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gender og Banker).
Aldersrente, se Forsorg, offentlig.

Alderstid.
Alimentation, se Blodtypebestemmelser, 

Børn, Faderskab og Ægteskab.
Almenfarlige Forbrydelser og lignende 

(se dog særlig Brandstiftelse).
A meta Forretninger, se Børs og In

teressentskab.
Amtsraad, se Kommunalvæsen.
Andelsforetagender og lign, (se ogsaa 

Brugsforeninger og Mejerier).
Anholdelse, se Fængsling og Anhol

delse.
Anke i borgerlige Sager (se ogsaa 

Kære og Retspleje).
Anke i Straffesager, se Strafferetspleje. 
Anmeldelse, se Falsk Anmeldelse. 
Annoncer.
Anvisning, se Checks og Anvisninger. 
Apoteker.
Arbejde, se bl. a. Arkitekter, Dagleje, 

Entreprise, Ferie, Forsikring, Funk
tionærer, Haandværk, Haandværks- 
svende, Ingeniører, Kontrakt og Tje
nesteforhold.

Arbejdsforhold.
Arbejdshus.
Arbejdsløshedskasser, se Forsikring.
Arbejdsstandsninger og Arbejdsstridig- 

heder (se iøvrigt Foreninger samt 
Kollektive Aftaler.)

Arkitekter.
Arrest paa Gods.
Arrest paa Person, se Fængsling.
Arv (om Testamentsarv, se Testa

menter).
Arveafgift og Gaveafgift.
Arveafkald, Arveforskud og Arvepag- 

ter, se Arv.
Arvefæste, se Fæste.
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Attester, se Erklæringer. I
Auktion (se særlig Licitation).
Automobiler og Motorcykler (se ogsaa 

Cykler, Forsikring og Færdsel).
Aviser, se Annoncer, Indsamling og 

Pressen.

Bade og Badeanstalter.
Bagerier og Konditorier. 
Banker.
Barnefødsel, Uforsvarlig Omgang med, 

og Barnemord.
Bedrageri (se dog særlig Konkursfor

brydelser, Mandatsvig, Skyldner
svig, Svigagtige Formuekrænkelser I 
og Underslæb).

Befordring (se dog særlig Automobi- | 
ler og Motorcykler, Cykler, Jern- i 
baner, Konnossement, Luftfart, Post, | 
Spedition, Sporveje og Søfart).

Befragtning, se Konnossement og Sø
fart.

Begravelse (se ogsaa Oravfred og I 
Kirkegaarde). |

Begravelscskasser, se Forsikring. j 
Bcrigtigelsesnævnet.
Beruselse (se iøvrigt Afholdspaalæg, !

Automobiler og Drankeranstalter).
Besiddelse.
Beskadigelse, se Ødelæggelse. 
Beslaglæggelse.
Betaling (se dog særlig Akkord, Han- i 

dclsomsætning, Henstandslovgivning, 
Mønt og Tilbagesøgning).

Betinget Straffedom.
Betleri.
Bevillinger (se ogsaa Valutaforanstalt

ninger).
Bevis og Bevisbyrde (se ogsaa Blod- 

typebestemelser, Børn, Dokumen
ter, Faderskab, Partsed, Regnskab, 
Skøn, Vidner og de enkelte Rets
forhold).

Beværtning og Gæstgiveri m. m. 
(Brændevinshandel).

Bidragspligt, se Blodtypebestemmelser, 
Børn, Faderskab og Ægteskab.

Bigami.
Bjærgning, se Søfart.

Blodskam.
Blodtypebestemmelser.
Bogføring (se ogsaa Regnskab og Re

vision).
Boghandel.
Bondejord, se Bønder.
Bopæl.
Borgerlig Retspleje, se Retspleje i 

borgerlige Sager.
Borteblevne Personer.
Brand og Brandvæsen (se dog særlig 

Elektricitet, Gas og Jernbaner).
Brandforsikring, se Forsikring.
Brandstiftelse (se iøvrigt Almenfarlige 

Forbrydelser).
Breve og Brevhemmelighed.
Broer.
Brugsforeninger.
Brugsret (se dog særlig Aftægt, For

pagtning, Fæste, Huse, Leje og Ser
vitutter).

Brændevinshandel, se Beværtning. 
Brønde.
Bude, se Befordring.
Butikslukning (se ogsaa Helligdag og 

Beværtning).
Bygningsforhold (se dog særlig Arki

tekter, Byplaner, Elevator, Entre
prise, Fredning, Haandværk, Inge
niører, Køb og Salg, Servitutter og 
Varmeanlæg).

Byplaner.
Bytte, se Køb og Salg.
Bøder (om Rettergangsbøder, se Rets

pleje i borgerlige Sager og Straffe
retspleje).

Bønder og Bøndergaarde (se dog og
saa Fæste og Huse).

Børn (se dog ogsaa Adoption, Blod
typebestemmelser, Børneforsorg, Fa
derskab, Plejebørn, Skoler, Sund
hedsvæsen, Umyndige, Vanrøgt og 
Ægteskab).

Børneforsorg.
Børs og Børsomsætning.

Certeparti, se Søfart.
Checks og Anvisninger.
Cykler (se dog særlig Automobiler og 

Motorcykler samt Færdsel).
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Dagbøder, se Bøder, Entreprise og 
Konventionalbod.

Dagleje.
Depositum, se Forvaring.
Dereliktion.
Diger, se Inddæmning.
Dispache, se Søfart.
Dokumenter (se ogsaa Beslaglæggelse, 

Ransagning og Udskrifter).
Dokumentforbrydelser.
Domme og Kendelser (se dog ogsaa 

Fremmede Domstolsafgørelser).
Dommere (se særlig Tinglysning).
Domstolene (om Domstolenes indbyr

des Kompetence, se Leje, Retspleje i 
borgerlige Sager, Strafferctspleje og 
Sø- og Handelssager).

Drab, se Barnefødsel og Barnemord 
samt Manddrab og Svangerskabs
afbrydelse.

Drankeranstalter.
Drosker, se Befordring og Politifor- 

seelscr.
Duel, se Legemskrænkelser.
Dyrlæger.
Dyrplageri.
Dødsaarsager, se Sygdoms- og Døds- ! 

aarsager. I
Dødsboer, se Eksekutorer og Skifte. 
Dødsgaver, se Gaver.

Embedsmænd, se Tjenestemænd.
Eneret (se dog særlig Bevillinger, Fir

ma, Fiskeri, Forfatterret, Fotografier, 
Færgevæsen, Jagt, Konkurrence, 
Kunstnerret, Leje, Lodsvæsen, Mæg
lere, Mønstre, Navn, Patent og Vare
mærker).

Enker (se dog særlig Lavværge og 
Uskiftet Bo).

i Entreprise (se ogsaa Brønde, Fabrik
ker, Haandværk og Kloaker).

I Erklæringer (se ogsaa Dokumentfor- 
; brydelser).
i Erstatning i Kontraktforhold, se Han- 
I delsomsætning, Kontrakt og de en

kelte Kontraktforhold.
I Erstatning udenfor Kontraktforhold (se 

dog særlig Arbejdsstandsninger, Au
tomobiler og Motorcykler, Befor
dring, Brand og Brandvæsen, Broer, 
Bygningsforhold, Børn, Cykler, Ejen
domsret (Naboforhold), Elektricitet, 
Elevator, Eneret, Fabrikker, Fængs
ling, Færdsel, Gader, Gas og Gas
værker, Gift, Hunde, Jernbaner, 
Kloaker, Konkurrence, Luftfart, Ma
skiner, Smitte, Sporveje, Søfart, 
Vand, Veje og de forskellige Foged
forretninger).

Ed, se Faderskab, Falsk Forklaring, 
Partsed og Vidner.

Eftergivelse, se Akkord, Betaling og 
Gæld.

Eftertryk, se Forfatterret, Fotografier 
og Kunstnerret.

Ejendomsret.
Ejendomsskyld, se Skatter.
Eksekution (se dog særlig Afbetaling).
Eksekutorer.
Ekspropriation (se særlig Fredning).
Elektricitet og elektriske Anlæg (se dog 

særlig Andelsforetagender, Elevator, 
Fabrikker, Maskiner, Sporveje samt 
Telegraf og Telefon).

Elevator.
Embcdsforbrydelser.

I Fabrikker og lignende Virksomheder 
I (se ogsaa Bagerier, Elektricitet, Gas- 
I værker, Maskiner, Mejerier, Møller, 

Teglværker og Vandværker).
Faderskab og Bidragspligt (se ogsaa 

Blodtypebestemmelser, Børn og Ægte
skab).

i Falsk, se Dokumentforbrydelser og 
I Varcfalsk.
■ Falsk Anmeldelse og falske Klage- 
I maal.

Falsk Forklaring og lignende.
Falskmøntneri og lignende.
Familiestilling, Forvanskning af.

i Fattigvæsen, se Forsorg, offentlig.
I Ferie.
* Fideikommiser, se Len.
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Film.
Finansvæsen.
Firma.
Fiskeri.
Flag.
Flyvning, se Luftfart.
Folkeret.
Forbud (se dog særlig Arbejdsstands

ninger og Udførselsforbud).
Foreninger (se særlig Andelsforetagen

der, Brugsforeninger, Forsikring og 
Kollektive Aftaler).

Forfaldstid, se særlig Betaling, Gæld 
og Henstandslovgivning.

Forfatning, se Grundlov.
Forfatterret (se iøvrigt Kunstnerret).
Forlig (se dog særlig Kontrakt og 

Veksler).
Forlovelse.
Forpagtning.
Forretningsbøger, se Bogføring.
Forsikring.
Forsorg, offentlig.
Forstrand (se dog særlig Inddæmning, 

Kystforhold og Søterritoriet).
Forsæt.
Forsøg.
Forudsætninger, se Kontrakt og de en

kelte Kontraktforhold.
Forvalter, se Tjenesteforhold.
Forvaring (se dog særlig Spedition).
Forældelse (se dog særlig Fiskeri, For

fatterret, Fotografier, Fængsling, 
Jagt, Jernbaner, Kunstnerret, Patent, 
Søfart og Veksler.

Forældre, se Blodtypebestemmelser, 
Børn, Faderskab og Ægteskab.

Fosterdrab, se Svangerskabsafbrydelse.
Fotografier (se dog særlig Film).
Fragt, se Søfart.
Fredning (se dog særlig Jagt og 

Skove).
Fredskrænkelse, se Privatlivets Fred 

og Trusler
Fremmed Ret.
Fremmede Domstolsafgørelser.
Frihedskrænkelser.
Fri Proces.
Frø- og Planteavl, Frøhandel.

Fuldmagt (om D. L. 3—19—2, se Er
statning, se ogsaa Agenter, Betaling, 
Inkassation og Kommission).

Funktionærer (se ogsaa Ferie, Pension 
og Tjenesteforhold).

Fyrvæsen.
Fængselsnævnet.
Fængsling og Anholdelse.
Færdsel (se ogsaa Automobiler og 

Motorcykler, Cykler, Erstatning, Jern
baner og Sporveje).

Færgevæsen.
Færøerne.
Fæste.
Fæstevirksomhed.

Gader og Gadejord (se dog særlig 
Kloaker og Veje).

Gangsti, se Servitutter og Veje. 
Garanti.
Gas og Gasværker.
Gaveafgift, se Arveafgift.
Gaver.
Gejstligheden, se Kirker og Præster.
Genoptagelse af borgerlige Sager (om 

Straffesager, se Strafferetsplejc).
Gentagelsesvirkning (se dog særlig 

Næringsvæsen).
Gift.
Gravfred (se iøvrigt Begravelse og 

Kirkegaarde).
Groshavari, se Søfart. 
Grosserersocietetet.
Grundbyrder, se Afgifter og Byrder, 

privatretlige.
Grundforbedring.
Grundlov og Forfatning (se dog sær

lig Ekspropriation).
Grundskyld, se Skatter.
Grønland.
Gæld (se dog særlig Akkord, Betaling, 

Fuldmagt, Gældsbreve, Henstands
lovgivning, Kaution, Modregning, 
Mønt, Pant, Renter, Solidariske 
Skyldforhold, Umyndige og Ægte
skab).

Gældsbreve (se dog særlig Aktier, 
Checks, Kreditforeninger, Mortifika- 
tion, Sparekassebøger og Veksler).
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Gældssanering, se Henstandslovgiv
ning.

Haandpant, se Pant.
Haandværk (se dog særlig Automobiler, 

Bygningsforhold og Næringsvæsen).
Haandværkssvende og lign. 
Handelsagenter, se Agenter. 
Handelsbetjente, se Tjenesteforhold. 
Handelsbøger, se Bogføring.
Handelsomsætning (se ogsaa Agenter, 

Børs, Frøhandel, Kommission, Køb 
og Salg samt Mæglere).

Handelsregister, se Firma.
Handelsrejsende, se Agenter og Næ

ringsvæsen.
Hasardspil, se Spil.
Havari, se Søfart.
Havne (se dog særlig Broer).
Hegn, Mark- og Vejfred og Optagelse 

af Kreaturer.
Hejseværk, se Elevator og Søfart. 
Helligdag (se ogsaa Butikslukning). 
Hcnstandslovgivning (herunder Gælds

sanering, se iøvrigt ogsaa Tvangs
akkord samt særlig Akkord).

Hittegods, ulovlig Omgang med, og 
lignende Forbrydelser.

Hospitaler, se Læger og Stiftelser. 
Hoteller.
Hoveri, se Afgifter og Byrder, privat

retlige.
Hunde (se ogsaa Jagt).
Huse og Husmænd.
Husfred.
Husundersøgelse, se Ransagning.
Hypotekforeninger, se Kreditforeninger. 
Hæleri.
Hæren, se Militærvæsen.
Hærværk, se Ødelæggelse.
Hævd, ordinær (se iøvrigt Alderstid).

Inddæmning og Opfyldning; Diger. 
Indfødsret, se Statsborgere.
Indførselsforbud, se Told.
Indiciebevis, se Bevis.
Indkvartering.
Ind- og Udsættelsesforretninger (se 

dog særlig Afbetaling).

Indsamling.
Industri, se Næringsvæsen.
Ingeniører (se dog særlig Elektricitet, 

Entreprise og Tjenesteforhold).
Inkassation.
Interessentskab (se dog særlig Aktie

selskab, Andelsforetagender og Sam
eje).

International Privat- og Strafferet, se 
Folkeret og Fremmed Ret.

Internering, se Sikkerhedsforanstalt
ninger og Sikkerhedsforvaring.

Intervention.
Invalider (se dog særlig Forsikring). 
Island.

Jagt.
Jernbaner (se dog særlig Ekspropria

tion og Sporveje).
Jordemødre.

Kastration og Sterilisation.
Kaution (se dog særlig Garanti).
Kirker, Kirkegaarde og kirkelige For

hold (se dog særlig Begravelse, 
Gravfred, Præster og Tiende).

Kloakker.
Klostre, se Stiftelser.
Kollektive Aftaler.
Kommission (se ogsaa Agenter og 

Handelsrejsende samt Fuldmagt).
Kommuner.
Kommunalvæsen og Kommunalbestyrel

ser (se dog særlig Byplaner, Kø
benhavn og Købstæder).

Kompensation, se Modregning.
Konditorier, se Bagerier.
Konfiskation.
Kongen og Kongehuset (se særlig 

Statsforbrydelser).
Konkurrence (se ogsaa Eneret, Kon

trakt, Leje, Prisaftaler og Vare
betegnelser).

Konkurs (se dog særlig Afkræftelse af 
Retshandler, Ejendomsret, Forsikring, 
Konkursforbrydelser, Konsignation, 
Leje, Likvidation, Modregning, Per
sonlige Rettigheder og Standsnings
ret).
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Konkursforbrydclser.
Konnossement.
Konsignation.
Konsuler.
Kontrabog (se iøvrigt Sparekasser).
Kontrakt (se dog særlig de enkelte 

Kontraktforhold, saaledes Entreprise, 
Gaver, Gæld, Handelsomsætning, In
teressentskab, Kaution, Kommission, 
Konkurrence, Køb og Salg, Leje, 
Pristaftaler, Tjenesteforhold o. s. v. 
samt Fuldmagt, Kollektive Aftaler, 
Konventionalbod og Reklamation).

Kontrol (se dog særlig Vragere).
Konventionalbod (se iøvrigt Konkur

rence).
Kreditforeninger og lignende (se dog 

særlig Henstandslovgivning).
Kreditorers Retsforfølgning, Unddra

gelse fra, se Personlige Rettigheder.
Krigsforanstaltninger (se ogsaa Hen

standslovgivning og Valutaforanstalt
ninger).

Kunstnerret.
Kvaksalveri.
Kvittering, se Betaling.
Kystforhold og lign, (se dog særlig 

Forstrand og Inddæmning).
Kære i borgerlige Sager.
Kære i Straffesager, se Strafferets

pleje.
Køb og Salg.
København (se dog særlig Bygnings

forhold, Byplaner, Elektriske Anlæg, 
Forsorg, Gader, Gas, Havne, Kloak
ker, Pension, Skatter, Skoler, Spor
veje, Tjenestemænd, Vandværker 
samt Veje).

Købstæder og Handelspladser (se dog 
særlig Bygningsforhold, Byplaner, 
Forsorg, Gader, Gas, Havne, Kloak
ker, Pension, Skatter, Skoler, Tje
nestemænd, Vandværker samt Veje). 

Kød, se Levnedsmidler.
Køleanlæg, se Maskiner.

Laan til Brug.
Laan til Eje, se Gæld.

Landmaaling, se Udstykning.
Landvæsens- og Overlandvæsenskom- 

missioner.
Lavværge.
Legater (se ogsaa Stiftelser).
Legemskrænkelser (se dog særlig 

Manddrab og Nødværge).
Legitimation, se Fuldmagt og Gælds

breve.
Leje.
Len, Stamhuse og Fideikommiser. 
Levnedsmidler (se ogsaa Mejerier). 
Licitation.
Likvidation.
Litis denuntiatio, se Procesvarsel.
Livrente og Livsforsikring, se For

sikring.
Livsgave, se Gaver
Lockout, se Arbejdsstandsninger. 
Lodsvæsen.
Lokomobiler, se Brandvæsen. 
Lotteri.
Love (Ikrafttræden, Lovfortolknings

principper). (Se særlig Grundlov).
Luftfart.
Læger og Sygehuse (se dog særlig 

Bade og Badeanstalter, Dyrlæger, 
Jordemødre, Kvaksalveri og Tand
læger).

Lærere, se Skoler.
Lærlinge og Principaler.
Løbedage, se Betaling, Gæld og Renter. 
Løsgængeri (se dog særlig Tilhold).

Maal og Vægt (se dog ogsaa Handels
omsætning).

Mageskifte, se Køb og Salg.
Maksimalpriser, se Krigsforanstaltninger. 
Mandatsvig.
Manddrab (se dog særlig Automobiler 

og Motorcykler, Barnefødsel og 
Barnemord, Legemskrænkelser, Ma
skiner, Svangerskabsafbrydelse samt 
Sygdoms- og Dødsaarsager).

Margarine.
Markeder, se Næringsvæsen.
Mark- og Vejfred, se Hegn.
Maskiner og lign, (se dog ogsaa Elek

tricitet, Fabrikker og Varmeanlæg).
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Matrikelvæsen (se dog særlig Udstyk
ning).

Medhjælperforhold, se Tjenesteforhold.
Medicinalhandel, se Apoteker.
Medskyld (se dog særlig Hæleri og 

Næringsvæsen).
Mejerier (se ogsaa Andelsforetagender 

og Levnedsmidler).
Mened, se Falsk Forklaring.
Militærforseelser.
Militærvæsen (se dog særlig Indkvar

tering, Invalider, Pension, Uniformer 
og Værnepligt).

Ministervirksomhed, Ministeransvarlig
hed.

Mishandling, se Vanrøgt og Legems
krænkelser.

Modregning (se særlig Forsikring).
Mora, se Betaling, Gæld, Kontrakt og 

Tilbud.
Moratorium, se Akkord og Henstands

lovgivning.
Mortifikation af Gældsbreve og andre 

Værdipapirer.
Mortifikation af Servitutter, se Ser

vitutter.
Mortifikation af Udtalelser, se Privat

livets Fred og Ærefornærmelser.
Motorvogne, se Automobiler.
Myndighed, se Umyndige.
Mæglere og Slutsedler (se dog særlig 

Forsikring; om Ejendomsmæglere, se 
Kommission).

Mælk, se Levnedsmidler og Mejerier. 
Møller.
Mønstre.
Mønt (se dog særlig Falskmøntneri).

Naboforhold, se Ejendomsret.
Nationalbanken, se Banker.
Naturfredning, se Fredning.
Navn (se særlig Aktieselskab, Firma, 

Konkurrence og Varemærker).
Negotiorum gestio.
Notarius publicus.
Næringsvæsen, se ogsaa Auktion, Be

værtninger og Mæglere; (om Vogn- 
mænd, se Befordring).

Nævningesager (om Sagens Behand
ling, se Strafferetspleje).

Nødværge og Nødstilfælde.

Observation, mental.
Offentlig Myndighed og Orden, For

brydelser mod.
Officerer, se Militærvæsen.
Omførsel af Varer, se Næringsvæsen.
Opfindelser, se Eneret og Patenter.
Opholdspaalæg, se Sikkerhedsforan

staltninger.
Ophævelse af Retssager.
Opsigelse, se Gæld, Kontrakt, Leje, 

Søfart, Tid og Tidsfrister samt Tje
nesteforhold.

Optagelse af Kreaturer, se Hegn.
Overdragelse, se Transport af Rettig

heder.
Overformynderi.

Paatale, se Strafferetspleje.
Pant.
Pantelaanere.
Partsforklaring og Parised (se særlig 

Falsk Forklaring).
Patenter.
Penge og Pengesedler, se Falskmønt

neri og Mønt.
Pengeeffekter, se Aktier, Gældsbreve, 

Kreditforeninger og Sparekasser.
Pengeinstitutter, se Banker, Kreditfor

eninger og Sparekasser.
Pension.
Personlige Rettigheder.
Plejebørn.
Politi (se dog særlig Offentlig Myndig

hed, Pension og Tjenestemænd).
Politiforseelser (Overtrædelse af Poli

tivedtægt og lign.).
Politisager.
Polititilhold, se Tilhold.
Post.
Pressen (se dog særlig Annoncer, Be

rigtigelsesnævnet og Indsamling).
Prisaftaler og lignende (se dog ogsaa 

Kollektive Aftaler).
Prisforanstaltninger, se Krigsforanstalt

ninger.
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Privatlivets Fred, Krænkelse af (se 
dog særlig Brevhemmelighed, Hus- ’ 
fred og Trusler).

Procedure, se Retspleje.
Procesomkostninger, se Retspleje i 

borgerlige Sager.
Procesvarsel (Litis denuntiatio).
Proformaretshandler, se særlig Ejen

domsret, Gaver, Gæld, Konkurs, Kon
trakt, Pant og Ægteskab.

Proklama, se Præklusion og Skifte. 
Prokura, se Fuldmagt.
Præklusion.
Præster og Præsteembeder. 
Psykopatfængsel.

Radio.
Ransagning.
Realbyrder, se Afgifter og Byrder, 

privatretlige.
Reassumtion, se Genoptagelse og 

Strafreretspleje.
Rederi, se Søfart.
Rederiregister, se Skibsregistrering. 
Redning, se Nødstilfælde og Søfart. 
Regnskab (se ogsaa Bogføring, Finans- 

væsen og Revision).
Reklamation.
Religionen, Forbrydelser mod.
Remburs, se Banker.
Renter (se dog ogsaa Aager, Afbeta

ling og Gæld).
Res judicata, se Domme og Fremmede 

Domstolsafgørelser.
Retsafgift (se dog særlig Auktionsafgift, 

Skifteafgift og Tinglysningsafgift).
Retsmøder.
Retspleje i borgerlige Sager (se dog sær

lig Adcitation, Afvisning, Anke, Bevis, 
Dokumenter, Domme, Dommere, Dom
stolene, Faderskab, Forlig, Fremmed 
Ret, Fremmede Domstolsafgørelser, 
Fri Proces, Genoptagelse, Interven
tion, Kære, Ophævelse af Retssager, 
Partsforklaring og Partsed, Proces- 
varsel, Retsafgifter, Retsmøder, Sag
førere, Skøn, Stævning, Sø- og Han
delssager, Udeblivelse, Udskrifter, 
Veksler, Vidner og Værneting).

Retspleje i Straffesager, se Straffe
retspleje.

Revision og Revisorer.
Rigsdagen, Rigsdagsmænd.
Røgulemper, se Ejendomsret.
Rømning, se Søfart.
Røveri.

Sagførere.
Sagsomkostninger, se Retspleje i bor

gerlige Sager og Strafferetspleje.
Saldokvittering, se Betaling.
Sameje.
Sammenstød af Forbrydelser.
Selskaber, se Aktieselskab, Andels

foretagender, Brugsforeninger, For
eninger, Interessentskab samt Kre
ditforeninger og lign.

Selvtægt.
Separation, se Ægteskab.
Servitutter (se dog særlig Fredning og 

Tinglysning).
Sikkerhedsforanstaltninger (se dog 

særlig Sikkerhedsforvaring og Til
regnelighed).

Sikkerhedsforvaring.
Sindssyge i civilretlige Forhold (se 

iøvrigt Testamente og Tilregnelig
hed).

Skatter og andre offentlige Afgifter (se 
dog særlig Arve- og Gaveafgift, Ga
der, Hunde, Kirker, Retsafgift, Stem
pelvæsen, Told og Veje).

Skibe (se dog særlig Søfart).
Skibsregistrering.
Skifte (se dog særlig Eksekutorer).
Skiftcafgift.
Skilsmisse, se Ægteskab.
Skoler, Lærere (se dog særlig Pension).
Skove.
Skyldnersvig.
Skøns-, Syns- og Taksationsforret

ninger (se dog særlig Observation).
Smitte.
Smugleri, se Told.
Smør, se Mejerier.
Snekastning.
Sogneraad, se Kommunalvæsen.
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Solidariske Skyldforhold (se dog sær
lig Kaution).

Sparekasser og Sparekassebøger.
Spedition.
Spil (se dog ogsaa Børs og Børsom

sætning samt Lotteri).
Spionen, se Militærforseelser og Stats

forbrydelser.
Sporveje (se ogsaa Færdsel og Pen

sion).
Sprængstoffer, Ødelæggelse ved, se 

Almenfarlige Forbrydelser.
Stamhuse, se Len.
Standsningsret.
Stat og Statsborgere (se ogsaa Fi- 

nansvæsen, Flag og Øvrighed).
Statsforbrydelser (se ogsaa Flag). 
Stempelvæsen.
Sterilisation, se Kastration.
Stier, se Servitutter og Veje.
Stiftelser og Hospitaler (se ogsaa Le

gater).
Straf (se særlig Arbejdshus, Bøder, 

Psykopatfængsel, Sikkerhedsforva
ring og Ungdomsfængsel).

Strafafkortning.
Strafbortfald, se Strafnedsættelse og 

Strafbortfald.
Strafferetsforhold i Aim. (se dog sær

lig Afholdspaalæg, Betinget Straffe
dom, Bøder, Drankeranstalter, For
sæt, Forsøg, Forældelse, Oentagel- 
sesvirkning, Konfiskation, Medskyld, 
Sammenstød af Forbrydelser, Sik
kerhedsforanstaltninger, Strafafkort
ning, Strafnedsættelse og -bortfald, 
Tilregnelighed, Uagtsomhed samt Ud
levering og Udvisning).

Strafferetspleje (se dog særlig Beslag
læggelse, Bevis, Domme, Dommere, 
Fængsling og Anholdelse, Konfiska
tion, Politisager, Ransagning, Rets
møder og Skøn).

Strafnedsættelse og Strafbortfald. 
Stranding, se Søfart.
Strejke, se Arbejdsstandsninger. 
Stævning.
Sundhedsvæsen (se dog særlig Apote

ker, Bade og Badeanstalter, Dyr

læger, Gift, Jordemødre, Kvaksal
veri, Levnedsmidler, Læger og Sy
gehuse, Mejerier, Plejebørn, Smitte, 
Sygdoms- og Dødsaarsager samt 
Tandlæger).

Svangerskabsafbrydelse.
Svigagtige Formuekrænkelser.
Sygdoms- og Dødsaarsager (se dog 

særlig Smitte).
Sygehuse, se Læger og Sygehuse. 
Sygekasser, se Forsikring.
Syn, se Skøn.
Sædelighedsforbrydelser (se dog sær

lig Bigami, Blodskam, Smitte, Vold
tægt og lign. Forbrydelser samt Sik
kerhedsforanstaltninger og Tilhold).

Sædvane (se ogsaa Handelsomsætning). 
Søer.
Søfart (se ogsaa Forsikring, Havne, 

Skibe og Skibsregistrering).
Sø- og Handelssager.
Søterritoriet (se dog særlig Forstrand 

og Inddæmning).
Søværnet, se Militærvæsen.

Tandlæger.
Tantiémc, se Regnskab og Tjeneste

forhold.
Teatre og andre Forlystelser (se iøv

rigt Forfatterret).
Teglværker.
Tegninger, se Eneret, Forfatterret, 

Kunstnerret og Mønstre.
Telegraf og Telefon (se dog særlig 

Radio).
Terminshandler, se Børs.
Testamente.
Tid og Tidsfrister.
Tiende.
Tilbageholdsret.
Tilbagesøgning af ydet Betaling.
Tilbud, lovligt.
Tilhold.
Tilregnelighed (se dog særlig Beru

selse, Psykopatfængsel og Sikker
hedsforanstaltninger).

Tinglysning (se ogsaa Kære).
Tinglysningsafgift.

2'
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Tjenesteforhold (se særlig Ferie, Funk
tionærer og Pension).

Tjcnestemænd (se dog særlig Dom
mere, Embedsforbrydelser, Lodsvæ
sen, Militærvæsen, Pension, Præ
ster og Skoler).

Told.
Transport af Gods, se Befordring.
Transport af Rettigheder (se dog sær

lig Gældsbreve og Modregning).
Tredjemandsretshandler, se Kontrakt.
Trusler (se iøvrigt Undsigelse).
Tvang, se Frihedskrænkelser, Kontrakt 

og Trusler.
Tvangsakkord udenfor Konkurs (se og

saa Henstandslovgivning).
Tyveri (se dog særlig Hæleri).
Torv og Tørvemoser.

Uagtsomhed (se iøvrigt Erstatning og 
de enkelte Forbrydelser).

Udeblivelse fra Retten (se ogsaa Gen
optagelse).

Udførsel.
Udland, Udlændinge (se dog særlig 

Folkeret, Fremmed Ret, Fremmede 
Domstolsafgørelser og Værneting).

Udlevering og Udvisning.
Udlæg, se Eksekution.
Udpantning.
Udskiftning.
Udskrifter (se særlig Erklæringer).
Udstillinger, se Næringsvæsen.
Udstykning.
Udsættelse, se Anke og Retspleje i 

borgerlige Sager.
Udsættelsesforretning, se Ind- og Ud

sættelsesforretninger.
Udvandring.
Udvisning, se Udlevering og Udvisning.
Ulykkesforsikring, se Forsikring.
Umyndige (se dog særlig Lavværge og 

Sindssyge).
Underhold, se Blodtypebestemmelser, 

Børn, Faderskab og Ægteskab.
Underpant, se Pant.
Underslæb.
Undsigelse (se dog særlig Trusler). 
Ungdomsfængsel.

Uniformer (se dog særlig Militær
væsen).

Unødig Trætte, se Retspleje i borger-
I lige Sager.
I Uskiftet Bo.
i Uskrivkyndighed.
! Utugt, se Sædelighedsforbrydelser.
I Valg, Valgret og Valgbarhed (se og-

I saa Afstemning).
: Valutaforanstaltninger.
' Vand og Vandsyn (se dog særlig Bade, 

Brønde, Kloaker, Møller og Søer).
I Vanrøgt.
i Vanærende Handling.
1 Varebetegnelser (se ogsaa Handelsom-
I sætning, Konkurrence og Levneds-
! midler).
I Varefalsk (se særlig Levnedsmidler).
• Varemærker.
I Varetægtsfængsel, se Fængsling.
j Varmeanlæg.
I Veje (se dog særlig Ekspropriation, 

Gader, Kloakker og Servitutter).
I Vekselerere (se ogsaa Aktier og
i Børs).

Vekselkurser, se Mønt.
I Veksler (se iøvrigt Checks).
I Vidner (se dog særlig falsk Forklaring).
. Vindikation, se Ejendomsret.
! Vognmænd, se Befordring.
I Voldgift.
I Voldsforbrydelser, se Legemskrænkel

ser.
I Voldtægt og lignende Forbrydelser.
, Vragere.
! Væddemaal.
i Vægt, se Maal.
; Værger, se Lavværgc og Umyndige.
j Værnepligt.
i Værneting (se ogsaa Strafferetsple;e)

Ægteskab (se dog særlig Børn og For-
I lovclse).
I Ære, se Vanærende Handling.
i Ærefornærmelser (om Presselovens
I Bestemmelser, se Pressen).

I Ødelæggelse.
I Øvrighed.



SAGREGISTER
Aager.

Et Fabriksaktieselskab S, der var kommet i økonomiske Vanske
ligheder, opnaaede hos K mod Pant i S’s faste Ejendom et 
Laan paa 720.000 Kr., der med det efter Rentelov Nr. 285 af 
3. Juli 1942 §2 tilladelige Kursfradrag udbetaltes med 691.800 Kr. 
Et samtidig af S’s Underdirektør U — sammen med dets Di
rektør — til K udstedt Gældsbrev for 36.100 Kr., at betale i 
Løbet af 3 Aar med 1000 Kr. maanedlig, fandtes efter U’s nøje 
Forbindelse med S at maatte sidestilles med et af S i Strid 
med Lovens § 2 ydet Kursfradrag, og Gældsbrevet var her
efter ikke bindende for U.

Under Hensyn til Lovens § 4 kunde det ikke paalægges K 
at tilbagebetale Beløb, der var betalt før Sagens Anlæg. 
(Dissens) .................................................................................. 102

Afkræftelse.
En af en Smed S, kort forinden han i Dec. 1940 blev dømt til at 

betale Former F Erstatning m. v. for Ærefornærmelse, fore
taget Overdragelse til en Søn af en fast Ejendom, krævedes af 
S’s Konkursbo afkræftet i Hh. t. Konkurslovens § 28. Efter det 
oplyste fandtes det godtgjort, at Ejendommens Værdi væsentlig 
havde oversteget Købesummen, og at S ved Overdragelsen, 
der maatte antages foretaget for at hindre F i at faa Fyldest
gørelse for sit Krav, havde gjort sig insolvent. Herefter toges 
Afkræftelsespaastanden til Følge ............................................. 309

Afvisning.
Landsret besluttet, at en af Sagsøgeren under en Injuriesag frem

sat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod 
ham indledet Straffesags Afgørelse, ikke kan tages til Følge. 
Statueret at denne Beslutning ikke er Genstand for Kære.. 775—777

Agenter.
En provisionslønnet Agent A hos et Firma F, der havde en kon

traktmæssig garanteret Mindsteindtægt af 300 Kr. maanedlig, 
fik fra Marts 1939 udbetalt 350 Kr. maanedlig og fra April 1942 
til og med Januar 1944 400 Kr. maanedlig. I Dec. 1943 opsagde 
F A til Fratræden med Udgangen af Juni 1944, og ved Opgørel
sen af A’s Provisionstilgodehavende pr. Fratrædelsesdagen fra
drog F, i Overensstemmelse med Bogføringen, Forskellen mel
lem de i Aarenes Løb udbetalte Beløb og de paa Grundlag af 
fornævnte garanterede Mindsteindtægt indtjente Beløb. Under
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Hensyn til at A, der var bekendt med Bogføringen, ikke havde 
protesteret herimod, at han havde kvitteret for de maanedlige 
Udbetalinger »å conto Provision«, samt til at hans Paastand 
om, at den garanterede Mindsteindtægt var forhøjet, ikke havde 
faaet Udtryk i en Tilføjelse til Kontrakten, fandtes A ikke at 
have Krav paa det fradragne Beløb. (Dissens) ....................

En Repræsentant, der lønnedes med Provision af de af ham op
tagne eller anviste Ordrer, men ikke af de af hans Firma op
tagne Ordrer, fandtes at have kunnet tilrettelægge sit Arbejde 
saaledes, at han kunde holde og faktisk holdt Ferie uden Ned
gang i sin Indtægt, og havde herefter ikke Krav paa Ferie
penge. (Dissens) ..................................................................

En Repræsentant, der paa Grund af Varemangel midlertidig var 
ophørt at rejse og i Stedet skulde gaa til Haande paa Firmaet 
F’s Lager og modtage Kunder, fandtes ved, trods gentagne Ad
varsler, at være udeblevet fra Arbejdet den 27. og 28. Dec. 
1943 og ved derefter at nægte at underskrive en Erklæring om 
fremtidig at give Møde i Forretningen paa den af F ønskede 
Maade at have gjort sig skyldig i en saadan Misligholdelse af 
sin Kontrakt, at F’s Bortvisning af ham den 26. Januar 1944 
havde været berettiget. (Dissens) ........... •......................

Agents Krav paa Provision nægtet. Vedkommende Firma havde 
til et tysk Firma leveret et Parti Æblekoncentrat, der oprinde
lig ved Agentens Medvirken havde været solgt til et andet tysk 
Firma, men Handlen blev annulleret da sidstnævnte Firma 
ikke stillede Rembours ...........................................................

Aktieselskaber.
En i Juli 1919 vedtaget Ændring af de oprindelige Vedtægter 

for det i Dec. 1919 registrerede A/S »Vejle Amts Folkeblad«, 
hvorefter Aktier ikke ved Arv kunde overdrages Personer, der 
bor udenfor Bladets Læsekreds, fandtes videregaaende end de 
i de oprindelige Vedtægter fastsatte Indskrænkninger i Aktier
nes Omsættelighed og krævede, ogsaa før Ikrafttrædelsen af 
Aktieselskabsloven af 1917, samtlige Aktionærers Samtykke. 
Da der derhos ikke af vedkommende Arvelader fandtes at være 
udvist en Passivitet, der kunde betragtes som en Tiltrædelse 
af Vedtægtsændringen, og da § 49, Stk. 3, i nævnte Lov om 
Frist for Sagsanlæg saavel efter Affattelsen som efter Pladsen 
i Loven alene angaar Spørgsmaalet om Opretholdelse af en 
stedfunden Registrering, men ikke vedrører Gyldigheden over
for Aktionærer af Vedtagelser som de heromhandlede, fandtes 
Ændringen ikke bindende overfor tre udenfor Bladets Læse
kreds bosatte Arvinger til Aktier. (Dissens).

Af Højesteret var det mod Modpartens Protest tilladt Bladet 
at paaberaabe sig den ovennævnte Bestemmelse i Aktiesel
skabsloven af 1917 ......................................................................

Antaget, at Bestemmelsen i Aktieselskabslovens § 49, Stk. 1, 
ikke var til Hinder for, at en Enke, der i Hh. t. § 2, Stk. 2,
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i Lov Nr. 120 af 20. April 1926 hensad i uskiftet Bo med Til
synsværge, var Bestyrelsesmedlem i et Aktieselskab .............

A/S Maribo-Torrig Jernbane B’s Likvidationsudvalg L, for hvil
ket en københavnsk Sagfører var Formand, overdrog Sagfører 
S i Stokkemarke at søge B’s Stationsarealer solgt. S oprettede 
uden L’s Vidende betingede Skøder, som han underskrev: 
»Som Sælger: For Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation. V. 
Christoffersen (S’s Navn),« og oppebar en Del af Købesum
merne, som han forbrugte til egen Fordel. Efter at en af Kø
berne var blevet frifundet i en af B mod ham til Betaling af 
den af S forbrugte Købesum anlagt Sag, krævede B det sam
lede forbrugte Beløb erstattet af L. B erkendte, at det ikke 
kunde bebrejdes L, at det i Anledning af Salget var traadt i 
Forbindelse med en stedlig Sagfører. Under Hensyn til S’s 
selvstændige Stilling, og idet det ikke var godtgjort, at L 
havde udvist noget til Erstatning forpligtende Forhold i For
bindelse med Benyttelsen af S’s Bistand, frifandtes L. (D i s- 
s e n s) ........................................................................................

Andelsforetagender.
Efter at Mejeriet »Egholm« M’s Bygning var nedbrændt den 

12. Juli 1941, vedtoges det paa en Generalforsamling den 
16. s. M. at indhente Tilbud paa Opførelse af et nyt Mejeri og 
at bemyndige Bestyrelsen til Optagelse af de nødvendige Laan, 
idet et af en Andelshaver A stillet Forslag om at søge M sam
mensluttet med et andet Mejeri forkastedes. Der optoges et 
Laan paa 180.000 Kr. at afdrage i Løbet af 25 Aar, og paa en 
Generalforsamling den 8. Dec. 1941, hvor A ikke var til Stede, 
vedtoges en Tilføjelse til Lovene, hvorefter Andelshaverne 
skulde hæfte solidarisk for M’s Gæld. A vedblev at levere 
Mælk til M, ligesom han modtog Overskud; men den 30. Ja
nuar 1943 udmeldte han sig fra 1. Maj 1943, hvilken Dag den 
tidligere Laaneperiode udløb. Den A ifølge Lovene tilkommende 
Ret til Udtrædelse ved denne Periodes Udløb med Ret til Andel 
i M’s Vurderingssum kunde ikke anses bortfaldet ved Branden, 
og A fandtes ej heller ved det senere passerede at have mistet 
denne Ret, som han efter en Udtalelse af M’s Formand maatte 
gaa ud fra, at M anerkendte. Der tilkendtes herefter A et 
skønsmæssigt ansat Beløb. (Dissens) ..............................

Antaget, at nogle Bestemmelser i Vedtægterne for et Andels
mejeri M var at forstaa saaledes, at et Medlem, der i en 
løbende Produktionsperiode afbrød Mælkeleverancen til M, 
handlede retstridigt overfor dette og var pligtig at erstatte det 
M derved forvoldte Tab ...........................................................

Anke.
Efter at en Lejer L ved Boligretten — mod at anerkende en 

aarlig Lejeforhøjelse af 12 Kr. — var frifundet for at aner
kende Gyldigheden af en af Ejeren U til 1. April 1944 fore-
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taget Opsigelse af et Boliglejemaal, indbragte U Sagen for 
Landretten med Paastand om, at L tilpligtedes fra 1. April 
1944 at betale en af Retten fastsat Lejeforhøjelse, dog ikke 
over 125 Kr. aarlig samt et Restvarmebidrag paa 29 Kr. 
35 Øre. Da Lejemaalet kunde opsiges til 1. April 1946, og den 
paastaaede Lejeforhøjelse ikke kunde overstige 113 Kr. aarlig, 
var Sagens Værdi ialt 255 Kr. 35 Øre. Da dette maatte være 
afgørende for Ankegrænsen i Lejelovbek. Nr. 265 af 29. Maj 
1943 § 77, Stk. 7, kunde Sagen ikke uden Justitsministeriets 
Tilladelse indbringes for Landsretten, og da saadan Tilladelse 
ikke forelaa, afvistes Sagen fra Landsretten.

Sagen var indbragt for Højesteret ved Anke, der admit- 
teredes ...........................................................................................

Tilladt en Part mod Modpartens Protest at paaberaabe sig en 
ikke for Landsretten paaberaabt Bestemmelse i Aktieselskabs
loven af 1917 .............................................................................

Arbejdsforhold.
Da nogle kollektive Overenskomster indenfor Jern- og Metal

industrien indeholdt Bestemmelser om Lærlingenes Lønnings
forhold, havde Arbejds- og Forligsnævnet ifølge § 2, Stk. 1, 
jfr. § 4 i Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold 
Kompetence til at afsige Kendelse om Dyrtidstillæg til Lær
lingene, ogsaa for saa vidt angik tidligere oprettede Lære
kontrakter ..................................................................................

Arbejdsmand A, der, efter Aftale truffet her i Landet, for et 
dansk Firma F udførte Arbejde i Tyskland fra Slutningen af 
Marts 1943 til Slutningen af Juli s. A., havde den 29. Juli 
til Overførsel til sin Konto i Danmark indbetalt 150 Rmk. til 
F’s Bogholder B i Hamburg. B forbrugte Beløbet, som F 
oprindelig nægtede at erstatte, men nu var villig til at ind
betale i tysk Mont paa A’s Bankkonto i Hamburg. Antaget, 
at F, der ikke havde godtgjort, at A den 29. Juni 1943 havde 
overtrukket sin Konto for Hjemførelse af Penge, ved at be
stride sin Erstatningspligt havde forhindret A i at udnytte 
Beløbet, og at det nu stillede sig ganske usikkert, om dette 
vilde blive muligt for A, hvis F’s Paastand toges til Følge. 
Herefter dømtes F til at betale Skylden i danske Penge. 
(D i s s e n s).

De her i Landet gældende Regler om Feriegodtgørelse 
fandtes ikke at kunne komme til Anvendelse paa et Arbejds
forhold som det foreliggende, der var underkastet den i Tysk
land gældende Arbeidsordning, og i hvilket Arbejdslønnen fast
sattes efter tyske Regler, og den A tilkommende Feriegodt
gørelse maatte herefter fastsættes til den i Tyskland gældende: 
2 pCt. af den indtjente Løn. Idet F ikke paa noget Tidspunkt 
havde tilbudt A at fyldestgøre ham for hans Krav paa Ferie
godtgørelse, fandtes A ogsaa at have Krav paa at faa denne 
udbetalt i danske Penge. (Dissens) .....................................
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Antaget, at Bestemmelsen i Snekastningslovens § 19, Stk. 1, 
Nr. 2, 1ste Led, sigter til de bestaaende aim. Arbejderorganisa
tioner eller Organisationer, der paa lignende Maade varetager 
Arbejdernes løn- og arbejdsmæssige Interesser overfor Ar
bejdsgiverne, og da »Kristelig Fagforening«, der ligesom 
»Kristelig Arbejdsgiverforening« er Underafdeling af »Kriste
ligt dansk Fællesforbund«, og for hvilken Septemberforliget 
ikke er gældende, ikke fandtes at være af en saadan Art, 
kunde en mellem en Kommune og »Kristelig Fagforening« af
sluttet Overenskomst ikke betragtes som en Overenskomst i 
den nævnte Lovbestemmelse forudsatte Beskaffenhed. (D i s- 
sens)......................................................................................... 764

Arbejdshus.
En seks Gange tidligere for Tyveri straffet Tiltalt, der nu havde 

begaaet fire Tyverier og i Arresten i Kolding, hvor han sad 
fængslet, havde overfaldet en Nattevagt, idømt Arbejdshus.... 253

Arkitekter.
Antaget, at en Murermester, der havde et Arbejde i Entreprise, 

efter det oplyste ikke havde Krav paa særlig Godtgørelse 
for Tegnearbejde og Tilsyn .................................................... 431

Arrest paa Gods.
Ifølge en mellem A og B indgaaet Kontrakt, overdrog A til B 

hele sin Produktion af Tørv fra en bestemt Mose paa visse 
nærmere Betingelser. Uanset om Kontrakten efter sit Indhold 
gik ud paa et Salg til B af hele Sæsonens Tørveproduktion, 
fandtes det under Hensyn til, at A i vidt Omfang solgte af 
Produktionen til anden Side, uden at B tilstrækkeligt sikrede 
sig herimod, betænkeligt at fastslaa, at B nød nogen Rets
beskyttelse m. H. t. nogle producerede, i Mosen beroende Tørv 
overfor A’s Kreditor, der gjorde Arrest og senere Udlæg i 
disse Tørv. (Dissens) ........................................................ 31

En af A i en fast Ejendom foretaget Arrest, der var tinglyst før 
et af Rekvisitus udstedt Skøde paa Ejendommen blev lyst, 
maatte i Medfør af Tinglysningslovens § 1 anses at have For
trinsstilling i Forhold til Skødet, uanset at dette var udstedt 
før Arrestens Foretagelse. Idet A, naar dette statueredes, 
fandtes at have fremskaffet fornøden Bevislighed for, at et 
paa Grundlag af Dommen i Arrestforfølgningssagen i Ejendom
men foretaget Udlæg, der var fremkommet til Lysning efter 
Skødets Lysning og var lyst med Frist til Fremskaffelse af 
Bevislighed for dets Fortrinsstilling, havde Fortrin for Skødet, 
vilde hans Begæring om endelig Tinglysning af Udlæget være 
at tage til Følge. (Dissens) ............................................. 270

Efter at der af A var gjort Arrest i en fast Ejendom, blev denne 
solgt af Skyldneren S. Skødet fik ved Tinglysningen Rets-
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anmærkning om Arresten, og Køberen tilbageholdt i den Anled
ning en Del af Købesummen. Efter at S var erklæret fallit, 
opstod der mellem Boet, i hvilket Ejendommen ikke er ind
draget, og A Strid om Retten til det tilbageholdte Beløb. 
Bestemmelsen i Konkurslovens § 10 fandtes at maatte medføre, 
at Arresten ved Konkursens Indtræden havde tabt sin Virk
ning, uanset at Ejendommen forinden var afhændet af S, idet 
denne Omstændighed ikke saas at kunne medføre en bedre 
Retsstilling for Arresthaveren, end Arrestens almindelige Ka
rakter hjemler .............................................................................

Auktion.
Under en af Landbrugsministeriet L anlagt Sag statueret, at 

de af Direktør Rand A, under Navnet »Auktionshallen for 
Frugt- og Grøntsager ved Artom Rand« foranstaltede Salg af 
indenlandske Haveprodukter og Frugt ved »Hollandsk Ur«, 
hvorved der ikke er Lejlighed til at gøre Overbud, ikke kunde 
anses indbefattet under den gældende Lovgivnings Auktions
begreb.

Der gaves ikke A Medhold i, at Landbrugsministeriet ikke 
var rette Sagsøger eller manglede fornøden retlig Interesse i 
Sagsanlæget ...................................... . ..........................................

Automobiler.
Kort efter at en med Tørv læsset Lastbil var standset udenfor 

en Forretning i Slagelse, faldt et ovenpaa Læsset løst anbragt 
Reservehjul ned og ramte en Butiksrude, der knustes. Efter de 
foreliggende Oplysninger fandtes Uheldet at falde ind. under 
Motorlovens § 38, Stk. 1, og Reglen i Forsikringsaftalelovens 
§ 25, Stk. 1, 2. Pkt., kunde herefter ikke komme til Anven
delse paa Bilens Ejer E’s Ansvar, for hvilket der var tegnet 
Ansvarsforsikring efter Motorlovens § 39. E dømtes herefter 
til at refundere det Glasforsikringsselskab, der havde dækket 
Skaden, det betalte Beløb ....................................................

Den ifølge Justitsministeriets Cirkulære Nr. 19 af 20. Febr. 1939 
trufne Ordning, hvorefter Dansk Forening for international 
Motorkøretøjsforsikring har paataget sig at dække Skade for
voldt af ukendt Motorkøretøj paa Personer, der ikke ved 
Skadens Indtræden befordres med Motorkøretøj, fandtes at 
maatte forstaas saaledes, at der i den Malermester M, der en 
Novemberaften i 1943 var blevet paakørt af et Automobil paa 
GI. Kongevej, tilkommende Erstatning skulde ske Fradrag for 
Dagpengebeløb og Invaliditetserstatning hidrørende fra en af 
M tegnet Ulykkesforsikring. — Udtalt, at der ikke fandtes 
Grundlag for at nedsætte Erstatningen paa Grund af egen 
Skyld.

M, der var født i 1870 og hvis Aarsindtægt i de senere Aar 
gennemsnitlig havde andraget godt 4000 Kr., fik med en ansat
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Invaliditetsprocent af 22^2 tilkendt en Invaliditetserstatning 
af 6500 Kr.

Udtalt af Landsretten, at Automobilet maatte anses ukendt, 
idet der efter Ulykkestilfældets Beskaffenhed intet afgørende 
kunde bebrejdes M ved, at han ikke havde sikret sig Automo
bilets Nummer ............................................................................... 738

Befordring.
Et Bud fra en Budcentral B afhentede hos Grosserer G, der 

jævnlig benyttede B’s Bude, 4 Pakker Foerstof, der skulde 
indleveres paa Statsbanerne S’s Indleveringssted i Dyrkøb for 
at sendes til Herning. Pakkerne naaede ikke frem til Herning, 
og da der ikke kunde fremskaffes Kvittering fra Indleverings
stedet, nægtede S at erstatte Pakkerne. Det fandtes at maatte 
komme B til Skade, at det ikke ved Kvittering fra S eller paa 
anden Maade havde kunnet dokumenteres, at Pakkerne var af
leveret til S, og da det endvidere ikke ved det iøvrigt oplyste 
havde kunnet godtgøres, at Pakkernes Bortkomst ikke skyldtes 
Fejl eller Forsømmelse fra Budets Side, samt da B ikke ved 
nogle Klausuler i de af B benyttede Køresedler fandtes til
strækkelig klart at have fraskrevet sig Ansvaret overfor G, 
var B pligtig at erstatte Skaden. (Dissens) .................... 450

Beslaglæggelse.
Antaget, at Anklagemyndigheden i Medfør af § 10, 2. Pkt., i Lov 

Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Rpl. var afskaaret fra at 
paakære en af Underretten afsagt Kendelse, hvorved Anklage
myndighedens Begæring om Beslaglæggelse af tre for Over
trædelse af § 15 i Lov Nr. 259 af s. D. sigtede Personers For
muer ikke var taget til Følge ................................................ 383

Betaling.
En Saldokvittering efter Omstændighederne ikke anset forbin

dende .......................................................................................... 72
A, der havde mindst 13.000 Kr. tilgode hos B, men afgav Saldo

kvittering mod at faa udbetalt 10.000 Kr., fandtes at have af
givet denne Kvittering under saadanne Omstændigheder, at B 
i Medfør af Aftalelovens § 33 var afskaaret fra at paaberaabe 
sig den ........................................................................................ 538

Bevis.
Efter hvad der var oplyst om de nærmere Omstændigheder, 

hvorunder Forhandlingerne mellem en Handelsmand K og en 
Parcellist S om K’s Køb af en S tilhørende Hoppe med Føl var 
foregaaet, fandtes det betænkeligt at fastslaa, at en endelig og 
bindende Handel var kommet i Stand .................................. 98

Efter at A var blevet frifundet for Tiltale for Forsøg paa Be
drageri derved, at hans Broder B efter Aftale med ham havde 
bortfjernet en Del ham tilhørende Genstande fra hans Lejlig-
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hed, hvorefter han til det Selskab S, hvori han havde tegnet 
Indbrudstyveriforsikring, anmeldte, at Genstandene var blevet 
stjaalet, krævede A Genstandene erstattet af S. Efter det frem
komne, derunder særligt hvad der var oplyst om Forholdet 
mellem ham og B, der overensstemmende med sin Tilstaaelse 
var blevet dømt for Tyveri af Genstandene, fandtes der ikke 
af A at være ført et saadant Bevis, som efter de foreliggende 
Omstændigheder maatte kræves for, at Bortfjernelsen af Gen
standene var sket paa en saadan Maade, at han i den Anled
ning havde noget Krav mod S ................................................

F, der havde haft Samleje med M, om hvis Vandel intet ufordel
agtigt var fremkommet, 2 Gange indenfor Avlingstiden til 
et af hende udenfor Ægteskab født Barn, blev anset som 
Fader til Barnet. Om F var det af Retslægeraadet udtalt, at 
hans Avledygtighed antagelig var nedsat i svær Grad, men at 
det ikke ganske kunde udelukkes, at han kunde være Fader til 
Barnet, selv om Sandsynligheden herfor kun var ringe.

En Begæring fra F om antropologisk Undersøgelse af 
Barnet, jfr. Rpl. § 4561, blev ikke taget til Følge af Lands
retten .............................................................................................

Erstatning for manglende Løsøre der skulde medfølge ved Salg af 
fast Ejendom m. v. ..................................................................

Spørgsmaal om hvorvidt en Sælger af nogle Minker havde givet 
Køberen Garanti for at Hunnerne var drægtige ....................

Beværtning.
En af en Restauratør R om Leje af et Restaurationslokale ind- 

gaaet Kontrakt, hvori Lejen var fastsat til 10 pCt. af den 
aarlige Omsætning, fandtes at maatte forstaas saaledes, at der 
ikke i det Omsætningsbeløb, hvorefter Lejen beregnedes, kunde 
fradrages den ved Kontraktens Oprettelse gældende Spiritus
afgift paa 6 pCt. og det Beløb, som R havde anvendt til Varer 
til Repræsentation og Traktement, men alene en senere For
højelse af Spiritusafgiften .......................................................

En ringe Overskridelse af Serveringstiden i et enkeltstaaende Til
fælde fandtes efter Omstændighederne ikke at have givet for
nødent Grundlag for Bortvisning af en Inspektør i en Bar ....

Blodskam.
En Tiltalt idømt Fængsel i 3 Aar og 6 Maaneder for Voldtægts

forsøg, Blodskam m. v. overfor to henholdsvis bPA» og 137s Aar 
gamle Døtre .............................................................................

Blodtypebestemmelser.
F havde i Avlingstiden for et af M den 21. April 1942 født Barn 

B én Gang haft Samleje med M, der benægtede i Avlingstiden 
at have haft Samleje med andre; derimod havde hun efter sin 
Forklaring et Par Maaneder senere haft Samleje med Fi, hvem 
hun havde lært at kende i Begyndelsen af Juli 1941, og med
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hvem hun senere var blevet gift, hvorhos hun tidligere havde 
staaet i Forhold til en Trediemand. Ifølge foretagen Blodtype
bestemmelse var F’s Faderskab til B uforeneligt med MN-Sy- 
stemet, dog at Forekomsten af en — ikke paaviselig — N-.»- 
Egenskab hos en af Parterne vilde influere paa Faderskabs
udelukkelsens Rigtighed. Efter fornyet Blodtypebestemmelse 
havde Universitetets retsmedicinske Institut udtalt, at der kun 
forelaa en rent teoretisk Mulighed for F’s Faderskab, og hertil 
havde Retslægeraadet sluttet sig med Tilføjende, at man prak
tisk set formentlig kunde se bort fra Muligheden for F’s Fader
skab. Efter Udfaldet af Blodtypebestemmelserne og det om M’s 
Vandel oplyste ansaas F’s Faderskab udelukket .......................

Byplaner.
Efter at en Køber A af en Grund i Hillerød Købstad havde ladet 

udarbejde Bygningstegninger m. v. til en 5-Etagers Beboelses
bygning til Brug ved Andragende om Byggetilladelse, der ind- 
sendtes den 23. Febr. 1942, blev der paa Hillerød Kommune K’s 
Foranledning af Indenrigsministeriet i Medfør af Byplanlovens 
§ 9 den 28. April s. A. nedlagt Forbud mod højere Bebyggelse 
paa Grunden end 3 Beboelseslag. Da A, der maatte have været 
klar over, at 5-Aarsfristen efter Byplanlovens § 1, Stk. 2, ikke 
var udløbet, ved at igangsætte Arbejderne uden forinden at 
søge Oplysning om K’s Stilling til en Byplan, selv maatte bære 
Risikoen for, at hans Udgifter til Arkitekt og Ingeniør blev 
forgæves, kunde han ikke kræve disse godtgjort af K .....

Den 19. April 1941 afsagde Københavns Boligkommission B i 
Hh. t. § 10 i Lov Nr. 212 af 31. Maj 1939 om Boligtilsyn og 
Sanering af usunde Bydele Kondemneringsbeslutning over den 
A tilhørende Ejendom Kronprinssessegade 46, der er belig
gende i et Omraade, der var omfattet af en af Københavns 
Kommune K udarbejdet Saneringsplan — jfr. samme Lovs 
Kap. VI. Efter at Boligtilsynsraadet i Nov. s. A. havde op
hævet B’s Afgørelse paa Betingelse af, at der foretoges en 
Ombygning af en Del af Ejendommen, krævede A Erstatning af 
K for det ham ved B’s Beslutning forvoldte Tab. Udtalt, at det 
efter Indholdet af Loven, jfr. navnlig §S 24 og 25, ikke kunde 
antages, at en foreliggende eller paatænkt Saneringsplan er til 
Hinder for at nedlægge Forbud efter Lovens Kap. Ill mod Be
nyttelse af Boliger, der ligger indenfor det af Saneringsplanen 
omfattede Omraade, og idet det ikke fandtes tilstrækkeligt 
godtgjort, at der ved Kondemnationen af A’s Ejendom var ud
vist et til Erstatning forpligtende Forhold fra B’s eller K’s 
Side, frifandtes K ......................................................................

Bøder.
En Korngrosserer G, der i betydeligt Omfang til en Kaffesur- 

rogatfabrik havde solgt Frihandelskorn, — der for den alt 
overvejende Dels Vedkommende var indkøbt hos Producen-
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terne til lovlig Pris, — til meget betydelig Overpris, anset 
efter § 13, jfr. § 8, Stk. 2, i Lov Nr. 390 af 25. Juli 1940 om 
en Komordning for Høstaaret 1940—41, jfr. § 2 i Bek. Nr. 491 
af 19. Sept. 1940 m. v. med Fængsel i 60 Dage samt efter 
Strfl. § 50, Stk. 2, med en Tillægsbøde paa 30.000 Kr. med en 
Forvandlingsstraf af Fængsel i 20 Dage. G’s Kompagnon blev 
af Landsretten, hvis Dom ikke forsaavidt var paaanket, anset 
med en Bøde af 50.000 Kr. med en Forvandlingsstraf af Hæfte 
i 40 Dage ........................................................................................ 69

Direktøren for et Rederiaktieselskab havde ved Sø- og Handels
retten vedtaget en Bøde af 50 Kr. for Overtrædelse af Sø- 
næringslovbek. Nr. 74 af 31. Marts 1928 § 3, Stk. 2, jfr. § 27, 
ved at have ladet en Motorgalease foretage tre Rejser udenfor 
den indskrænkede Fart, uden at der var Styrmand om Bord. 
Af Højesteret forhøjedes Bøden til 300 Kr. at erlægge til 
Bombebøssen i København .................................................... 143

Børn.
Da en ca. 5V2 Aar gammel Dreng B den 9. Juli 1930 under Leg 

paa Havnepladsen i Frederikshavn løb ved Siden af et med 
en Fart af 8—10 km i Timen fremført Havnetog, faldt han ned 
under dette — antagelig ved at støde mod en nær ved Sporene 
anbragt Skiltestolpe — og fik højre Arm og venstre Ben over
kørt. Det fandtes ikke godtgjort, at en af en Portør P, der — 
i Strid med Reglementet — havde anbragt sig paa en af den 
forreste Vogns forreste Buffer, given Advarsel havde været 
saa eftertrykkelig, som det under Hensyn til B’s unge Alder 
var paakrævet, og da det derhos var ganske uforudseeligt for 
et saa lille Barn, at Skiltestolpens Tilstedeværelse gjorde Si
tuationen yderlig farlig, fandtes Ulykken, som kunde være 
undgaaet eller dog formindsket, om P havde holdt sig Instruk
tionen efterrettelig, ikke at kunne tilregnes B som foraarsaget 
ved hans Uagtsomhed. Statsbanerne S ansaas herefter at have 
fuld Erstaningspligt, jfr. Lov Nr. 117 af 11. Marts 1921 § 1. 
(Dissens).

Under Hensyn til, at det maatte antages, at S ved en Hen
vendelse fra Politimesteren i Sommeren 1930 var blevet gjort 
bekendt med, at Erstatningskrav agtedes rejst, samt til den af 
S under de i Aarenes Løb førte Forhandlinger indtagne Hold
ning fandtes Erstatningskravet hverken forældet efter for
nævnte Lovs § 6 eller efter Lov Nr. 274 af 22. December 1908 
§ 1, Nr. 5 .................................................................................... 14

I et Tilfælde, hvor to Ægtefæller separedes i Hh. t. Ægteskabs
lov I § 53, Stk. 2, blev Forældremyndigheden over en den 
9. September 1940 født Dreng tillagt Faderen, idet det efter det 
om Moderens Vandel oplyste fandtes bedst stemmende med 
Barnets Tarv, at Forældremyndigheden tillagdes Faderen, der 
havde sørget for Barnet, siden Ægtefællerne den 9. Marts 1943 
ophævede Samlivet...............................................  205
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En frasepareret Hustru H, der ved Overøvrighedsresolution 
havde faaet tillagt Ret til at have sin 4-aarige Søn B, over 
hvem Manden M havde faaet tillagt Forældremyndigheden, 
hos sig den første Søndag i hver Maaned og 14 Dage i Som
merferien, fandtes i Hh. t. Rpl. § 609 eller denne Bestemmelses 
Analogi at kunne kræve Fogedens Bistand til at faa B ud
leveret og — da M havde nægtet at oplyse, hvor B opholdt sig 
— i Medfør af Rpl. § 520 at kunne kræve M hensat i Hæfte, 
indtil han oplyste B’s Opholdssted ......................................

Da en knap 12 Aar gammel Dreng Bi en Vinteraften aabnede 
Yderdøren for at se efter en 13-aarig Kammerat B2, der var 
kommet for at besøge ham, udstødte B2 for at kyse Bi et Hyl. 
En Luftbøsse, som Bi lige forinden havde ladet med en Metal
pil, og som han bar under højre Arm med Løbet rettet frem
efter og lidt opad, gik i det samme af, og Pilen ramte B2 i det 
højre Øje, der maatte fjernes. Ved at lade Bøssen uden at 
forvisse sig om, at den ikke var spændt, og ved at bære den 
som nævnt, fandtes Bi at have handlet uforsvarligt, og idet han 
herefter maatte bære Ansvaret for, at Bøssen gik af, uanset at 
de nærmere Omstændigheder herved ikke havde kunnet op
lyses, ansaas han pligtig at erstatte Skaden.

Erstatningen for Invaliditet ansat til 5000 Kr. og for Svie 
og Smerte til 200 Kr.....................................................................

Domstolene.
Nogle Bestemmelser, som Trafikministeriet M havde krævet op

taget i en Overenskomst mellem Skandinavisk Emballage A/S 
og Lyngby—Nærum Jernbane J om Anlæg af et Sidespor, 
fandtes ikke at gaa udover, hvad der i Overensstemmelse med 
den J meddelte Eneretsbevilling, Bek. Nr. 112 af 17. August 
1898, og i Hh. t. Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 om Anlæg og Drift 
af private Jernbaner kunde kræves, hvorved bemærkedes, at 
en Bestemmelse, hvorved der var tillagt M Ret til endelig at 
afgøre Tvivlsspørgsmaal om Forstaaelsen af Overenskomsten 
maatte antages alene at have Hensyn til de af M som Konces
sionsgiver opstillede Betingelser, jfr. § 36 i Bekendtgørelsen. 
(Dissens) ...............................................................................

Roskilde Byraad K havde stillet som Vilkaar for en i Hh. t. Han
delsministeriets Bek. Nr. 443 af 19. August 1940 § 6, Stk. 2, 
meddelt Tilladelse til Salg af et Mælkeudsalg, at Købesummen 
ikke oversteg 5200 Kr. Sælgeren krævede derefter K dømt til 
at godkende, at Udsalget var solgt for en Købesum af 10.000 Kr., 
men Sagen afvistes af Landsretten under Henvisning til, at det 
ikke saas, at K havde overskredet sin Kompetence. Da det ved 
Afgørelsen af, om K havde overskredet Grænserne for sin 
Myndighed, fandtes paakrævet, at der skete Prøvelse af Sa
gens faktiske Omstændigheder, hjemvistes Sagen til Behand
ling af Realiteten ......................................................................
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Havemanns Magasin M krævede Den danske Forlæggerforening 
F tilpligtet at antage M som rabatberettiget Boghandler paa 
Vilkaar, at M’s Bogafdeling lededes af en af F godkendt fag
uddannet Boghandler, og at M i det hele underkastede sig F’s 
Samhandelsbetingelser. Ifølge disse var Erhvervelse af Rabat
berettigelse ikke blot en Forudsætning for at forhandle Bøger 
udkomne hos F’s Medlemmer, men der maatte efter Procedu
ren gaas ud fra, at Nægtelsen af at tilstaa Rabatberettigelse 
praktisk taget vilde afskære M fra at faa ny Bøger til For
handling. Efter det saaledes foreliggende, og idet de af F fast
satte Bestemmelser om faglig Kvalifikationer m. v. ikke fandtes 
at give Støtte for F’s Nægtelse af at antage M som rabat
berettiget Boghandler paa de i hans Paastand angivne Be
tingelser, havde F, der tidligere havde antaget to Stormagasi
ner som rabatberettigede, været uberettiget til at nægte M 
en saadan Ret, i hvilken M maatte antages at have en væsent
lig erhvervsmæssig Interesse.

Spørgsmaalet om Berettigelsen af Nægtelsen havde af M 
først været indbragt for Priskontrolraadet, der havde afslaaet 
at give F det begærte Paalæg om Antagelse, hvilken Afgørelse 
var tiltraadt af Handelsministeriet. Da det ikke kunde antages 
at have været Hensigten med Prislovens § 15, at Aførelsen af 
et saadant Spørgsmaal skulde være unddraget Domstolene, 
toges en af F nedlagt Afvisningspaastand ikke til Følge ....

Ejendomsret.
Ifølge en mellem A og B indgaaet Kontrakt, overdrog A til B 

hele sin Produktion af Tørv fra en bestemt Mose paa visse 
nærmere Betingelser. Uanset om Kontrakten efter sit Indhold 
gik ud paa et Salg til B af hele Sæsonens Tørveproduktion, 
fandtes det under Hensyn til, at A i vidt Omfang solgte af 
Produktionen til anden Siden, uden at B tilstrækkeligt sikrede 
sig herimod, betænkeligt at fastslaa, at B nød nogen Rets
beskyttelse m. H. t. nogle producerede, i Mosen beroende Tørv 
overfor A’s Kreditor, der gjorde Arrest og senere Udlæg i 
disse Tørv. (Dissens) .......................................................

A/S Tuborgs Bryggerier T fandtes ikke pligtigt at udlevere et 
Parti hos Selskabet beroende, fra Fakse Bryggeri F stam
mende og med dettes Mærke forsynede Kapsel-Mineralvands
flasker, medmindre F enten leverede T et tilsvarende Antal 
umærkede Flasker eller betalte T Dagsprisen for Flaskerne. 
(Dissens) ...............................................................................

I Overensstemmelse med hvad der er udtalt i Højesterets Dom 
17. Febr. 1943 maatte Ulemperne ved Børnenes Færden paa 
en Legeplads ved et af Skt. Lukas-Stiftelsen S drevet Op
tagelseshjem for mindre Børn anses at gaa væsentlig ud over, 
hvad der efter Kvarterets Beskaffenhed og Ejendommens Be
liggenhed havde maattet paaregnes af Naboerne. Da en Nabo 
N’s heraf følgende Ret maatte være uafhængig af, at Hjem-
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met var taget i Brug nogen Tid, forinden N købte sin Grund, 
— hvorved bemærkedes, at der ikke var oplyst særlige Om
stændigheder, der kunde føre til andet Resultat — ansaas S 
erstatningspligtig overfor N. (D i s s e n s) .................................. 61

Under Hensyn til, hvad der bl. a. ved en Kopi af et Udskiftnings
kort var oplyst, om det ved Udskiftningen i 1809 af Sund- 
byvester Bys Jorder passerede, og til et over en i 1825 fore
taget Udstykning af Matr. Nr. 17 af Sundbyvester udfærdiget 
Kort med dertil hørende Beregning, maatte det antages, at et 
mellem Ejerne af dette Matr. Nr. (Matr. Nr. 17 a) og af Matr. 
Nr. 19 sammesteds omstridt Vejstykke ved Udskiftningen havde 
udgjort en Del af Matr. Nr. 17. Den Omstændighed, at Vej
stykket efter en Matrikelkortkopi af 1816 og senere Matrikel
kort henhørte til Matr. Nr. 19 fandtes bl. a. under Hensyn til 
det Øjemed, hvori Matrikelkortet er udarbejdet og Fremgangs- 
maaden derved, ikke at kunne paaberaabes som Grundlag for, 
at en Ændring af Tilhørsforholdet til Vejstykket skulde være 
sket .............................................................................................. 214

Ejeren E af en i Udkanten i Frederikshavn beliggende Grund 
indrettede paa denne en Pelsdyrfarm med en Mink-Bestand, 
der nu bestod af ca. 70 Avlshunner, ca. 30 Avlshanner og 
360—370 Unger. Da det ikke fandtes godtgjort, at der ved 
Farmens Drift var forbundet Ulemper for Ejerinden af Nabo
ejendommen N, der gik væsentligt ud over, hvad hun maatte 
forvente efter Kvarterets Beskaffenhed og Ejendommens Be
liggenhed, og da Driften af Farmen herefter ikke kunde anses 
retstridig overfor N, blev dennes Paastand om, at E skulde 
ophøre med Driften, subsidiært betale Erstatning, ikke taget 
til Følge .................................................................................... 664

A havde ved Slutseddel solgt en Ejendom, paa hvilken en Datter 
B havde Skøde. Efter det oplyste havde A ikke været be
føjet til at disponere over Ejendommen, og dette maatte an
tages at have staaet Køberen K klart. Herefter kunde K ikke 
støtte nogen Ret paa Slutsedlen, hverken overfor A eller 
overfor B.................................................................................... 796

Eksekutorer.
I 1943 døde A efterladende sig en Enke B og en Steddatter C. 

I Ægtefællernes fælles Testamente var det bestemt, at saa- 
fremt A døde før B, skulde denne være berettiget til at over
tage »hele vort Fællesbo i Overensstemmelse med Reglerne i 
Lov Nr. 120 af 20. April 1926, Kapitel II, §§ 15—20«. Hvis 
derimod A døde sidst, skulde hele den efterladte Formue til
falde C eller hendes Livsarvinger. Efter alt foreliggende, her
under navnlig det om Forarbejderne til Testamentet oplyste, 
var det uantageligt, at det havde været Testatorernes Hensigt, 
at A’s legale Arvinger skulde indsættes som Arvinger, saa- 
fremt han døde før B, men det maatte antages at have været
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XXXIV Eksekutorer—Eneret

Meningen, at hans Efterladenskaber skulde tilfalde B og efter 
hendes Død hendes Datter C eller dennes Livsarvinger.

Nogle i Testamentet og en senere Kodicil indeholdte Be
stemmelser om Eksekutorbehandling af »Vore Boer« fandtes 
ikke at være til Hinder for, at B overtog A’s Bo som eneste 
Arving til privat Skifte ...............................................................

Rentier R havde i en Skrivelse af 13. Aug. 1883 bestemt, at en 
Kapital paa 35.000 Kr. skulde hensættes til livsvarig Rente
nydelse for hans udenfor Ægteskab fødte Datter Bi, »og hvis 
hun efterlader Børn, skulle disse efter hendes Død nyde Ren
terne eller efter Ønske kunne hæve den hele Capital. Alt nær
mere efter Herr Bloms Bestemmedse.« I Skrivelse af 27. s. M. 
fra Blom, der ved R’s Testamente af 15. s. M. var indsat til 
Eksekutor med Ret til »authentisk at fortolke min sidste Villie« 
hed det: »Dør hun Bi) ugift, saa skal Capitalen--------
tilfalde Faderens retmæssige Arvinger---------- .« I 1944 døde
Bi, der ikke havde været gift, men efterlod sig en udenfor 
Ægteskab født Datter B2. Uanset om den af R trufne Disposi
tion var at betragte som en Livsgave eller en testamentarisk 
Disposition, maatte der gives B2 Medhold i, at den ikke gav 
Mulighed for at udelukke Bi’s Afkom udenfor Ægteskab fra 
at blive Ejer af Kapitalen, og at Blom, selv om det havde været 
hans Hensigt, ikke havde haft Hjemmel til at foretage en 
saadan Begrænsning i R’s Disposition .....................................

Ekspropriation.
Et Udstykningsforetagende U, der ifølge en Bestemmelse i den 

ved Salg af Parceller anvendte Standardkøbekontrakt var for
pligtet til at paalægge Køberne at betale Vejbidrag til Parcel
ejernes Grundejerforening G i Forhold til Størrelsen af det 
købte Areal, fik ikke Medhold i, at et af Hvidovre Kommune, 
dels til Plads for Kloakpumpestation, dels til Anlæg, Lege
plads, Boldbane eller lign, eksproprieret Areal, efter Formaalet 
med Erhvervelsen faldt udenfor nævnte Forpligtelse, der ogsaa 
fandtes at omfatte en Del af det eksproprierede Areal, som U 
ved Overenskomst med Fredningsnævnet uden Forhandling 
med G havde paalagt en i sig selv ret ringe Fredningsbyrde..

Eneret.
Nogle Bestemmelser, som Trafikministeriet M havde krævet op

taget i en Overenskomst mellem Skandinavisk Emballage A/S 
og Lyngby—Nærum Jernbane J om Anlæg af et Sidespor, 
fandtes ikke at gaa udover, hvad der i Overensstemmelse med 
den J meddelte Eneretsbevilling, Bek. Nr. 112 af 17. August 
1898, og i Hh. t. Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 om Anlæg og Drift 
af private Jernbaner kunde kræves, hvorved bemærkedes, at 
en Bestemmelse, hvorved der var tillagt M Ret til endelig at 
afgøre Tvivlsspørgsmaal om Forstaaelsen af Overenskomsten 
maatte antages alene at have Hensyn til de af M som Konces-
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Eneret—Erstatning XXXV

sionsgiver opstillede Betingelser, jfr. § 36 i Bekendtgørelsen. 
(Dissens) ................................................................................... 113

Spørgsmaal om et Selskab, der af A havde faaet overdraget 
Retten til at fabrikere og sælge Kasseapparater efter nogle 
af ham konstruerede Modeller, havde paadraget sig Ansvar 
ved at undlade at søge udtaget et Patent............................... 358

Erstatning for Brud paa Overenskomst angaaende Salg af nogle 
Elektrovogne ............................................................................. 541

Spørgsmaal om, hvorvidt X, der med Y havde indgaaet en Over
enskomst, hvorved han mod Betaling af Licens havde faaet 
overdraget Fabrikations- og Salgsretten for Tyskland og Norge 
til en Skumhaandsprøjte, og som vægrede sig ved at betale 
Licens under Henvisning til, at et i Tyskland bestaaende Pa
tent var til Hinder for, at Retten kunde udnyttes der, paa be
hørig Maade havde givet Y Underretning om denne Hindring.. 667

Entreprise.
Ved Entreprisekontrakt mellem Statsbanerne B og et Firma E 

paatog E sig Udførelsen af et Viaduktarbejde, saaledes at B 
ifølge Betingelserne skulde levere Cement. Under Arbejdets 
Udførelse blev der af Handelsministeriet udstedt Forbud først 
mod Udlevering fra Cementfabrikkerne, senere mod Anven
delse af Cement bl. a. til Viaduktarbejder. Der fandtes ikke 
Grundlag for at lægge det Tab, der paaførtes E ved Anven
delsesforbudet over paa B, og for det Tab, som den af Ud
leveringsforbudet følgende Forsinkelse paaførte E, ansaas B 
efter almindelige Retsregler og Kontraktsbetingelserne ansvars
fri, idet Forsinkelsen skyldtes Forhold, hvorover B ikke var
Herre. (Dissens) ...................................................................... 187

Antaget, at en Murermester, der havde et Arbejde i Entreprise, 
efter det oplyste ikke havde Krav paa særlig Godtgørelse 
for Tegnearbejde og Tilsyn .................................................... 431

Erstatning for Forsinkelse af et Byggearbejde ........................... 526

Erstatning.
A, der havde Ærinde hos Boelsmand B, kørte med sin Heste

vogn ind paa B’s brolagte Gaardsplads, hvor hans ene Hest 
faldt i en Brønd, hvis Dæksel var uforsvarligt, og blev saa
ledes kvæstet, at den døde. B ansaas erstatningspligtig overfor 
A, og F. A. L. § 25, Stk. 1, 2. Pkt., fandtes under de forelig
gende Omstændigheder ikke at burde anvendes. (Dissens).. 29

En Gæst G paa Hotel »Nordland« H overgav Portier P en Kon
volut indeholdende 20.000 Kr., til Opbevaring, idet han bad P 
passe godt paa den; Konvolutten bortkom. Det maatte antages, 
at P var klar over, at Konvolutten indeholdt Penge, og ved 
ikke at udvise tilstrækkelig Omsorg ved Opbevaringen fandtes 
P at have paadraget sig Erstatningsansvar for Konvoluttens 
Bortkomst, for hvilken ligeledes H efter Reglen i D. L. 3—19—2 
maatte være ansvarlig. Da G imidlertid ikke havde gjort P
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XXXVI Erstatning

opmærksom paa, at Konvolutten indeholdt et saa usædvanlig 
stort Beløb som 20.000 Kr., og P ikke kunde regne hermed, 
fandtes P’s og H’s Erstatningsansvar ikke at kunne omfatte 
G’s fulde Tab, men Erstatningen fastsattes skønsmæssigt til 
3000 Kr. (Dissens) ..........................  80

Idet A en Frostvejrsdag for at komme udenom noget Is, der 
havde dannet sig omkring en Brandhane, hvorfra der var ud
lagt en Brandslange, vilde gaa ud paa Kørebanen, gled han 
udfor Toldbygningen i Strandgade paa Christianshavn i en 
Isdannelse paa Fortovet, der hidrørte fra Vand, der var sprøjtet 
ud fra Brandslangen. Ved Faldet paadrog A sig en Læsion af 
højre Skulder. Udtalt, at der under de foreliggende Omstændig
heder ifølge Politivedtægtens § 92, Stk. 2, skulde have været 
gruset paa den isdækkede Del af Fortovet. Idet det derhos 
ikke kunde anses godtgjort, at den ved § 92, Stk. 2, jfr. § 88, 
Grundejeren paalagte Grusningspligt ikke i Forhold til A skulde 
paahvile Toldvæsnet T men, som af T hævdet, Kommunen, og 
idet det maatte antages, at Ulykken vilde være undgaaet, hvis 
Grusning var foretaget, paalagdes der T fuld Erstatningspligt 
for Ulykken, for hvilken A ikke fandtes at have Medansvar.. 145

Anset godtgjort, at A, der tidligere havde paaskrevet Tjeneste- 
og Blankoveksler for B til Brug ved Opnaaelse af Kredit, 
havde været klar over, at B i betydeligt Omfang skrev hans 
Navn som Akceptant paa Veksler og benyttede disse som 
Kreditbasis samt over, at B fortsatte dermed uden Hensyn til 
Henvendelser fra ham. Under disse Forhold fandtes A ansvar
lig for det Tab, som C havde lidt ved at endossere saadanne 
Veksler, hvorved bemærkedes, at der ikke var Grundlag for at 
fastslaa, at C ikke havde været i god Tro m. H. t. A’s For
pligtelse efter de modtagne Veksler ...................................... 154

Medens Slagteriarbejder A Pinselørdag henimod Arbejdstidens 
Ophør under Afvaskningen af Gulvet i Slagtehallen i Frede
rikssund Andelssvineslagteri S gik baglæns trækkende en 
Haandvogn efter sig, traadte han med venstre Fod ned i en 
i Gulvet værende uafskærmet Grube med kogende Vand. 
Brugen af Gruben paa denne Maade fandtes at have været 
farlig for Arbejderne, og Ansvaret herfor at maatte paahvile 
S, og idet A’s midlertidige Uopmærksomhed overfor Faren 
fandtes undskyldelig, paalagdes det fulde Ansvar forUlykkenS. 167

Ved en Træstødssprængning, foretaget af nogle af en Kommune 
K, beskæftigede Arbejdere, blev en 30-aarig Husmand, M, der 
i ca. 300 m’s Afstand stod paa sin Ejendom, dræbt af en 
bortsprængt Sten. Da Arbejderne fandtes at have gjort sig 
skyldige i Forsømmelse ved ikke forud at advare Beboerne 
i M’s Ejendom, kendtes K erstatningspligtig overfor M’s Enke 
og Børn.

Erstatningen for Tab af Forsørger fastsattes for den 
30-aarige Enke til 10.000 Kr. og for Børnene, der var ca. 872, 
63/« og 57z Aar, til henholdsvis 2400, 2600 og 2700 Kr............  358



Erstatning—Faderskab XXXVII

Da en knap 12 Aar gammel Dreng Bi en Vinteraften aabnede 
Yderdøren for at se efter en 13-aarig Kammerat B2, der var 
kommet for at besøge ham, udstødte B2 for at kyse Bi et Hyl. 
En Luftbøsse, som Bi lige forinden havde ladet med en Metal
pil, og som han bar under højre Arm med Løbet rettet frem
efter og lidt opad, gik i det samme af, og Pilen ramte B2 i det 
højre Øje, der maatte fjernes. Ved at lade Bøssen uden at 
forvisse sig om, at den ikke var spændt, og ved at bære den 
som nævnt, fandtes Bi at have handlet uforsvarligt, og idet han 
herefter maatte bære Ansvaret for, at Bøssen gik af, uanset at 
de nærmere Omstændigheder herved ikke havde kunnet op
lyses, ansaas han pligtig at erstatte Skaden.

Erstatningen for Invaliditet ansat til 5000 Kr. og for Svie 
og Smerte til 200 Kr.....................................................................

Medens Fru A kørte i en Firmaet F tilhørende Karrusel, knæk
kede en Aksel, hvorved den Vogn, hvori Fru A sad faldt ned. 
I Faldet paadrog Fru A sig et Bækkenbrud. Idet en skarp 
Neddrejning af Akslen, der efter det oplyste var en grov Kon
struktionsfeil, maatte antages at have været en væsentlig med
virkende Aarsag til Ulykken, og idet F efter det foreliggende 
maatte være ansvarlig for, at Fejlen ikke var blevet opdaget, 
fandtes F at være erstatningspligtig overfor Fru A ............

Fabrikker.
Medens Slagteriarbejder A Pinselørdag henimod Arbejdstidens 

Ophør under Afvaskningen af Gulvet i Slagtehallen i Frede
rikssund Andelssvineslagteri S gik baglæns trækkende en 
Haandvogn efter sig, traadte han med venstre Fod ned i en 
i Gulvet værende uafskærmet Grube med kogende Vand. 
Brugen af Gruben paa denne Maade fandtes at have været 
farlig for Arbejderne, og Ansvaret herfor at maatte paahvile 
S, og idet A’s midlertidige Uopmærksomhed overfor Faren 
fandtes undskyldelig, paalagdes det fulde Ansvar for Ulykken S.

Faderskab.
Anset godtgjort, at M i Avlingstiden for et af hende den 16. Fe

bruar 1942 udenfor Ægteskab født Barn havde hart Samleje 
med F, for hvis Faderskab der efter foretaget Blodtypebe
stemmelse intet var til Hinder. Efter M’s Forklaring havde hun, 
der da var ansat paa en Kaffebar, første Gang — i Selskab 
med en Veninde, der kendte F — truffet denne i Slutningen af 
Marts 1941 paa en Restauration og havde faa Dage efter Sam
leje med ham; i Maj—Juni havde de paany et Par Gange 
Samleje, og de vedblev at komme sammen og havde nu og da 
Samleje indtil November. M benægtede i Avlingstiden at have 
haft Samleje med andre end F; der havde efter hendes For
klaring ikke mellem dem været Tale om Forlovelse eller 
Ægteskab. F benægtede at have haft Samleje med M i Av
lingstiden, men havde ikke givet nogen Oplysning, der kunde
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XXXVIII Faderskab—Ferie

føre til at inddrage andre Mandspersoner i Sagen. Betingel
serne for i Medfør af § 14, I i Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 
at anse F som Fader fandtes ikke at foreligge, hvorimod han 
ansaas bidragspligtig. (Dissens) ............................................. 20

F, der havde haft Samleje med M, om hvis Vandel intet ufordel
agtigt var fremkommet, 2 Gange indenfor Avlingstiden til et 
af hende udenfor Ægteskab født Barn, blev anset som Fader 
til Barnet. Om F var det af Retslægeraadet udtalt, at hans 
Avledygtighed antagelig var nedsat i svær Grad, men at det 
ikke ganske kunde udelukkes, at han kunde være Fader til 
Barnet, selv om Sandsynligheden herfor kun var ringe.

En Begæring fra F om antropologisk Undersøgelse af 
Barnet, jfr. Rpl. § 4561, blev ikke taget til Følge af Lands
retten.

Udtalt af Landsretten, at da et Barnet, der havde faaet M’s 
Slægtsnavn, tillagt Navn ikke var tillagt det som Slægtsnavn, 
havde F’s Krav om, at M tilpligtedes at lade Navnet slette af 
Kirkebogen, ikke Hjemmel i Lov Nr. 89 af 22. April 1904 .... 370

F havde i Avlingstiden for et af M den 21. April 1942 født Barn
B én Gang haft Samleje med M, der benægtede i Avlingstiden 
at have haft Samleje med andre; derimod havde hun efter sin 
Forklaring et Par Maaneder senere haft Samleje med Fi, hvem 
hun havde lært at kende i Begyndelsen af Juli 1941, og med 
hvem hun senere var blevet gift, hvorhos hun tidligere havde 
staaet i Forhold til en Trediemand. Ifølge foretagen Blodtype
bestemmelse var F’s Faderskab til B uforeneligt med MN-Sy- 
stemet, dog at Forekomsten af en — ikke paaviselig — N2- 
Egenskab hos en af Parterne vilde influere paa Faderskabs
udelukkelsens Rigtighed. Efter fornyet Blodtypebestemmelse 
havde Universitetets retsmedicinske Institut udtalt, at der kun 
forelaa en rent teoretisk Mulighed for F’s Faderskab, og hertil 
havde Retslægeraadet sluttet sig med Tilføjende, at man prak
tisk set formentlig kunde se bort fra Muligheden for F’s Fader
skab. Efter Udfaldet af Blodtypebestemmelserne og det om M’s 
Vandel oplyste ansaas F’s Faderskab udelukket....................... 475

Ferie.
En Repræsentant, der lønnedes med Provision af de af ham op

tagne eller anviste Ordrer, men ikke af de af hans Firma op
tagne Ordrer, fandtes at have kunnet tilrettelægge sit Arbejde 
saaledes, at han kunde holde og faktisk holdt Ferie uden Ned
gang i sin Indtægt, og havde herefter ikke Krav paa Ferie
penge. (Dissens) .................................  333

De her i Landet gældende Regler om Feriegodtgørelse fandtes 
ikke at kunne komme til Anvendelse paa et Arbejdsforhold 
som det foreliggende, der var underkastet den i Tyskland 
gældende Arbejdsordning, og i hvilket Arbejdslønnen fastsattes 
efter tyske Regler, og den A tilkommende Feriegodtgørelse 
maatte herefter fastsættes til den i Tyskland gældende: 2 pCt.
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af den indtjente Løn. Idet F ikke paa noget Tidspunkt havde 
tilbudt A at fyldestgøre ham for hans Krav paa Feriegodt
gørelse, fandtes A ogsaa at have Krav paa at faa denne ud
betalt i danske Penge. (Dissens) .........................................

Foreninger.
Under en Sag paastod Indstævnte Appellanten dømt til at aner

kende, at en Sygekasse, der havde til Formaal at yde Penge
hjælp i Sygdomstilfælde til de hos N beskæftigede Arbejdere, 
der var Medlemmer af Sygekassen, skulde opløses i Anledning 
af, at N havde afhændet en Del af sin Virksomhed, hvor ca. 
-'A af hans Folk, deriblandt Indstævnte, var beskæftiget. For 
dette Krav fandtes der imidlertid ikke at være Grundlag i 
Sygekassens Vedtægter.............................................................

En Grossist i Spejlglas og Vinduesglas G fandtes at have en 
saadan væsentlig, berettiget erhvervsmæssig Interesse i at 
være Medlem af Foreningen af Importører af Spejlglas og 
Vinduesglas i Danmark F, at denne maatte være pligtig at 
optage G som Medlem, uanset at hans Virksomhed ikke havde 
et saa stort Omfang, som F ønskede at stille som Betingelse 
for Optagelse. (Dissens) ....................................................

Efter Indholdet af forskellige Bestemmelser i Købekontrakterne 
om de under Grundejerforeningen »Sydstrandens Villaby« V 
hørende Parceller og af Lovene for V, af hvilken Parcelejerne 
var tvungne Medlemmer, fandtes Anlæg og Drift af et Vand
værk at falde udenfor V’s Formaal og ikke at kunne gennem
føres af V uden Samtykke af alle dens Medlemmer .........

Købmand A, der har Kennel med Opdræt af Schæferhunde, blev 
ekskluderet af Dansk Schæferhundeklub K, hvis Formaal er at 
fremme Interessen for Schæferhunden, dens Avl, Opdræt og 
Opdragelse, dens Udbredelse og Anvendelse. Ifølge Vedtæg
terne kan Bestyrelsen ekskludere et Medlem, der anses for 
at være skadeligt for Klubben. Der maatte antages at være 
knyttet en vis økonomisk Interesse for A til hans Forbliven 
som Medlem, og den af Bestyrelsen med Tiltrædelse af en 
Generalforsamling vedtagne Eksklusion maatte anses for ube
rettiget og uden Hjemmel i Vedtægterne, idet der intet var op
lyst om, at A havde foretaget sig noget, der kunde være skade
ligt for K ....................................................................................

En københavnsk Vognmand, om hvis Virksomhed det ikke var 
godtgjort, at den kunde give andre Vognmænd beføjet An
ledning til Anke, fandtes at have en væsentlig, berettiget er
hvervsmæssig Interesse i at være Medlem af Kjøbenhavns 
Vognmandslaug, og hans Paastand om Optagelse i Lauget blev 
herefter taget til Følge uanset en Bestemmelse i Laugsved- 
tægterne om, at Spørgsmaal om Optagelse endeligt afgjordes 
af LaugsforsamJingen og ikke under nogen Form kunde ind
bringes for Domstolene ...........................................................
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XL Foreninger—Forsikring

Havemanns Magasin M krævede Den danske Forlæggerforening 
F tilpligtet at antage M som rabatberettiget Boghandler paa 
Vilkaar, at M’s Bogafdeling lededes af en af F godkendt fag
uddannet Boghandler, og at M i det hele underkastede sig F’s 
Samhandelsbetingelser. Ifølge disse var Erhvervelse af Rabat
berettigelse ikke blot en Forudsætning for at forhandle Bøger 
udkomne hos F’s Medlemmer, men der maatte efter Procedu
ren gaas ud fra, at Nægtelsen af at tilstaa Rabatberettigelse 
praktisk taget vilde afskære M fra at faa nye Bøger til For
handling. Efter det saaledes foreliggende, og idet de af F fast
satte Bestemmelser om faglig Kvalifikationer m. v. ikke fandtes 
at give Støtte for F’s Nægtelse af at antage M som rabat
berettiget Boghandler paa de i hans Paastand angivne Be
tingelser, havde F, der tidligere havde antaget to Stormagasi
ner som rabatberettigede, været uberettiget til at nægte M 
en saadan Ret, i hvilken M maatte antages at have en væsent
lig erhvervsmæssig Interesse.

Spørgsmaalet om Berettigelsen af Nægtelsen havde af M 
først været indbragt for Priskontrolraadet, der havde afslaaet 
at give F det begærte Paalæg om Antagelse, hvilken Afgørelse 
var tiltraadt af Handelsministeriet. Da det ikke kunde antages 
at have været Hensigten med Prislovens § 15, at Afgørelsen af 
et saadant Spørgsmaal skulde være unddraget Domstolene, 
toges en af F nedlagt Afvisningspaastand ikke til Følge .... 693

Et Medlem M af en Fagforening F, der tidligere var idømt Straf 
for ærekrænkende Udtalelser om F’s Kasserer, fandtes i Hh. t. 
F’s Vedtægter med Føje af Bestyrelsen ikendt en Bøde af 
50 Kr., i Anledning af at han havde gentaget sine Beskyld
ninger mod Kassereren, hvorhos han med Rette fandtes slettet 
som Medlem, da han ikke inden den forelagte Frist havde 
betalt Bøden ............................................................................. 755

Forsikring.
A, der havde Ærinde hos Boelsmand B, kørte .med sin Heste

vogn ind paa B’s brolagte Gaardsplads, hvor hans ene Hest 
faldt i en Brønd, hvis Dæksel var uforsvarligt, og blev saa
ledes kvæstet, at den døde. B ansaas erstatningspligtig overfor 
A, og F. A. L. § 25, Stk. 1, 2. Pkt, fandtes under de forelig
gende Omstændigheder ikke at burde anvendes. (Dissens).. 29

Den 30. Jan. 1941 opstod der Brand i Aalborghallen, der var 
rekvireret af den tyske Værnemagt som Kaserne for vekslende 
Afdelinger af Værnemagtens Mandskab. Efter det foreliggende 
henstod det som uopklaret, hvorledes Branden var opstaaet, 
men selv om dens Opstaaen maatte skyldes Uforsigtighed med 
Ild udvist af en af de i Hallen indkvarterede Soldater, fandtes 
Skaden efter det iøvrigt oplyste — derunder om Bygningens 
Beskaffenhed og de særlige Forhold ved Indkvarteringen — 
ikke, som paastaaet af det Brandforsikringsselskab, der havde 
betalt Skaden, at kunne anses indtraadt under saadanne Om-
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stændigheder, at § 5 i Lov om Krigsforsikring af Bygninger 
Nr. 473 af 22. Dec. 1939 kunde komme til Anvendelse............. 58

Efter at A var blevet frifundet for Tiltale for Forsøg paa Be
drageri derved, at hans Broder B efter Aftale med ham havde 
bortfjernet en Del ham tilhørende Genstande fra hans Lejlig
hed, hvorefter han til det Selskab S, hvori han havde tegnet 
Indbrudstyveriforsikring, anmeldte, at Genstandene var blevet 
stjaalet, krævede A Genstandene erstattet af S. Efter det frem
komne, derunder særligt hvad der var oplyst om Forholdet 
mellem ham og B, der overensstemmende med sin Tilstaaelse 
var blevet dømt for Tyveri af Genstandene, fandtes der ikke 
af A at være ført et saadant Bevis, som efter de foreliggende 
Omstændigheder maatte kræves for, at Bortfjernelsen af Gen
standene var sket paa en saadan Maade, at han i den Anled
ning havde noget Krav mod S ............................................. 156

Godsejer A, der havde tegnet Forsikring for Tyveri bl. a. om
fattende Kreaturer, krævede Erstatning for syv Kvier, der var 
forsvundet efter at være brudt ud af de Indhegninger, hvori 
de gik. De samvirkende Landboforeninger havde udtalt, at 
det ikke saa sjældent sker, at Kvier, der er brudt ud af en 
Fold, fjerner sig langt fra Folden, og at Kreaturer, der er 
kommet bort fra den Ejendom, hvortil de hører, aldrig — selv 
efter ganske kort Tid — vil vende tilbage til Ejendommen. 
Under Hensyn hertil samt til, at A efter det oplyste ikke paa 
behørig Maade lod Kvierne eftersøge, da det viste sig, at de 
var brudt ud, kunde der ikke gaas ud fra, at et muligt Tyveri 
af Kvierne var sket, medens de befandt sig paa Forsikrings
stedet, Kollerup Hovedgaard, og da Forsikringen ifølge Policen 
kun i saa Fald dækkede, var Forsikringsselskabet allerede 
som Følge heraf ikke pligtig at yde Erstatning ................. 265

Den 14. Februar 1943 opstod der Brand i A/S Atlas’ Fabrik i 
Baldersgade. I Selskabets Løsøre-Brandforsikringspolice hed 
det: »Undtaget fra Forsikringen er Skade opstaaet under Krig, 
Oprør og borgerlige Uroligheder------- medmindre den For
sikrede kan bevise, at Skaden ikke skyldes noget af samtlige 
de nævnte Forhold som nærmere eller fjernere Aarsag«. Da 
der ikke paa Tidspunktet for Branden her i Landet herskede 
saadanne Tilstande, at den i nævnte Policebestemmelse inde
holdte særlige Bevisregel kunde komme til Anvendelse, og 
da det ikke ved det fremkomne efter almindelige Bevisregler 
fandtes tilstrækkeligt godtgjort, at Branden var foraarsaget 
af en saadan Sabotagehandling, som ifølge Policebestemmelsen 
kunde fritage Forsikringsselskabet for Ansvar, dømtes dette 
til at erstatte Skaden .................................................................. 413

Kort efter at en med Tørv læsset Lastbil var standset udenfor 
en Forretning i Slagelse, faldt et ovenpaa Læsset løst anbragt 
Reservehjul ned og ramte en Butiksrude, der knustes. Efter de 
foreliggende Oplysninger fandtes Uheldet at falde ind under 
Motorlovens § 38, Stk. 1, og Reglen i Forsikringsaftalelovens
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§ 25, Stk. 1, 2. Pkt., kunde herefter ikke komme til Anven
delse paa Bilens Ejer E’s Ansvar, for hvilket der var tegnet 
Ansvarsforsikring efter Motorlovens § 39. E dømtes herefter 
til at refundere det Qlasforsikringsselskab, der havde dækket 
Skaden, det betalte Beløb .......................................................

Ifølge en Kreaturforsikringsforening F’s Love bortfaldt Pligten 
til Præmiebetaling for en Forsikringstager, der ophørte at 
være Ejer af et forsikret Dyr, med Udløbet af det paagældende 
Kvartal, dog kun saafremt han gav Meddelelse om Ejerfor
holdets Ophør ti,l F senest 4 Uger før det næste Kvartals Be
gyndelse. Denne Bestemmelse fandtes bindende for en Forsik
ringstager, uanset at hans Opmærksomhed ikke var henledt 
paa den ved Forsikringens Tegning ......................................

Den 10. Febr. 1943 ca. Kl. 19 kolliderede Motorgaleasen »Svalen«
paa Rejse fra Aalborg til Haderslev i Farvandet Nordøst for 
Indløbet til Randers Fjord med det endnu ikke afmærkede 
Vrag af den den 22. Januar 1943 minesprængte tyske Damper 
»Ella Halm«. »Svalen« sank som Følge af Kollisionen. Den 
Omstændighed, at Kollisionen var sket med Vraget af et under 
Krigsforhold minesprængt Skib, var ikke tilstrækkelig til at 
anse Skaden som Krigsskade, men de ved Krigen bestemte 
Forhold, derunder det stærkt forøgede Antal Vrag i danske 
Farvande og den Omstændighed, at »Ella Halm«s Vrag endnu 
ikke ca. 3 Uger efter Forliset var afmærket, fandtes dog at 
have været stærkt medvirkende til Kollisionen. Idet der derhos 
ikke — selv om Føreren af »Svalen« maatte have været be
kendt med den paagældende Skibsfartshindring — kunde be
brejdes ham saadanne Fejl m. H. t. Navigation eller iøvrigt, 
at han maatte anses ved forsømmeligt Forhold at have haft 
afgørende Indflydelse paa Forliset, maatte Hovedaarsagen til 
dette søges i Forhold bestemt af Krigen, hvorfor Krigsforsik
ringen dømtes til at erstatte Skaden .....................................

I et Tilfælde, hvor nogle nedbrændte Bygninger i Hh. t. en i
Medfør af Byggelinjelov Nr. 275 af 28. November 1928 paa 
Ejendommen lyst Deklaration ved Genopførelsen skulde rykkes 
tilbage paa Grunden, fradrog Brandforsikringen F ved Skades
opgørelsen et Beløb svarende til Værdien af Rudera ved 
Genopførelse paa samme Sted. Da det ikke med fornøden 
Sikkerhed af Vedtægterne fremgik, at Rudera i et Tilfælde 
som det foreliggende skulde ansættes til højere Værdi, end de 
havde for Brandlidte, ansaas F uberettiget til at foretage Fra
drag som sket .............................................................................

Den ifølge Justitsministeriets Cirkulære Nr. 19 af 20. Febr. 1939
trufne Ordning, hvorefter Dansk Forening for international 
Motorkøretøjsforsikring har paataget sig at dække Skade for
voldt af ukendt Motorkøretøj paa Personer, der ikke ved 
Skadens Indtræden befordres med Motorkøretøj, fandtes at 
maatte forstaas saaledes, at der i den Malermester M, der en 
Novemberaften i 1943 var blevet paakørt af et Automobil paa
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GI. Kongevej, tilkommende Erstatning skulde ske Fradrag for 
Dagpengebeløb og Invaliditetserstatning hidrørende fra en af 
M tegnet Ulykkesforsikring. — Udtalt, at der ikke fandtes 
Grundlag for at nedsætte Erstatningen paa Grund af egen 
Skyld.

M, der var født i 1870 og hvis Aarsindtægt i de senere Aar 
gennemsnitlig havde andraget godt 4000 Kr., fik med en ansat 
Invaliditetsprocent af 22V2 tilkendt en Invaliditetserstatning 
af 6500 Kr.

Udtalt af Landsretten, at Automobilet maatte anses ukendt, 
idet der efter Ulykkestilfældets Beskaffenhed intet afgørende 
kunde bebrejdes M ved, at han ikke havde sikret sig Automo
bilets Nummer ............................................................................... 738

Forvaring.
En Gæst G paa Hotel »Nordland« H overgav Portier P en Kon

volut indeholdende 20.000 Kr., til Opbevaring, idet han bad P 
passe godt paa den; Konvolutten bortkom. Det maatte antages, 
at P var klar over, at Konvolutten indeholdt Penge, og ved 
ikke at udvise tilstrækkelig Omsorg ved Opbevaringen fandtes 
P at have paadraget sig Erstatningsansvar for Konvoluttens 
Bortkomst, for hvilken ligeledes H efter Reglen i D. L. 3—19—2 
maatte være ansvarlig. Da G imidlertid ikke havde gjort P 
opmærksom paa, at Konvolutten indeholdt et saa usædvanlig 
stort Beløb som 20.000 Kr., og P ikke kunde regne hermed, 
fandtes P’s og H’s Erstatningsansvar ikke at kunne omfatte 
G’s fulde Tab, men Erstatningen fastsattes skønsmæssigt til 
3000 Kr. (Dissens) ............................................................... 80

Ved Købet af en »Omsyningscentral« deponerede K »til Sikkerhed 
for Opfyldelse af Handlen — — — å conto Udbetaling« 
2000 Kr. hos den af Sælgeren S antagne Mægler M. Efter at 
det havde vist sig, at Direktoratet for Arbejds- og Fabrik
tilsynet overfor S havde nedlagt Forbud mod Brugen af Lo
kalet, annullerede K Handlen. Antaget, at S under de forelig
gende Omstændigheder maatte være ansvarlig for de 2000 Kr. 
og ikke kunde henvise K til først at søge dem betalt af M, 
der havde nægtet at lægge dem fra sig .............................. 567

Forældelse.
Et af Faderen til en 5V2 Aar gammel Dreng, der i Juli 1930 

var blevet overkørt af et Tog, overfor Statsbanerne S fremsat 
Erstatningskrav fandtes under Hensyn til, at det maatte an
tages, at S ved en Henvendelse fra Politimesteren i Sommeren 
1930 var blevet gjort bekendt med, at Erstatningskrav agtedes 
rejst, samt til den af S under de i Aarenes Løb førte Forhand
linger indtagne Holdning hverken forældet efter Lov Nr. 117 
af 11. Marts 1921 § 6 eller efter Lov Nr. 274 af 22. December 
1908 § 1, Nr. 5 ......................................................................... 14
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Fredning.
Et Udstykningsforetagende U, der ifølge en Bestemmelse i den 

ved Salg af Parcellen anvendte Standardkøbekontrakt var for
pligtet til at paalægge Køberne at betale Vejbidrag til Parcel
ejernes Grundejerforening G i Forhold til Størrelsen af det 
købte Areal, fik ikke Medhold i, at et af Hvidovre Kommune, 
dels til Plads for Kloakpumpestation, dels til Anlæg, Lege
plads, Boldbane eller lign, eksproprieret Areal, efter Formaalet 
med Erhvervelsen faldt udenfor nævnte Forpligtelse, der ogsaa 
fandtes at omfatte en Del af det eksproprierede Areal, som U 
ved Overenskomst med Fredningsnævnet uden Forhandling 
med G havde paalagt en i sig selv ret ringe Fredningsbyrde..

Frihedskrænkelser.
En Tiltalt anset med Fængsel i 6 Aar for i Januar 1945 at have 

gjort sig skyldig i ulovlig Tvang, Forsøg paa Røveri og fuld
byrdet Røveri af særlig farlig Karakter. I Straffetiden afkorte
des for udstaaet Varetægtsfængsel ialt 260 Dage ................

Frø.
I et Tilfælde, hvor F havde leveret en Landmand L Sukkerroe

frø til Udsæd, saaledes at Avlen af Sukkerroer skulde leveres 
til F, fandtes F at maatte være pligtig at erstatte L det Tab, 
som denne led ved, at det tilsaaede Areal som Følge af, at 
Frøet kom daarligt op, maatte piøjes om, idet der maatte gaas 
ud fra, at Frøet havde manglet Spireevne ...........................

Fuldmagt.
A havde ved Slutseddel solgt en Ejendom, paa hvilken en Datter 

B havde Skøde. Efter det oplyste havde A ikke været be
føjet til at disponere over Ejendommen, og dette maatte an
tages at have staaet Køberen K klart. Herefter kunde K ikke 
støtte nogen Ret paa Slutsedlen, hverken overfor A eller 
overfor B....................................................................................

Funktionærer.
Der fandtes ikke at være Grundlag for at fastslaa, at der ved en 

i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, efter forudgaaende For
handling bl. a. med Dansk Tandlægeforening, i 1926 sket Ved
tagelse af Lønningsregler for det ved den kommunale Skole
tandpleje ansatte, honorarlønnede, Personale P, var givet dette 
Tilsagn om Ydelse af Dyrtidstillæg, forsaavidt saadant i Tillæg 
ydedes Tjenestemænd i de Lønningsklasser, til hvilke P var 
henført ........................................................................................

1 et af Ingeniør F og hans Principal P underskrevet Dokument, 
hvorved P i Anledning af, at F skulde paa Rekreationsophold, 
tilsagde ham Gage 6 Maaneder frem i Tiden, hed det: »-------
De befinder Dem ikke i nogen egentlig opsagt Stilling, men 
det pointeres udtrykkelig, at jeg ikke har nogen Forpligtelse
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til at genindsætte Dem---------- efter endt Rekreationsophold,
ligesom jeg heller ikke kan forlange, at De skal tiltræde Plad
sen igen. Begge Parter staar frit. Mod Slutningen af Rekrea
tionsopholdet kan Spørgsmaalet tages op til Drøftelse.« An
taget, at der var truffet Aftale om Ophævelse af Tjeneste
forholdet, og idet denne Aftale, hvorved F ikke stilledes rin
gere, end hvis han var blevet opsagt med lovligt Varsel, 
maatte anses bindende for F, fandtes denne, der ikke efter 
Rekreationsopholdet blev genansat, ikke at have Krav paa
Løn ud over den tilsagte Løn for 6 Maaneder. (Dissens).. 679

Fængsling.
En fængslet Person indlagt til Behandling paa Specialafdeling.. 319
En for Overtrædelse af Straffelovstillæg af 1. Juni 1945 sigtet 

Person fængslet ........................................................................ 332

Garanti.
Spørgsmaal om hvorvidt en Sælger af nogle Minker havde givet 

Køberen Garanti for at Hunnerne var drægtige .................... 638

Gaver.
Om Forstaaelsen af et af 2 Ægtefæller oprettet »Gavebrev« til 

Fordel for deres 5 Børn ........................................................ 224
Rentier R havde i en Skrivelse af 13. Aug. 1883 bestemt, at en

Kapital paa 35.000 Kr. skulde hensættes til livsvarig Rente
nydelse for hans udenfor Ægteskab fødte Datter Bi, »og hvis 
hun efterlader Børn, skulle disse efter hendes Død nyde Ren
terne eller efter Ønske kunne hæve den hele Capital. Alt nær
mere efter Herr Bloms Bestemmelse.« I Skrivelse af 27. s. M. 
fra Blom, der ved R’s Testamente af 15. s. M. var indsat til 
Eksekutor med Ret til »authentisk at fortolke min sidste Villie« 
hed det: »Dør hun (□: Bi) ugift, saa skal Capitalen----------
tilfalde Faderens retmæssige Arvinger---------- .« I 1944 døde
Bi, der ikke havde været gift, men efterlod sig en udenfor 
Ægteskab født Datter B2. Uanset om den af R trufne Disposi
tion var at betragte som en Livsgave eller en testamentarisk 
Disposition, maatte der gives B2 Medhold i, at den ikke gav 
Mulighed for at udelukke Bi’s Afkom udenfor Ægteskab fra 
at blive Ejer af Kapitalen, og at Blom, selv om det havde været 
hans Hensigt, ikke havde haft Hjemmel til at foretage en 
saadan Begrænsning i R’s Disposition ...................................... 481

En Kvinde S havde kort Tid før sin Død, der muligvis skyldtes 
Selvmord, ladet nogle Beløb, hun havde indestaaende i 2 Spare
kasser, overføre til nye Bøger lydende paa hendes Broder, 
B’s Navn og givet B Meddelelse herom, samt tilbagesendt 
Bøgerne, som var blevet hende tilsendt af Sparekasserne, til 
disse. Idet S fandtes paa bindende Maade at have overført 
Ejendomsretten over Bøgerne til B, og idet der ikke fandtes 
at foreligge en Dødslejegave, ligesom et Anbringende om, at 
Dispositionen var ugyldig efter Umyndighedslovens § 65 for-
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kastedes, kendtes B ejendomsberettiget til Bøgerne. (D i s- 
s e n s) ...........................................................................................

Gæld.
Ved Lærekontrakt af 27. Sept. 1938 blev L af Frisørmester F 

antaget som Lærling for 4 Aar i en Frisørforretning, hvortil 
F’s Hustru H havde stillet Lokaler til Raadighed i sin Moders 
Ejendom i Hellerup. Inventaret til denne Forretning og til en 
af F senere med H’s Hjælp overtaget Forretning paa GI. 
Kongevej, hvori L ogsaa arbejdede, blev delvist anskaffet af 
H, der ikke havde Formuefællesskab med F. 1 1942 blev L 
bortvist og fik i den Anledning af Lærlingevoldgiftsretten til
kendt Erstatning hos F. Efter at Voldgiftssagen var anlagt, blev 
begge Forretninger solgt, idet H optraadte som Enesælger af 
Forretningen i Hellerup og som Medsælger af Forretningen 
paa GI. Kongevej og disponerede over Købesummerne. An
taget, at H var ansvarlig for Erstatningen overfor L, der ikke 
havde faaet Dækning ved Tvangsforfølgning mod F. (Dis
sens) ........................................................................................

Gældsbreve.
Et Fabriksaktieselskab S, der var kommet i økonomiske Vanske

ligheder, opnaaede hos K mod Pant i S’s faste Ejendom et 
Laan paa 720.000 Kr., der med det efter Rentelov Nr. 285 af 
3. Juli 1942 §2 tilladelige Kursfradrag udbetaltes med 691.800 Kr. 
Et samtidig af S’s Underdirektør U — sammen med dets Di
rektør — til K udstedt Gældsbrev for 36.100 Kr., at betale i 
Løbet af 3 Aar med 1000 Kr. maanedlig, fandtes efter U’s nøje 
Forbindelse med S at maatte sidestilles med et af S i Strid 
med Lovens § 2 ydet Kursfradrag, og Gældsbrevet var her
efter ikke bindende for U.

Under Hensyn til Lovens § 4 kunde det ikke paalægges K 
at tilbagebetale Beløb, der var betalt før Sagens Anlæg. 
(Dissens) ..................................................................................

Handelsomsætning.
Mangler ved en Traktor berettigede ikke til at hæve Handlen, 

men kun til Afslag i Købesummen ......................................
Ved Overenskomst af 19. Maj 1942 forpligtede de bornholmske 

Pakhusforeninger F sig til for Aaret 1942, til nærmere fastsat 
Pris, at aftage indtil 500 Tons af I/S Bornholms Fiskemels
fabrik I’s Produktion af Fiskemel. Af I’s samlede Produktion 
429 Tons aftog F ca. 176 Tons, medens I til anden Side solgte 
ca. 155 Tons, hvorefter Beholdningen pr. 31. Dec. 1942 ud
gjorde ca. 97 Tons, som F under Henvisning til den ved Land
brugsministeriets Bek. af 25. Juli 1942 indførte Rationering af 
animalske Foderstoffer havde vægret sig ved at aftage. I 
solgte derefter med Landbrugsministeriets Tilladelse Behold
ningen til Danmarks Fjerkræavlerforening. Efter det oplyste 
maatte det antages, at Rationeringen ikke vilde have været til
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Hinder for, at F’s Kunder kunde have aftaget Restbehodningen. 
Allerede som Følge heraf, og idet forskellige andre Indsigelser 
forkastedes, fandtes F pligtig at erstatte det I ved F’s Hold
ning forvoldte Tab. (Dissens) ................................................

En Trævarefabrik S, som til eget Brug havde konstrueret et Ma- 
skinanlæg til Kløvning af Generatorbrænde, solgte til et Sav
værk K et tilsvarende Anlæg, som S lod fremstille paa en 
Maskinfabrik. I Købekontrakten hedder det: »Maskinerne ga
ranteres 3 Mnd. for Brud.« Selv om der maatte tages Hensyn 
til, at det drejede sig om en Maskine af ny og uprøvet Kon
struktion fremstillet til en speciel Anvendelse, maatte det dog 
anses godtgjort, at Maskinen havde været behæftet med Mang
ler, for hvilke S som Sælger maatte bære Ansvaret, og der 
tilkendtes herefter K et Beløb af 1000 Kr.

K’s Krav paa Erstatning, fordi Maskinanlæget ikke var 
leveret rettidig, toges derimod ikke til Følge, da K ikke i 
Overensstemmelse med Købelovens § 27 straks ved Leve
ringen havde meddelt S, at man vilde paaberaabe sig For
sinkelsen ........................................................................................

Erstatning for Brud paa Overenskomst angaaende Salg af nogle 
Elektrovogne .............................................................................

I et Tilfælde, hvor F havde leveret en Landmand L Sukkerroe
frø til Udsæd, saaledes at Avlen af Sukkerroer skulde leveres 
til F, fandtes F at maatte være pligtig at erstatte L det Tab, 
som denne led ved, at det tilsaaede Areal som Følge af, at 
Frøet kom daarligt op, maatte piøjes om, idet der maatte gaas 
ud fra, at Frøet havde manglet Spireevne ...........................

Spørgsmaal om, hvorvidt Sælgeren af et Parti Tørv kunde kræve 
de af ham foranstaltede Analyser lagt til Grund ved Op
gørelsen mellem Parterne, og om hvorvidt Sælgeren havde 
Krav paa. Godtgørelse for Stakning ......................................

Efter Indholdet af den mellem et Brændselsfirma F og Ejeren 
af en Beboelsesejendom E i Sommeren 1942 trufne Aftale om 
Levering af 200 Tons Tørv, saaledes som Aftalen, efter Ordre
bekræftelse af 22. Juni, en Telefonsamtale Dagen efter og en 
ubesvaret Skrivelse fra E’s Sagfører til F, maatte forstaas, 
havde F paataget sig Levering af Tørv mindst af Kl. II B. 
Da F, der kun havde leveret 55 Tons kontraktmæssige Tørv, 
og som hævdede, at E vel kunde afvise, men ikke havde Krav 
paa Omlevering af ukontraktmæssige Tørv, ikke havde godt
gjort, at Forholdene havde været til Hinder for Levering af 
det omkontraherede Kvantum Tørv af den lovede Kvalitet, 
fandtes F at have misligholdt sin Leveringspligt og derfor at 
være pligtig at erstatte E Merudgiften ved Køb af andet 
Brændsel ....................................................................................

Huse og Husmænd.
En Statshusmand, der havde modtaget Laan i Ejendommen af 

Statskassen i Hh. t. Lov Nr. 557 af 4. Okt. 1919, og som i
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Medfør af Lovene Nr. 91 af 25. Marts 1933 og Nr. 137 af 
13. April 1938 fik Renten af Laanet omregnet til konjunktur
bestemt Rente, solgte i 1944 Ejendommen. Finansministeriet, 
der forlangte Pantegælden indfriet, krævede i Forbindelse her
med Betaling af Forskellen mellem den Rente, der havde 
været erlagt, og den Rente, der skulde have været erlagt, saa- 
fremt Omregning til konjunkturbestemt Rente ikke havde 
fundet Sted, men fik ikke Medhold heri, da Kravet hverken 
havde Hjemmel i Pantebrevet eller i § 2 i Loven af 1933 .... 562

Jagt
En Jagtlejer anset ansvarlig for Formindskelse af Raavildt- 

bestanden i Lejetiden ............................................................... 66

Jernbaner.
Da en ca. 5iJs Aar gammel Dreng B den 9. Juli 1930 under Leg 

paa Havnepladsen i Frederikshavn løb ved Siden af et med 
en Fart af 8—10 km i Timen fremført Havnetog, faldt han ned 
under dette — antagelig ved at støde mod en nær ved Sporene 
anbragt Skiltestolpe — og fik højre Arm og venstre Ben over
kørt. Det fandtes ikke godtgjort, at en af en Portør P, der — 
i Strid med Reglementet — havde anbragt sig paa en af den 
forreste Vogns forreste Buffer, given Advarsel havde været 
saa eftertrykkelig, som det under Hensyn til B’s unge Alder 
var paakrævet, og da det derhos var ganske uforudseeligt for 
et saa lille Barn, at Skiltestolpens Tilstedeværelse gjorde Si
tuationen yderlig farlig, fandtes Ulykken, som kunde være 
undgaaet eller dog formindsket, om P havde holdt sig Instruk
tionen efterrettelig, ikke at kunne tilregnes B som foraarsaget 
ved hans Uagtsomhed. Statsbanerne S ansaas herefter at have 
fuld Erstaningspligt, jfr. Lov Nr. 117 af 11. Marts 1921 § 1. 
(Dissens).

Under Hensyn til, at det maatte antages, at S ved en Hen
vendelse fra Politimesteren i Sommeren 1930 var blevet gjort 
bekendt med, at Erstatningskrav agtedes rejst, samt til den af 
S under de i Aarenes Løb førte Forhandlinger indtagne Hold
ning fandtes Erstatningskravet hverken forældet efter for
nævnte Lovs § 6 eller efter Lov Nr. 274 af 22. December 1908 
§ 1, Nr. 5 .................................................................................... 14

Nogle Bestemmelser, som Trafikministeriet M havde krævet op
taget i en Overenskomst mellem Skandinavisk Emballage A/S 
og Lyngby—Nærum Jernbane J om Anlæg af et Sidespor, 
fandtes ikke at gaa udover, hvad der i Overensstemmelse med 
den J meddelte Eneretsbevilling, Bek. Nr. 112 af 17. August 
1898, og i Hh. t. Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 om Anlæg og Drift 
af private Jernbaner kunde kræves, hvorved bemærkedes, at 
en Bestemmelse, hvorved der var tillagt M Ret til endelig at 
afgøre Tvivlsspørgsmaal om Forstaaelsen af Overenskomsten 
maatte antages alene at have Hensyn til de af M som Konces-
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sionsgiver opstillede Betingelser, jfr. § 36 i Bekendtgørelsen.
(Dissens) ................................................................................... 113

En Glasballon indeholdende Fedtalkoholsulfonat blev under Ud
bringeisen til Aarhus Godsbanegaards Udleveringsperron, hvor
til den af en Hjælpearbejder blev udkørt paa en Sækkevogn, 
ituslaaet, idet Vognen passerede en, 7a—1 cm over Gulvet 
hævet, Jernskinne. Det fandtes ikke af Statsbanerne S sand- 
synliggjort, at Skaden skyldtes Godsets egen Beskaffenhed, 
jfr. Lovbek. Nr. 465 af 30. Aug. 1940 § 38, hvorimod det maatte 
antages, at Aarsagen til Skaden maatte søges i manglende 
Forsigtighed under Transporten. Herefter dømtes S til at er
statte Skaden ............................................................................. 322

Jordemødre.
En Distriktsjordemoder J paa Landet, der den 6. Dec. 1938 efter 

Ansøgning var blevet afskediget af Amtsraadet A, uden at 
der tillagdes hende Pension, maatte efter foreliggende Er
klæringer fra 2 praktiserende Læger og fra Retslægeraadet 
antages ved sin Afskedigelse at have lidt af en Sygdom, der 
efter de gældende Regler berettigede hende til Afsked med 
Pension, og heroverfor kunde det ikke tillægges Betydning, 
at hun i sin oprindelige Henvendelse om Afsked ikke udtrykke
lig havde paaberaabt sig Sygdom som Afskedigelsesgrund, lige
som hendes Pensionsret ikke fandtes at være bortfaldet ved, 
at hun efter sin Afsked havde praktiseret som Jordemoder. A 
tilpligtedes herefter at yde J Pension fra 1. Dec. 1938 ..... 612

Kastration.
Begæring om Løsladelse paa Prøve af en 32-aarig Mandsperson, 

der i 1938 for et efter Strfl. § 225, Stk. 1, jfr. § 222, Stk. 1, 
strafbart Forhold var dømt til Anbringelse i Psykopatfor
varingsanstalten, og som havde vægret sig ved at lade sig 
underkaste Kastration, toges ikke til Følge ........................ 259

Kirkelige Forhold.
Efter det Opslag, i Hh. t. hvilket L i 1916 var kaldet som Anden

lærer ved St. Andst Skole, og den dagældende Lovgivning 
var Organistvirksomheden ved Andst Kirke en Del af hans 
Embede, fra hvilket han ikke kunde antages særskilt at have 
kunnet afskediges. De ved Kirkelovene af 1922 skete Ændrin
ger i Forbindelsen mellem Lærerembederne og Kirkebetjent
forretningerne kunde derhos ikke hjemle Menighedsraadet M 
Ret til at afskedige L som Organist, idet § 20, Stk. 1, i Lov 
om Menighedsraad Nr. 280 af 30. Juni 1922, jfr. § 31 i Lov 
om Folkekirkens Lønningsvæsen Nr. 286 af s. D. maatte for- 
staas saaledes, at Menighedsraadenes Beføjelse til at gribe 
ind i de bestaaende Forhold var begrænset til Tiden efter den 
første Ledighed efter Lovens Ikrafttræden, og saadan Ledig
hed ikke kunde fremkaldes af Menighedsraadene ved Op-
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sigelse. Idet en af M i 1942, under Henvisning til § 9, Stk. 4, i
Lov Nr. 281 om Kirkers Bestyrelse m. m. af 30. Juni 1922, 
foretagen Opsigelse af L som Organist herefter var ulovlig, til
kendtes der L en Erstatning af 2000 Kr. (D i s s e n s) ............ 117

Kloakker.
Da Erstatningen for et i Hh. t. Mælkeordningen for Storkøben

havn nedlagt Mejeri M’s Bygninger m. v. var fastsat under den 
Forudsætning, at der ikke paahvilede M en Kloakgæld, der 
ikke var tinglyst, og om hvilken Mejeriejeren E ingen Oplys
ning havde givet, og da det ikke fandtes at kunne bebrejdes 
Likvidationsselskabet S, at dette Forhold ikke var blevet op
lyst inden Vurderingen, fandtes E at maatte tilsvare S Gæl
dens Beløb ................................................................................. 229

Kollektive Aftaler.
Da nogle kollektive Overenskomster indenfor Jern- og Metal

industrien indeholdt Bestemmelser om Lærlingenes Lønnings
forhold, havde Arbejds- og Forligsnævnet ifølge § 2, Stk. 1, 
jfr. § 4 i Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold 
Kompetence til at afsige Kendelse om Dyrtidstillæg til Lær
lingene, ogsaa for saa vidt angik tidligere oprettede Lære
kontrakter ................................................................................... 353

Kommission.
Spørgsmaal om, hvorvidt en Traverhest var givet i Salgskom

mission med Bemyndigelse til at sælge for en Mindstepris .... 185
Ved Købet af en »Omsyningscentral« deponerede K »til Sikkerhed 

for. Opfyldelse af Handlen — — — å conto Udbetaling« 
2000 Kr. hos den af Sælgeren S antagne Mægler M. Efter at 
det havde vist sig, at Direktoratet for Arbejds- og Fabrik
tilsynet overfor S havde nedlagt Forbud mod Brugen af Lo
kalet, annullerede K Handlen. Antaget, at S under de forelig
gende Omstændigheder maatte være ansvarlig for de 2000 Kr. 
og ikke kunde henvise K til først at søge dem betalt af M, 
der havde nægtet at lægge dem fra sig .............................. 567

Kommunalvæsen.
Københavns Kommunes Vandforsyning V blev som Ejer af et til 

Anbringelse af Vandbeholdere anvendt Areal i Gladxase Kom
mune K under Paaberaabelse af K’s Vejvedtægt paalagt et Vej
bidrag paa 49.800 Kr. i Anledning af Anlæg af offentlig Vej 
langs Arealet. En Bestemmelse i Vejvedtægtens § 19, Stk. 3, 
hvorefter Vejbidrag først kan paalægges ikke udparcellerede 
større Arealer, efterhaanden som Udparcellering eller Bebyg-
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gelse i Tilknytning til Vejen finder Sted, eller Ejeren selv 
udnytter Arealet paa tilsvarende Maade, fandtes ikke at kunne 
medføre, at Bidraget ikke for Tiden kunde paalægges V, hvis 
Anvendelse af Arealet var endelig. At Vejen ikke havde In
teresse for V, og at V’s Ejendom ikke anvendtes privatøkono
misk, fandtes uden Betydning for Bidragspligten ................ 470

1 1930 blev der mellem Københavns Kommune Ki og Rødovre 
Kommune K2 indgaaet en Overenskomst, hvorved Ki’s Belys
ningsvæsen B fik Eneret paa Gasforsyning i K2, saaledes at B 
skulde nedlægge Gasledninger i Kl’’s offentlige Veje og foretage 
Eftersyn, Reparationer og Udvidelser af Ledningerne. Gas 
skulde leveres til Konsumenter i K2 til en 3 Øre højere Pris 
end den i Ki gældende, og al Administration af Gasforsyningen 
besørgedes af B, der ogsaa leverede, opstillede, passede og 
vedligeholdt Gaslygter i K2. I Begyndelsen af 1944 rejste K2 
overfor Ki Krav om Erhvervsskat af Ki’s Indtægter af Gas
forsyningen til K2. Den Virksomhed, som B udøvede i K2 
fandtes ikke at være af en saadan Beskaffenhed, at den kunde 
sidestilles med en Erhvervsvirksomhed, der ved Forretnings
lokale eller fast Arbejdsplads er knyttet til K2. Allerede som 
Følge heraf kunde der ikke paalægges Ki Erhvervsskat til K2. 
(Dissens) ................................................................................ 728

Konfiskation.
En Tiltalt anset efter § 10 i Straffelovstillæg af 1. Juni 1945 med 

Livsstraf. Efter Sagens Omstændigheder fandtes der ikke til
strækkelig Anledning til at bringe Strfltill. § 4 i Anvendelse.. 557

Konkurs.
Efter at der af A var gjort Arrest i en fast Ejendom, blev denne 

solgt af Skyldneren S. Skødet fik ved Tinglysningen Rets- 
anmærkning om Arresten, og Køberen tilbageholdt i den Anled
ning en Del af Købesummen. Efter at S var erklæret fallit, 
opstod der mellem Boet, i hvilket Ejendommen ikke er ind
draget, og A Strid om Retten til det tilbageholdte Beløb. 
Bestemmelsen i Konkurslovens § 10 fandtes at maatte medføre, 
at Arresten ved Konkursens Indtræden havde tabt sin Virk
ning, uanset at Ejendommen forinden var afhændet af S, idet 
denne Omstændighed ikke saas at kunne medføre en bedre 
Retsstilling for Arresthaveren, end Arrestens almindelige Ka
rakter hjemler .......................................................................... 742

Kontrakt.
A, der havde erhvervet Ret til Brydning af Brunkul paa et Areal 

og erholdt Dispensation fra det af Landbrugsministeriet L 
udstedte Forbud mod Optagning af Brunkul, overdrog sine 
Rettigheder til Brunkulsbrydning til B, som indtraadte i A’s 
Forpligtelse overfor et Konsortium C til at levere visse Mæng-

4'
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der Brunkul til en fastsat lav Pris. Paa Indstilling af L’s Til
synsførende med Brunkulsproduktionen, der havde forhandlet 
baade med B og C, tilbagekaldte L den A meddelte Dispensa
tion og meddelte B Dispensation bl. a. paa Betingelse af, at 
han ikke ydede Vederlag til andre end Lodsejeren. B ophørte 
derefter med at levere Brunkul til C. Efter det oplyste, og idet 
B’s Standsning af Leveringerne til C skyldtes L’s Afgørelser, 
fandtes der ikke af B at være udvist noget retstridigt Forhold
overfor C. (Dissens) ............................................................... 364

Spørgsmaal om Erstatning for manglende Levering af Brunkul.. 511
A, der havde mindst 13.000 Kr. tilgode hos B, men afgav Saldo

kvittering mod at faa udbetalt 10.000 Kr., fandtes at have af
givet denne Kvittering under saadanne Omstændigheder, at B 
i Medfør af Aftalelovens § 33 var afskaaret fra at paaberaabe 
sig den ........................................................................................ 538

Konventionalbod.
Statueret, at A, der af S havde købt to Føl efter en Remonte- 

Hoppe, havde haft et saadant Kendskab til de af Krigsmini
steriet udfærdigede Betingelser for Køb af saadanne Føl, eller 
en saadan Anledning til at lære Betingelserne at kende, at han 
maatte være underkastet en i disse indeholdt Bødebestem
melse. Idet den ham i Medfør heraf paalagte Bøde for en af 
ham ved Videresalg af Føllene begaaet Overtrædelse af Be
tingelserne ikke fandtes saaledes urimelig, at der kunde blive 
Spørgsmaal om dens Nedsættelse i Medfør af Aftalelovens 
§ 36, vilde en hos ham for Bødebeløbet begært Udpantnings
forretning, jfr. Udpantningslovens § 1, Nr. 10, litra f, være
at fremme ...................................................................................... 180

Erstatning for Forsinkelse af et Byggearbejde ........................... 526
En Prokurist i et Glasfirma, der havde misligholdt en Forplig

telse til ikke i et Aar efter Fratrædelsen af sin Stilling i Fir
maet at handle i Glasbranchen, dømtes saavel til at betale 
den fastsatte Konventionalbod, 5000 Kr., som til i Resten af
Aaret at overholde Forpligtelsen ............................................. 636

Kreditforeninger og lignende.
Ifølge en Hypotekforening H’s Statutter tilkom der Garanterne 

Rente 4 pCt. p. a. af den indbetalte og indtil 1 pCt. af den 
ikke indbetalte Del af Garantibeløbet, og Indfrielse af Ga
rantibeviser skete til Kurs 110 pCt. af Garantiens Paalydende 
med Fradrag af det ikke indbetalte Beløb. Herefter fandtes H 
indkomstskattepligtig til Staten ifølge Statskattelovens § 2, 
Nr 5, Litra f ...................................................................   488

Krigsforanstaltninger.
Den 30. Jan. 1941 opstod der Brand i Aalborghallen, der var 

rekvireret af den tyske Værnemagt som Kaserne for vekslende 
Afdelinger af Værnemagtens Mandskab. Efter det foreliggende
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henstod det som uopklaret, hvorledes Branden var opstaaet, 
men selv om dens Opstaaen maatte skyldes Uforsigtighed med 
Ild udvist af en af de i Hallen indkvarterede Soldater, fandtes 
Skaden efter det iøvrigt oplyste — derunder om Bygningens 
Beskaffenhed og de særlige Forhold ved Indkvarteringen — 
ikke, som paastaaet af det Brandforsikringsselskab, der havde 
betalt Skaden, at kunne anses indtraadt under saadanne Om
stændigheder, at § 5 i Lov om Krigsforsikring af Bygninger 
Nr. 473 af 22. Dec. 1939 kunde komme til Anvendelse............  58

En Korngrosserer G, der i betydeligt Omfang til en Kaffesur- 
rogatfabrik havde solgt Frihandelskorn, — der for den alt 
overvejende Dels Vedkommende var indkøbt hos Producen
terne til lovlig Pris, — til meget betydelig Overpris, anset 
efter § 13, jfr. § 8, Stk. 2, i Lov Nr. 390 af 25. Juli 1940 om 
en Kornordning for Høstaaret 1940—41, jfr. § 2 i Bek. Nr. 491 
af 19. Sept. 1940 m. v. med Fængsel i 60 Dage samt efter 
Strfl. § 50, Stk. 2, med en Tillægsbøde paa 30.000 Kr. med en 
Forvandlingsstraf af Fængsel i 20 Dage. G’s Kompagnon blev 
af Landsretten, hvis Dom ikke forsaavidt var paaanket, anset 
med en Bøde af 50.000 Kr. med en Forvandlingsstraf af Hæfte 
i 40 Dage .................................................................................... 69

I et Tilfælde hvor en Cirkusdirektør D fandtes med Urette den 
14. April 1940 at have afbrudt et for Tiden 12. April 1940 til 
Sæsonens Slutning foretaget Engagement af en Skolerytter A, 
toges der ved Erstatningens Fastsættelse Hensyn dels til, at D 
paa Grund af de usikre Forhold i 1940 maatte have været be
rettiget til at afslutte Sæsonen paa et noget tidligere Tids
punkt end af A hævdet, dels til, at denne ved Engagementets 
Ophævelse fik sin Arbejdskraft til fri Disposition i Sæsonen 
1940 og opnaaede nyt Engagement. (Dissens) ................ 240

En Gaardejer, der i Juni 1941 til en Grosserer havde solgt 
10.000 kg Frihandelskorn til en Overpris af 1200 Kr., anset 
efter § 13, jfr. § 8, Stk. 1, i Lov Nr. 390 af 25. Juli 1940 om en 
Kornordning for Høstaaret 1940—41 m. v. med en Bøde af 
4000 Kr., hvorhos den ulovlige Fortjeneste konfiskeredes. 
(Dissens) ............................................................................... 257

Ved Overenskomst af 19. Maj 1942 forpligtede de bornholmske 
Pakhusforeninger F sig til for Aaret 1942, til nærmere fastsat 
Pris, at aftage indtil 500 Tons af I/S Bornholms Fiskemels
fabrik I’s Produktion af Fiskemel. Af I’s samlede Produktion 
429 Tons aftog F ca. 176 Tons, medens I til anden Side solgte 
ca. 155 Tons, hvorefter Beholdningen pr. 31. Dec. 1942 ud
gjorde ca. 97 Tons, som F under Henvisning til den ved Land
brugsministeriets Bek. af 25. Juli 1942 indførte Rationering af 
animalske Foderstoffer havde vægret sig ved at aftage. I 
solgte derefter med Landbrugsministeriets Tilladelse Behold
ningen til Danmarks Fjerkræavlerforening. Efter det oplyste 
maatte det antages, at Rationeringen ikke vilde have været til 
Hinder for, at F’s Kunder kunde have aftaget Restbehodningen.
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Allerede som Følge heraf, og idet forskellige andre Indsigelser 
forkastedes, fandtes F pligtig at erstatte det I ved F’s Hold
ning forvoldte Tab. (Dissens) ................................................ 281

En Købmand, der i Tiden fra 19. Juni 1942 til 10. Marts 1943 til 
en Konditor havde solgt Æg til en Pris, der laa 35 Øre over 
de for Salg til Detaillist da gældene Maksimalpriser, fandtes 
ikke herved at have overtraadt disse Prisbestemmelser eller 
Prislovens § 8. Derimod fandtes han ved i Tiden fra 26. Fe
bruar 1943 til 1. Marts 1943 at have afkøbt Producenter Æg 
til en Pris over Maksimalprisen at have overtraadt Prislovens 
§ 13 og ansaas for dette Forhold med en Bøde af 20 Kr.....  316

A, der havde erhvervet Ret til Brydning af Brunkul paa et Areal 
og erholdt Dispensation fra det af Landbrugsministeriet L 
udstedte Forbud mod Optagning af Brunkul, overdrog sine 
Rettigheder til Brunkulsbrydning til B, som indtraadte i A’s 
Forpligtelse overfor et Konsortium C til at levere visse Mæng
der Brunkul til en fastsat lav Pris. Paa Indstilling af L’s Til
synsførende med Brunkulsproduktionen, der havde forhandlet 
baade med B og C, tilbagekaldte L d$n A meddelte Dispensa
tion og meddelte B Dispensation bl. a. paa Betingelse af, at 
han ikke ydede Vederlag til andre end Lodsejeren. B ophørte 
derefter med at levere Brunkul til C. Efter det oplyste, og idet 
B’s Standsning af Leveringerne til C skyldtes L’s Afgørelser, 
fandtes der ikke af B at være udvist noget retstridigt Forhold 
overfor C. (Dissens) ........................................................... 364

Kunstnerret.
Nogle Udstillingsmannequinbuster, der frembød stor Lighed med 

visse udenlandske Modeller, fandtes ikke at have en saadan 
kunstnerisk Originalitet, som er en Forudsætning for at til
lægge dem Retsbeskyttelse efter § 24 i Lov om Forfatterret og 
Kunstnerret Nr. 149 af 26. April 1933 .................................. 535

Kære i borgerlige Sager.
Kære af Kendelse i Tvangsauktionssag afvist, da Justitsmini

steriets Tilladelse til Sagens Indbringelse for Højesteret ikke 
forelaa ..................................................................................  101

Landsret besluttet, at en af Sagsøgeren under en Injuriesag frem
sat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod 
ham indledet Straffesags Afgørelse, ikke kan tages til Følge.
Statueret at denne Beslutning ikke er Genstand for Kære.. 775—777

Køb.
Ca. 2J/a Aar efter at Meninghedsraadet M i Nykøbing F i 1939 

havde solgt en tidligere Kapeilanbolig til A, konstateredes der 
Angreb af Husbukke i Tagspærene og Hussvampe i Køkken
gulvet og senere Svampeangreb i Entreen. 1 1931 havde der 
været et mindre Angreb af Husbukke, i 1932 var et Gulv om
lagt paa Grund af Svamp, og i 1937 var Gulvet i Køkkenet
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repareret paa Grund af Fugtighed; ved Salget var Spørgs- 
maalet om Svamp eller Husbukke ikke omtalt, og Skødet inde
holdt intet herom. Uanset om det maatte anses godtgjort, at de 
efter Salget konstaterede Husbukke- og Svampeangreb havde 
været under Udvikling før Salget, fandtes der ikke Holdepunk
ter for, at M havde været vidende herom eller om Omstændig
heder, der kunde give grundet Mistanke om, at Huset var be
fængt med levende Svamp eller Husbukke, hvorved bemærke
des, at det nu konstaterede Svampeangreb maatte antages at 
være opstaaet uafhængigt af Svampeangrebet i 1932. Herefter
ansaas M ikke erstatningspligtig. (Dissens) .................... 35

Spørgsmaal om Ansvar for Misligholdelse af Pligt til at opstille 
en Vindmølle til Afvanding af en Ejendom ........................... 39

Angaaende Køb af en Travhoppe, for hvilken der som Veder
lag skulde leveres et Føl af Hoppen .................................. 53

Efter hvad der var oplyst om de nærmere Omstændigheder, 
hvorunder Forhandlingerne mellem en Handelsmand K og en 
Parcellist S om K’s Køb af en S tilhørende Hoppe med Føl var
foregaaet, fandtes det betænkeligt at fastslaa, at en endelig og 
bindende Handel var kommet i Stand ..................................... 98

Kort efter at S havde ladet lægge Tegltag ovenpaa et ældre Tag
paptag paa en hende tilhørende Villa, solgte hun den for en 
Købesum af 50.000 Kr. til Tømrermester K, der forud havde 
beset Villaen sammen med en bygningskyndig Tillidsmand. To 
Skønsmænd havde bl. a. udtalt, at de ikke ganske vilde for
kaste den Metode, som var valgt ved Paalægningen af Tegl
taget. Det Forhold, at Lægtningen for det ny Tag var udført 
uden Opklodsning, og uden at den gamle Tagbeklædning blev 
repareret, fandtes ikke at udgøre en Mangel af en saadan 
Beskaffenhed, at det under de foreliggende Omstændigheder
kunde berettige til Afslag i Købesummen .............................. 151

Ikke fundet godtgjort, at Sælgeren af en Gaard havde givet
Køberen Føje til at regne med, at den i Handlen medfulgte
Høst var større end den viste sig at være .............................. 160

Spørgsmaal om, hvorvidt en Traverhest var givet i Salgskom
mission med Bemyndigelse til at sælge for en Mindstepris .... 185

Spørgsmaal om til hvilken Pris Leverancer af Tørv af Produk
tionen 1942 skulde afregnes .................................................... 197

Da Erstatningen for et i Hh. t. Mælkeordningen for Storkøben
havn nedlagt Mejeri M’s Bygninger m. v. var fastsat under den 
Forudsætning, at der ikke paahvilede M en Kloakgæld, der 
ikke var tinglyst, og om hvilken Mejeriejeren E ingen Oplys
ning havde givet, og da det ikke fandtes at kunne bebrejdes 
Likvidationsselskabet S, at dette Forhold ikke var blevet op
lyst inden Vurderingen, fandtes E at maatte tilsvare S Gæl
dens Beløb.

E fandtes ikke ved Mælkeordningen at være afskaaret fra 
at opnaa Erstatning for Foder og Pasning af M’s Heste i Tiden 
efter Nedlæggelsen, dog kun for et Tidsrum af en Maaned,
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efter Udløbet af hvilken E burde have underrettet S om, at 
han betragtede Hestene som staaende for dets Regning.........  229

Spørgsmaal om, hvorvidt et Skibsværft var solgt og i bekræf
tende Fald paa hvilke Vilkaar ................................................ 272

Spørgsmaal om et Salgstilbud paa et Grundstykke var knyttet 
til den Forudsætning at en Kommune var Køber, besvaret be
nægtende .................................................................................... 336

Sælgeren S af en Landejendom, der var solgt med den paa Ejen
dommen værende Avl, fandtes at have handlet retstridigt ved 
under Besigtigelsen af Ejendommen efter Opfordring at oplyse, 
hvor meget Korn han havde tvangsafleveret, og hvor meget 
han havde opfodret, uden samtidig at oplyse, at han havde 
solgt ca. 150 Tdr. Korn. Under Hensyn til hvad Køberen K 
efter Indholdet af de øvrige Forhandlinger med Føje kunde
regne med, at der fandtes af Korn ved Salget, ansattes den K 
tilkommende Erstatning skønsmæssig til 2000 Kr. (D i s s e n s). 340

Erstatning for et manglende Kvantum Korn ved Salg af fast 
Ejendom ..................................................................................... 461

Køberen K af en Sejlbaad krævede Afslag i Købesummen under 
Henvisning til, at Baaden var solgt som værende en Utzon- 
Spidsgatter, men i Virkeligheden var en Kragejolle, og til at 
Kølen ikke havde den lovede Vægt 850 kg men kun vejede 
380 kg. Efter det oplyste var Baaden med Rette betegnet som 
en Spidsgatter, og efter Sælgeren S’s Udtalelser under Baa- 
dens Besigtigelse kunde K ikke med Sikkerhed gaa ud fra, at 
den var konstrueret af nævnte Utzon, hvortil kom, at det 
ikke kunde antages, at det i et Tilfælde som det foreliggende 
havde haft nogen væsentlig Betydning, hvem der havde kon
strueret Baaden, der var bygget i 1925. Det kunde derhos ikke 
anses godtgjort, at Differencen i Kølens Vægt havde haft 
nogen uheldig Indvirkning paa Baadens Sejlevne og Sødygtig-
hed. Herefter frifandtes S ........................................................... 503

Erstatning for manglende Løsøre der skulde medfølge ved Salg af 
fast Ejendom m. v...................................................................... 514

I Slutseddel og Skøde paa en Villaéjendom i Søborg var anført: 
»-------- Areal ca. 2780 Kvadratalen------------ .« Ved en af
Køberen K senere foretaget Opmaaling viste det sig, at Arealet 
kun var 2126 Kvadratalen, og K krævede herefter Erstatning 
for manglende Areal. Efter de forud for Afslutningen af Hand
len førte Forhandlinger, hvorunder Sælgerinden S angav Arealet 
til 2800 Kvadratalen, medens hendes Søn og en Mægler anslog 
det til 2000—2200 Kvadratalen, fandtes K, der trods den fore
liggende Usikerhed m. H. t. Grundens Størrelse hverken for
langte Garanti eller Opmaaling af Arealet, ikke at have haft 
tilstrækkelig Føje til at gaa ud fra, at Ejendommen, der blev 
købt efter Besigtigelse, havde større Areal, end den senere 
Opmaaling udviste. Herefter frifandtes S. (Dissens) ......... 684

Bestemmelsen i et Skøde om, at der med Overtagelsesdagen den
31. Marts 1944 som Skæringsdag skulde udfærdiges sædvanlig
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Refusionsopgørelse, kunde ikke hjemle Køberen Ret til at af
kræve Sælgeren nogen Del af Krigsforsikringsbidrag ifølge 
Lovbek. Nr. 390 af 4. Aug. 1943. (Dissens) ....................... 758

Afslag i Købesum nægtet Køber af en Ejendom i Greve, der 
hævdede, at Sælgeren havde givet ham Grund til at antage, 
at Ejendommen gik helt ned til Stranden eller at han havde 
den udelukkende Ret til Benyttelse af et ud for Ejendommen 
liggende Strandareal ................................................................. 770

Ved et Ejendomsselskab S’s Salg af et Rækkehus var der givet 
Køberen K Oplysning om Længden af det Tidsrum for hvilket 
der var bevilget Rentenedsættelse paa et Statslaan paa 
4900 Kr. Antaget, at S maatte være pligtig at erstatte K det 
Tab, der maatte opstaa heraf, og at K maatte have Krav paa, 
at Tabet opgjordes nu; en af S nedlagt subsidiær Paastand 
om Frifindelse for Tiden toges saaledes ikke til Følge. Under 
Hensyn til den Usikkerhed, der forelaa m. H. t. Forholdenes 
fremtidige Udvikling, ansattes Erstatningen til 200 Kr. (Dis
sens) ........................................................................................ 791

Leje.
Statueret, at Spørgsmaalet om Berettigelsen af en Opsigelse af 

et Lejemaal af en Lejlighed dels til Beboelse, dels til Frisør
salon kunde prøves af en i Hh. t. Erhvervslejelov Nr. 55 af 
23. Marts 1937 nedsat Voldgiftsret, da der i Lejligheden dreves 
Erhvervsvirksomhed og det ikke paa Forhaand kunde udeluk
kes, at dens Forbliven i Lejligheden var af væsentlig Betyd
ning og Værdi for Virksomheden ......................................... 1

Efter at en Lejer L ved Boligretten — mod at anerkende en 
aarlig Lejeforhøjelse af 12 Kr. — var frifundet for at aner
kende Gyldigheden af en af Ejeren U til 1. April 1944 fore
taget Opsigelse af et Boliglejemaal, indbragte U Sagen for 
Landretten med Paastand om, at L tilpligtedes fra 1. April 
1944 at betale en af Retten fastsat Lejeforhøjelse, dog ikke 
over 125 Kr. aarlig samt et Restvarmebidrag paa 29 Kr.
35 Øre. Da Lejemaalet kunde opsiges til 1. April 1946, og den 
paastaaede Lejeforhøjelse ikke kunde overstige 113 Kr. aarlig, 
var Sagens Værdi ialt 255 Kr. 35 Øre. Da dette maatte være 
afgørende for Ankegrænsen i Lejelovbek. Nr. 265 af 29. Maj 
1943 § 77, Stk. 7, kunde Sagen ikke uden Justitsministeriets 
Tilladelse indbringes for Landsretten, og da saadan Tilladelse 
ikke forelaa, afvistes Sagen fra Landsretten.

Sagen var indbragt for Højesteret ved Anke, der admit- 
teredes ........................................................................................... 24

En Jagtlejer anset ansvarlig for Formindskelse af Raavildt- 
bestanden i Lejetiden ............................................................... 66

Efter at Slagtermester L, der i 1933 af U med Fremlejeret havde 
lejet en Butik i Bramminge, saaledes at Lejemaalet tidligst 
kunde opsiges til Ophør den 1. Juni 1943, i 1935 var afgaaet 
ved Døden, fortsatte hans Moder Fru B Slagterforretningen i



LVIII Leje

de lejede Lokaler, men i 1937 fremlejede hun for Tiden til 
1. Juni 1943 Butikken til Slagtermester S. I Maj 1942 opsagde 
U Lejemaalet til Ophør 1. Juni 1943, og den 19. Maj 1943 ud
lejede han fra 1. Juni 1943 Butikken til S. Den 20. Maj 1943 
protesterede Fru B mod Opsigelsen. U fandtes ikke at kunne 
modsætte sig, at Lejekravet gjordes gældende af Fru B, og 
idet Opsigelsen efter Lejelovgivningen var ugyldig, og U ikke 
havde haft Føje til at gaa ud fra, at FruB vilde respektere den, 
ansaas Opsigelsen uforbindende for hende. Idet det derhos 
ikke kunde anses godtgjort, at Fru B var indgaaet paa at 
udleje Butikken til S længere end til 1. Juni 1943, og Fremleje- 
maalet herefter omfattedes af Lejelovens § 60, Stk. 2, tilpligte
des S at anerkende, at Fremlejemaalet var bortfaldet. Der
fandtes ikke tilstrækkeligt Grundlag for at tilkende Fru B Er
statning for Afsavn af Lejemaalet. (Dissens) .................... 137

Spørgsmaal om en Lejers Ret til Fremleje var begrænset til en 
bestemt Branche ...................................................................... 170

Da der savnedes Hjemmel til at tillægge den Omstændighed, at 
Lejeren af nogle til Fabriksvirksomhed benyttede Lokaler, i 
Tilfælde af Godkendelse af en stedfundet Opsigelse, paa Grund
af den herskende Bolignød muligvis ikke kunde skaffe sig 
andre egnede Lokaler, relevant Betydning, og det herefter paa 
Forhaand maatte anses udelukket, at den stedlige Forbliven 
i Ejendommen var af væsentlig Betydning og Værdi for Virk
somheden, hvis hele Fabrikation aftoges af en enkelt Fabrik, 
afvistes en Sag om Opsigelsens Gyldighed fra den i Hh. t.
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret ............. 249

Da en Frugt- og Blomsterforretning i Nærheden af Søllerød Kro 
fandtes at være beliggende paa et Sted, hvor Forholdene er 
saaledes, at de endnu ikke kan siges at have Karakter af by
mæssig Betydning, — jfr. Indenrigsministeriets Bek. Nr. 375 af
22. December 1937 — afvistes en i Hh. t. § 3 i Lov Nr. 55 
af 23. Marts 1937 rejst Sag fra den i Hh. t. nævnte Lov ned
satte Voldgiftsret ......................................................................... 303

Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at en i lejede 
Lokaler dreven Bandagistvirksomheds Forbliven i Ejendommen 
var af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, havde 
Lejeren Krav paa at faa Spørgsmaalet om Berettigelsen af en 
stedfunden Opsigelse af Lejemaalet prøvet af den i Hh. t. Er
hvervslejelov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret.. 321

En af en Restauratør R om Leje af et Restaurationslokale ind
gaaet Kontrakt, hvori Lejen var fastsat til 10 pCt. af den 
aarlige Omsætning, fandtes at maatte forstaas saaledes, at der 
ikke i det Omsætningsbeløb, hvorefter Lejen beregnedes, kunde 
fradrages den ved Kontraktens Oprettelse gældende Spiritus
afgift paa 6 pCt. og det Beløb, som R havde anvendt til Varer 
til Repræsentation og Traktement, men alene en senere For
højelse af Spiritusafgiften ....................................................... 347
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Da der ikke i Erhvervslejelov Nr. 55 af 23. Marts 1937 fandtes 
at være Hjemmel for, at Spørgsmaalet om, hvorvidt et Leje- 
maal som Følge af Ødelæggelse af den Del af Ejendommen, 
hvori det lejede fandtes, var ophørt uden Opsigelse, afgjordes 
af Voldgiftsretten, maatte Afgørelsen af dette Spørgsmaal til
komme de ordinære Domstole ............................................. 351

En Lejer af en Butik, der den 28. Marts 1945 havde modtaget 
Opsigelse af Lejemaalet, indbragte den 18. April Spørgsmaalet 
om Opsigelsens Lovlighed for Erhvervslejevoldgiftsretten, men 
da han først den 26. Maj havde rettet den i Lov Nr. 55 af 
23. Marts 1937 § 2, Stk. 3, omhandlede Opfordring til Udlejeren 
om at vælge Voldgiftsmænd, og da den saaledes foreliggende 
Overskridelse af den i nævnte Lovbestemmelse foreskrevne 
Frist fandtes at maatte medføre, at Voldgiftsretten var af- 
skaaret fra at tage Sagen under Behandling, afvistes Sagen fra 
Voldgiftsretten ............................................................................ 381

Lejeren L af et Værkstedslokale i Horsens, der den 20. Juni 1945 
havde modtaget Opsigelse af Lejemaalet, indbragte den 19. Juli 
Spørgsmaalet om Opsigelsens Lovlighed for Erhvervslejevold
giftsretten, men rettede først den 20. Aug. den i § 2, Stk. 3, 
i Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 omhandlede Opfordring til Ud
lejeren U om at vælge Voldgiftsmænd. Den saaledes forelig
gende Overskridelse af den i nævnte Lovbestemmelse fore
skrevne Frist fandtes at maatte medføre, at Voldgiftsretten var 
afskaaret fra at tage Sagen under Behandling.

U havde ikke valgt Voldgiftsmænd, og Kendelsen var her
efter afsagt af Voldgiftsrettens Formand alene, hvilket tiltraad- 
tes af Højesteret ......................................................................... 385

I en den 15. Oktober 1943 indgaaet Kontrakt om Fornyelse af 
et Lejemaal om en Butik hed det: »Lejemaalet vedvarer indtil 
15. Oktober 1945 og ophører da uden Varsel«. Under Hensyn 
til, at Udlejeren siden 1927 eller 1928 fire Gange havde udlejet 
Butikslokalet ved tidsbestemte Lejemaal, fandtes Lejeren, 
uanset Lejekontraktens Bestemmelser om Tidsbegrænsning, at 
være beskyttet ved Reglen i Lejelovsbek. Nr. 265 af 29. Maj 
1943 § 60, Stk. 1. (Dissens) ................................................ 447

En i Medfør af Erhvervslejelovens § 9 foretaget Opsigelse fandtes 
at opfylde Betingelserne i nævnte Paragraf, idet en med en 
Bekostning af over 35.000 Kr. gennemført Forandring af Ejen
dommen, der sammen med en Naboejendom nylig var købt for 
ca. 65.000 Kr. og i Forening med denne var vurderet til Ejen
domsskyld til 68.000 Kr., ansaas for en gennemgribende Om
bygning. (Dissens) ............................................................... 569

Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at en Bade
anstalts stedlige Forbliven i lejede Lokaler i Aalborg var af 
væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, havde Leje
ren Krav paa at faa Spørgsmaalet om Berettigelsen af en fore
taget Opsigelse af Lejemaalet prøvet af den i Hh. t. Lov 
Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret .................... 606
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Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at en Sag
førerforretnings stedlige Forbliven i lejede Lokaler i Roskilde 
var af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, havde 
Sagføreren Krav paa at faa Spørgsmaalet om Berettigelsen 
af en foretaget Opsigelse af Lejemaalet prøvet af den i Hh. t. 
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret............

Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at en i lejede 
Lokaler i Korsør drevet Grøntforretnings stedlige Forbliven 
var af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, havde 
Forretningens Indehaver Krav paa at faa Spørgsmaalet om Be
rettigelsen af en af Ejendommens Ejer foretaget Opsigelse af 
Lejemaalet prøvet af den i Hh. t. Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 
nedsatte Voldgiftsret ...............................................................

Et Sindssygehospitalet ved Vordingborg S tilhørende, 4—5 km 
fra S liggende Hus, der oprindelig var opført som Tjeneste
bolig for Vandmesteren ved et senere nedlagt Vandværk, blev 
i 1932 overladt Plejer P paa Vilkaarene for Tjenesteboliger. 
I Okt. 1943 blev Huset solgt og P opsagt til Fraflytning med 
Udgangen af Januar 1944. P vægrede sig ved at flytte under 
Henvisning til, at hans Boligforhold ikke omfattedes af Tjene
stemandslovens § 36, men af dens § 38 og derfor var under
givet Bestemmelserne i Lejelovgivningen. Under Hensyn til, 
at Huset var opført som Tjenestebolig og stedse havde været 
behandlet efter Reglerne for Tjenesteboliger, særlig ogsaa i 
Forhold til P, fandtes S at have været berettiget til at bringe 
Boligforholdet til Ophør som sket. (Dissens) ................

Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at den sted
lige Forbliven af et i et lejet Kælderlokale i Horsens ind
rettet Ostelager, hvorfra der solgtes Ost en gros og — i 
mindre Omfang — en detail, var af væsentlig Betydning og 
Værdi for Virksomheden, havde Forretningens Indehaver Krav 
paa at faa Spørgsmaalet om Berettigelsen af Ejerens Op
sigelse af Lejemaalet prøvet af den i Hh. t. Lov Nr. 55 af 
23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret ..................................

Den 1. Maj 1943 udlejede E en tidligere paa Opsigelse udlejet 
Lejlighed til en ny Lejer L, saaledes at Lejemaalet skulde 
vedvare indtil 1. Maj 1944. Skive Byraads Udvalg til Be
dømmelse af Huslejesager nægtede imidlertid at godkende, at 
Kontrakten var gjort tidsbestemt. Udtalt, at det af Bestemmel
serne i § 2, jfr. § 4, Stk. 1, i Lov Nr. 216 af 28. Maj 1942, 
jfr. nu Bestemmelserne i § 58 a, Stk. 1, jfr. § 58 b, Stk. 3, i 
Lovbek. Nr. 265 af 29. Maj 1943 følger, at Lokaliteter, der hidtil 
har været udlejet paa Opsigelse, ikke uden Kommunalbestyrel
sens Godkendelse kan udlejes for et bestemt Tidsrum, og at 
L følgelig ikke kunde tilpligtes at fraflytte Lejligheden .....

En Bagermester, der ved Lejekontrakt af 1934 havde lejet en 
Butik med Bageri og Lejlighed, uopsigeligt fra Ejerens Side 
til Oktober Flyttedag 1944, og som med Hjemmel i Lejekon
trakten fremlejede Lokaliteterne, fandtes ikke under de fore-
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liggende Omstændigheder at være udtraadt af Lejeforholdet 
og var derfor beskyttet ved Lovbekg. Nr. 265 af 29. Maj 1943 
§ 60, Stk. 1, jfr. § 55, Stk. 1, saaledes at en ham af Ejeren for
kyndt Opsigelse til Oktober Flyttedag 1944 var ugyldig, hvil
ket ogsaa gjaldt om tilsvarende Opsigelser overfor to Frem
lejetagere. (Dissens) ...............................................................

Levnedsmidler.
Da Erstatningen for et i Hh. t. Mælkeordningen for Storkøben

havn nedlagt Mejeri M’s Bygninger m. v. var fastsat under den 
Forudsætning, at der ikke paahvilede M en Kloakgæld, der 
ikke var tinglyst, og om hvilken Mejeriejeren E ingen Oplys
ning havde givet, og da det ikke fandtes at kunne bebrejdes 
Likvidationsselskabet S, at dette Forhold ikke var blevet op
lyst inden Vurderingen, fandtes E at maatte tilsvare S Gæl
dens Beløb.

E fandtes ikke ved Mælkeordningen at være afskaaret fra 
at opnaa Erstatning for Foder og Pasning af M’s Heste i Tiden 
efter Nedlæggelsen, dog kun for et Tidsrum af en Maaned, 
efter Udløbet af hvilken E burde have underrettet S om, at 
han betragtede Hestene som staaende for dets Regning.........

En Købmand,’ der i Tiden fra 19. Juni 1942 til 10. Marts 1943 til 
en Konditor havde solgt Æg til en Pris, der laa 35 Øre over 
de for Salg til Detaillist da gældene Maksimalpriser, fandtes 
ikke herved at have overtraadt disse Prisbestemmelser eller 
Prislovens § 8. Derimod fandtes han ved i Tiden fra 26. Fe
bruar 1943 til 1. Marts 1943 at have afkøbt Producenter Æg 
til en Pris over Maksimalprisen at have overtraadt Prislovens 
§ 13 og ansaas for dette Forhold med en Bøde af 20 Kr.....

Roskilde Byraad K havde stillet som Vilkaar for en i Hh. t. Han
delsministeriets Bek. Nr. 443 af 19. August 1940 § 6, Stk. 2, 
meddelt Tilladelse til Salg af et Mælkeudsalg, at Købesummen 
ikke oversteg 5200 Kr. Sælgeren krævede derefter K dømt til 
at godkende, at Udsalget var solgt for en Købesum af 10.000 Kr., 
men Sagen afvistes af Landsretten under Henvisning til, at det 
ikke saas, at K havde overskredet sin Kompetence. Da det ved 
Afgørelsen af, om K havde overskredet Grænserne for sin 
Myndighed, fandtes paakrævet, at der skete Prøvelse af Sa
gens faktiske Omstændigheder, hjemvistes Sagen til Behand
ling af Realiteten ......................................................................

Likvidation.
A/S Maribo-Torrig Jernbane B’s Likvidationsudvalg L, for hvil

ket en københavnsk Sagfører var Formand, overdrog Sagfører 
S i Stokkemarke at søge B’s Stationsarealer solgt. S oprettede, 
uden L’s Vidende betingede Skøder, som han underskrev: 
»Som Sælger: For Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation. V. 
Christoffersen (S’s Navn),« og oppebar en Del af Købesum
merne, som han forbrugte til egen Fordel. Efter at en af Kø-
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berne var blevet frifundet i en af B mod ham til Betaling af 
den af S forbrugte Købesum anlagt Sag, krævede B det sam
lede forbrugte Beløb erstattet af L. B erkendte, at det ikke 
kunde bebrejdes L, at det i Anledning af Salget var traadt i 
Forbindelse med en stedlig Sagfører. Under Hensyn til S’s 
selvstændige Stilling, og idet det ikke var godtgjort, at L 
havde udvist noget til Erstatning forpligtende Forhold i For
bindelse med Benyttelsen af S’s Bistand, frifandtes L. (D i s- 
s e n s) ...........................................................................................

Lærlinge.
Da nogle kollektive Overenskomster indenfor Jern- og Metal

industrien indeholdt Bestemmelser om Lærlingenes Lønnings
forhold, havde Arbejds- og Forligsnævnet ifølge § 2, Stk. 1, 
jfr. § 4 i Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold 
Kompetence til at afsige Kendelse om Dyrtidstillæg til Lær
lingene, ogsaa for saa vidt angik tidligere oprettede Lære
kontrakter ...................................................................................

Ved Lærekontrakt af 27. Sept. 1938 blev L af Frisørmester F 
antaget som Lærling for 4 Aar i en Frisørforretning, hvortil 
F’s Hustru H havde stillet Lokaler til Raadighed i sin Moders 
Ejendom i Hellerup. Inventaret til denne Forretning og til en 
af F senere med H’s Hjælp overtaget Forretning paa GI. 
Kongevej, hvori L ogsaa arbejdede, blev delvist anskaffet af 
H, der ikke havde Formuefællesskab med F. I 1942 blev L 
bortvist og fik i den Anledning af Lærlingevoldgiftsretten til
kendt Erstatning hos F. Efter at Voldgiftssagen var anlagt, blev 
begge Forretninger solgt, idet H optraadte som Enesælger af 
Forretningen i Hellerup og som Medsælger af Forretningen 
paa GI. Kongevej og disponerede over Købesummerne. An
taget, at H var ansvarlig for Erstatningen overfor L, der ikke 
havde faaet Dækning ved Tvangsforfølgning mod F. (D i s- 
s e n s) ........................................................................................
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Manddrab.
En Tiltalt anset efter § 10, Stk. 1, i Strfltill. Nr. 259 af 1. Juni 

1945 ved i Tiden fra 26. Juni 1941 til Kapitulationen i Maj 1945 
at have gjort Tjeneste i Waffen SS. Endvidere ansaas Tiltalte, 
idet den Omstændighed, at han efter sin Forklaring havde 
handlet efter Ordre af en tysk Foresat, ikke kunde fritage ham 
for Straf, skyldig efter Strfltill. § 12, Stk. 1 og 2, ved den 
29. Aug. 1943 at have medvirket som Tolk ved det tyske Po
litis Anholdelse af et Medlem af Rigsdagen, en Overrabiner 
og dennes Søn, af hvilke de to sidstnævnte senere deportere
des til Tyskland. Endelig ansaas Tiltalte efter Strfltill. § 8, 
jfr. Strfl. § 237 ved den 30. Aug. 1943 om Aftenen paa Lund- 
toftevej i Lyngby sammen med to andre danske SS-Mænd 
samt en tysk Soldat ved Skydning at have dræbt en Redaktør, 
som de samme Aften, idet Tiltalte udgav sig for at tilhøre det
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tyske Politi, i en tysk Værnemagtsautomobil havde bortført 
fra hans Hjem i Klampenborg. Straffen bestemtes til Livs
straf. (Dissens).

M. H. t. det sidstnævnte Forhold udtalt, at der ikke forelaa 
saadanne Omstændigheder, at Strfl. § 84, Stk. 1, Punkt 4, eller 
dens § 85 kunde medføre Strafnedsættelse.

Tiltalte kendtes for bestandig uværdig til almen Tillid.
Efter Sagens Omstændigheder fandtes der ikke tilstrække

lig Anledning til at bringe Strfltill. § 4 i Anvendelse................

Maskiner.
En Trævarefabrik S, som til eget Brug havde konstrueret et Ma- 

skinanlæg til Kløvning af Generatorbrænde, solgte til et Sav
værk K et tilsvarende Anlæg, som S lod fremstille paa en 
Maskinfabrik. I Købekontrakten hedder det: »Maskinerne ga
ranteres 3 Mnd. for Brud.« Selv om der maatte tages Hensyn 
til, at det drejede sig om en Maskine af ny og uprøvet Kon
struktion fremstillet til en speciel Anvendelse, maatte det dog 
anses godtgjort, at Maskinen havde været behæftet med Mang
ler, for hvilke S som Sælger maatte bære Ansvaret, og der 
tilkendtes herefter K et Beløb af 1000 Kr.

K’s Krav paa Erstatning, fordi Maskinanlæget ikke var 
leveret rettidig, toges derimod ikke til Følge, da K ikke i 
Overensstemmelse med Købelovens § 27 straks ved Leve
ringen havde meddelt S, at man vilde paaberaabe sig For
sinkelsen ........................................................................................

Matrikelsvæsen.
Under Hensyn til, hvad der bl. a. ved en Kopi af et Udskiftnings

kort var oplyst, om det ved Udskiftningen i 1809 af Sund- 
byvester Bys Jorder passerede, og til et over en i 1825 fore
taget Udstykning af Matr. Nr. 17 af Sundbyvester udfærdiget 
Kort med dertil hørende Beregning, maatte det antages, at et 
mellem Ejerne af dette Matr. Nr. (Matr. Nr. 17 a) og af Matr. 
Nr. 19 sammesteds omstridt Vejstykke ved Udskiftningen havde 
udgjort en Del af Matr. Nr. 17. Den Omstændighed, at Vej
stykket efter en Matrikelkortkopi af 1816 og senere Matrikel
kort henhørte til Matr. Nr. 19 fandtes bl. a. under Hensyn til 
det Øjemed, hvori Matrikelkortet er udarbejdet og Fremgangs- 
maaden derved, ikke at kunne paaberaabes som Grundlag for, 
at en Ændring af Tilhørsforholdet til Vejstykket skulde være 
sket ..............................................................................................

Mejerier.
Efter at Mejeriet »Egholm« M’s Bygning var nedbrændt den 

12. Juli 1941, vedtoges det paa en Generalforsamling den 
16. s. M. at indhente Tilbud paa Opførelse af et nyt Mejeri og 
at bemyndige Bestyrelsen til Optagelse af de nødvendige Laan, 
idet et af en Andelshaver A stillet Forslag om at søge M sam-
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214
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mensluttet med et andet Mejeri forkastedes. Der optoges et 
Laan paa 180.000 Kr. at afdrage i Løbet af 25 Aar, og paa en 
Generalforsamling den 8. Dec. 1941, hvor A ikke var til Stede, 
vedtoges en Tilføjelse til Lovene, hvorefter Andelshaverne 
skulde hæfte solidarisk for M’s Gæld. A vedblev at levere 
Mælk til M, ligesom han modtog Overskud; men den 30. Ja
nuar 1943 udmeldte han sig fra 1. Maj 1943, hvilken Dag den 
tidligere Laaneperiode udløb. Den A ifølge Lovene tilkommende 
Ret til Udtrædelse ved denne Periodes Udløb med Ret til Andel 
i M’s Vurderingssum kunde ikke anses bortfaldet ved Branden, 
og A fandtes ej heller ved det senere passerede at have mistet 
denne Ret, som han efter en Udtalelse af M’s Formand maatte 
gaa ud fra, at M anerkendte. Der tilkendtes herefter A et 
skønsmæssigt ansat Beløb. (Dissens) ..................................

Antaget, at nogle Bestemmelser i Vedtægterne for et Andels
mejeri M var at forstaa saaledes, at et Medlem, der i en 
løbende Produktionsperiode afbrød Mælkeleverancen til M, 
handlede retstridigt overfor dette og var pligtig at erstatte det 
M derved forvoldte Tab ...........................................................

En Andelshaver A i et Mejeri M bortforpagtede sin Ejendom, 
hvis Mælk af Forpagteren blev leveret til et andet Mejeri. 
De uklare og ufuldstændige Bestemmelser i Vedtægterne om 
Medlemsskab og Leveringspligt fandtes at maatte forstaas 
saaledes, at A, der til Stadighed havde villet forblive staaende 
som Medlem og i Overensstemmelse hermed ved Forpagtnings
forholdets Ophør to Aar senere havde genoptaget Mælkeleve
rancen til M, maatte være ansvarlig for, at Leveringspligten 
ikke var blevet opfyldt i Forpagtningsperioden. (Dissens).

Militærvæsen.
Statueret, at A, der af S havde købt to Føl efter en Remonte- 

Hoppe, havde haft et saadant Kendskab til de af Krigsmini
steriet udfærdigede Betingelser for Køb af saadanne Føl, eller 
en saadan Anledning til at lære Betingelserne at kende, at han 
maatte være underkastet en i disse indeholdt Bødebestem
melse. Idet den ham i Medfør heraf paalagte Bøde for en af 
ham ved Videresalg af Føllene begaaet Overtrædelse af Be
tingelserne ikke fandtes saaledes urimelig, at der kunde blive 
Spørgsmaal om dens Nedsættelse i Medfør af Aftalelovens 
§ 36, vilde en hos ham for Bødebeløbet begært Udpantnings
forretning, jfr. Udpantningslovens § 1, Nr. 10, litra f, være 
at fremme ...................................................................................

Modregning.
Da den et Aktieselskab S for Skatteaaret 1942/43 paalignede 

ordinære Skat ifølge Reglerne i Anordning Nr. 81 af 30. Marts 
1925 § 11 maatte anses forfalden pr. 1. Oktober 1942, og da 
Godskrivning af et af S for meget erlagt Restratebeløb i den 
forfaldne Skat var sket med Hjemmel i Lovgivningen, og de
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233
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180
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indbyrdes Krav, idet Betingelserne for egentlig Modregning 
var til Stede, maatte anses udlignede den 1. Oktober 1942, 
maatte Skattevæsnets Rentepligt af det for meget erlagte 
Skattebeløb være ophørt paa dette Tidspunkt. (Dissens)..

Møller.
Spørgsmaal om Ansvar for Misligholdelse af Pligt til at opstille 

en Vindmølle til Afvanding af en Ejendom ...........................

Mønt.
Arbejdsmand A, der, efter Aftale truffet her i Landet, for et 

dansk Firma F udførte Arbejde i Tyskland fra Slutningen af 
Marts 1943 til Slutningen af Juli s. A., havde den 29. Juli 
til Overførsel til sin Konto i Danmark indbetalt 150 Rmk. til 
F’s Bogholder B i Hamburg. B forbrugte Beløbet, som F 
oprindelig nægtede at erstatte, men nu var villig til at ind
betale i tysk Mønt paa A’s Bankkonto i Hamburg. Antaget, 
at F, der ikke havde godtgjort, at A den 29. Juni 1943 havde 
overtrukket sin Konto for Hjemførelse af Penge, ved at be
stride sin Erstatningspligt havde forhindret A i at udnytte 
Beløbet, og at det nu stillede sig ganske usikkert, om dette 
vilde blive muligt for A, hvis F’s Paastand toges til Følge. 
Herefter dømtes F til at betale Skylden i danske Penge. 
(Dissens).

De her i Landet gældende Regler om Feriegodtgørelse 
fandtes ikke at kunne komme til Anvendelse paa et Arbejds
forhold som det foreliggende, der var underkastet den i Tysk
land gældende Arbejdsordning, og i hvilket Arbejdslønnen fast
sattes efter tyske Regler, og den A tilkommende Feriegodt
gørelse maatte herefter fastsættes til den i Tyskland gældende: 
2 pCt. af den indtjente Løn. Idet F ikke paa noget Tidspunkt 
havde tilbudt A at fyldestgøre ham for hans Krav paa Ferie
godtgørelse, fandtes A ogsaa at have Krav paa at faa denne 
udbetalt i danske Penge. (Dissens) .....................................

Navn.
Udtalt af Landsretten, at da et udenfor Ægteskab født Barn, der 

havde faaet Moderen M’s Slægtsnavn, tillagt Navn ikke var 
tillagt det som Slægtsnavn, havde Faderen F’s Krav om, at M 
tilpligtedes at lade Navnet slette af Kirkebogen, ikke Hjemmel 
i Lov Nr. 89 af 22. April 1904 ................................................

Næringsvæsen.
Under en af Landbrugsministeriet L anlagt Sag statueret, at 

de af Direktør Rand A, under Navnet »Auktionshallen for 
Frugt- og Grøntsager ved Artom Rand« foranstaltede Salg af 
indenlandske Haveprodukter og Frugt ved »Hollandsk Ur«, 
hvorved der ikke er Lejlighed til at gøre Overbud, ikke kunde 
anses indbefattet under den gældende Lovgivnings Auktions
begreb.
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Der gaves ikke A Medhold i, at Landbrugsministeriet ikke 
var rette Sagsøger eller manglede fornøden retlig Interesse i 
Sagsanlæget ................................................................................... 3

Nævningesager.
En 24-aarig, hidtil ustraffet Mand anset med Fængsel i 6 Aar 

for en Nat at have voldtaget en 61-aarig Kvinde, til hvis Hus 
han skaffede sig Adgang ved at krybe ind gennem et Vindue. 
(Dissens) ............................................................................... 23

En Tiltalt, der en Novemberaften i 1944 paa Hjørnet af Vester
brogade og Oehlenschlägersgade havde grebet om en forbi
passerende F, sat Haanden eller noget haardt i Siden paa 
denne og spurgt »skal jeg skyde«, hvorefter han fratog F hans 
Tegnebog indeholdende 115 Kr., blev efter Strfl. § 288, Stk. 1, 
jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, anset med Fængsel
i 6 Aar .......................................................................................... 78

To Tiltalte dømt for Røveri ....................................................... 251
En seks Gange tidligere for Tyveri straffet Tiltalt, der nu havde 

begaaet fire Tyverier og i Arresten i Kolding, hvor han sad 
fængslet, havde overfaldet en Nattevagt, idømt Arbejdshus.... 253

En Tiltalt idømt Fængsel i 10 Aar for Røveri af særlig farlig 
Karakter. En Medtiltalt idømtes af Landsretten Fængsel i 
12 Aar ........................................................................................ 387

En Tiltalt idømt Fængsel i 3 Aar og 6 Maaneder for Voldtægts
forsøg, Blodskam m. v. overfor to henholdsvis 14^2 og I3V2 Aar 
gamle Døtre ............................................................................. 454

En Tiltalt anset med Fængsel i 12 Aar for Røveri og Forsøg 
derpaa i 5 Tilfælde, hvoraf 4 af særlig farlig Karakter.....  708

En Tiltalt idømt Straf af Fængsel i 8 Aar for Deltagelse i 
3 Røverier ................................................................................. 744

En Tiltalt anset med Fængsel i 6 Aar for i Januar 1945 at have 
gjort sig skyldig i ulovlig Tvang, Forsøg paa Røveri og fuld
byrdet Røveri af særlig farlig Karakter. 1 Straffetiden afkorte
des for udstaaet Varetægtsfængsel ialt 260 Dage ............. 762

Offentlig Myndighed.
En seks Gange tidligere for Tyveri straffet Tiltalt, der nu havde 

begaaet fire Tyverier og i Arresten i Kolding, hvor han sad 
fængslet, havde overfaldet en Nattevagt, idømt Arbejdshus.... 253

Pant.
Et Fabriksaktieselskab S, der var kommet i økonomiske Vanske

ligheder, opnaaede hos K mod Pant i S’s faste Ejendom et 
Laan paa 720.000 Kr., der med det efter Rentelov Nr. 285 af 
3. Juli 1942 §2 tilladelige Kursfradrag udbetaltes med 691.800 Kr. 
Et samtidig af S’s Underdirektør U — sammen med dets Di
rektør — til K udstedt Gældsbrev for 36.100 Kr., at betale i
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Løbet af 3 Aar med 1000 Kr. maanedlig, fandtes efter U’s nøje 
Forbindelse med S at maatte sidestilles med et af S i Strid 
med Lovens § 2 ydet Kursfradrag, og Gældsbrevet var her
efter ikke bindende for U. (D i s s e n s).

Under Hensyn til Lovens § 4 kunde det ikke paalægges K 
at tilbagebetale Beløb, der var betalt før Sagens Anlæg. 
(Dissens) ..................................................................................

Patenter.
Spørgsmaal om et Selskab, der af A havde faaet overdraget 

Retten til at fabrikere og sælge Kasseapparater efter nogle 
af ham konstruerede Modeller, havde paadraget sig Ansvar 
ved at undlade at søge udtaget et Patent..............................

A/B »Separator«, Stockholm, S havde i 1929 faaet dansk Patent 
paa en Anordning til Forebyggelse af Infektion af Rørlednin
gerne i visse Malkemaskinanlæg kendetegnet ved, at Rørled
ningerne er anbragt saaledes, at de hælder imod eet eller flere 
Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler af en saadan Beskaffen
hed, at de holdes lukkede, naar der er Undertryk i Ledningerne, 
og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem Atmosfæren 
og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør forsvin
der. S erkendte, at Patentet som Følge af et ældre amerikansk 
Patent maatte indskrænkes, og at Patentbeskrivelsen paa visse 
Punkter maatte udfyldes. Efter det fremkomne kunde Patentet 
ikke opretholdes i dets fulde Omfang, og da Patentkravet med 
det efter S’s Paastande for Højesteret modificerede Indhold 
ikke var beskrevet i Patentbeskrivelsen paa den i Patentlovens 
§ 12 foreskrevne Maade, fandtes ingen Del af Patentet at kunne 
opretholdes .................................................................................

En Ingeniør I, der var ansat i en Maskinfabrik M med Ret til 
Afgift af patenterede Opfindelser, som han gjorde, og som M 
optog Fabrikationen eller Udnyttelsen af, indgav kort efter sin 
Fratræden af Stillingen Ansøgning om Patent paa to Opfindel
ser, som han hævdede at have gjort i sin Funktionstid hos M. 
M erkendte dette m. H. t. den ene Opfindelse, medens Retten 
fastslog, at den anden var blevet til under en saa væsentlig 
Medvirken fra I’s Side, at den faldt ind under Afgiftsretten. 
Der var herefter Enighed mellem Parterne om, at Ejendoms
retten til Opfindelserne tilkom M, medmindre særlige Omstæn
digheder maatte føre til et andet Resultat. Idet de i saa Hen
seende af I paaberaabte Forhold fra M’s Side ikke kunde 
føre til Fortabelse af M’s Ejendomsret, og idet der paa den 
anden Side ikke forelaa noget, der kunde fritage M for at 
betale I Afgift, tilkendtes Ejendomsretten over de Patenter, 
som maatte blive Resultatet af Ansøgningerne, M, mod at Fa
brikken godtgjorde I hans nødvendige Udgifter til Patenternes 
Erhvervelse, og saaledes at M skulde svare Afgift til I for 
Patenternes Udnyttelse ............................................................
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Pension.
En Distriktsjordemoder J paa Landet, der den 6. Dec. 1938 efter 

Ansøgning var blevet afskediget af Amtsraadet A, uden at 
der tillagdes hende Pension, maatte efter foreliggende Er
klæringer fra 2 praktiserende Læger og fra Retslægeraadet 
antages ved sin Afskedigelse at have lidt af en Sygdom, der 
efter de gældende Regler berettigede hende til Afsked med 
Pension, og heroverfor kunde det ikke tillægges Betydning, 
at hun i sin oprindelige Henvendelse om Afsked ikke udtrykke
lig havde paaberaabt sig Sygdom som Afskedigelsesgrund, lige
som hendes Pensionsret ikke fandtes at være bortfaldet ved, 
at hun efter sin Afsked havde praktiseret som Jordemoder. A 
tilpligtedes herefter at yde J Pension fra 1. Dec. 1938 ..... 612

Politiforseelser.
Idet A en Frostvejrsdag for at komme udenom noget Is, der 

havde dannet sig omkring en Brandhane, hvorfra der var ud
lagt en Brandslange, vilde gaa ud paa Kørebanen, gled han 
udfor Toldbygningen i Strandgade paa Christianshavn i en 
Isdannelse paa Fortovet, der'hidrørte fra Vand, der var sprøjtet 
ud fra Brandslangen. Ved Faldet paadrog A sig en Læsion af 
højre Skulder. Udtalt, at der under de foreliggende Omstændig
heder ifølge Politivedtægtens § 92, Stk. 2, skulde have været 
gruset paa den isdækkede Del af Fortovet. Idet det derhos 
ikke kunde anses godtgjort, at den ved § 92, Stk. 2, jfr. § 88, 
Grundejeren paalagte Grusningspligt ikke i Forhold til A skulde 
paahvile Toldvæsnet T men, som af T hævdet, Kommunen, og 
idet det maatte antages, at Ulykken vilde være undgaaet, hvis 
Grusning var foretaget, paalagdes der T fuld Erstatningspligt 
for Ulykken, for hvilken A ikke fandtes at have Medansvar.. 145

Reklamation.
En Trævarefabrik S, som til eget Brug havde konstrueret et Ma- 

skinanlæg til Kløvning af Generatorbrænde, solgte til et Sav
værk K et tilsvarende Anlæg, som S lod fremstille paa en 
Maskinfabrik. I Købekontrakten hedder det: »Maskinerne ga
ranteres 3 Mnd. for Brud.« Selv om der maatte tages Hensyn 
til, at det drejede sig om en Maskine af ny og uprøvet Kon
struktion fremstillet til en speciel Anvendelse, maatte det dog 
anses godtgjort, at Maskinen havde været behæftet med Mang
ler, for hvilke S som Sælger maatte bære Ansvaret, og der 
tilkendtes herefter K et Beløb af 1000 Kr.

K’s Krav paa Erstatning, fordi Maskinanlæget ikke var 
leveret rettidig, toges derimod ikke til Følge, da K ikke i 
Overensstemmelse med Købelovens § 27 straks ved Leve
ringen havde meddelt S, at man vilde paaberaabe sig For
sinkelsen ........................................................................................ 296

Spørgsmaal om, hvorvidt X, der med Y havde indgaaet en Over
enskomst, hvorved han mod Betaling af Licens havde faaet
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overdraget Fabrikations- og Salgsretten for Tyskland og Norge 
til en Skumhaandsprøjte, og som vægrede sig ved at betale 
Licens under Henvisning til, at et i Tyskland bestaaende Pa
tent var til Hinder for, at Retten kunde udnyttes der, paa be
hørig Maade havde givet Y Underretning om denne Hindring.. 667

Renter.
Da den et Aktieselskab S for Skatteaaret 1942/43 paalignede 

ordinære Skat ifølge Reglerne i Anordning Nr. 81 af 30. Marts 
1925 § 11 maatte anses forfalden pr. 1. Oktober 1942, og da 
Godskrivning af et af S for meget erlagt Restratebeløb i den 
forfaldne Skat var sket med Hjemmel i Lovgivningen, og de 
indbyrdes Krav, idet Betingelserne for egentlig Modregning 
var til Stede, maatte anses udlignede den 1. Oktober 1942, 
maatte Skattevæsnets Rentepligt af det for meget erlagte 
Skattebeløb være ophørt paa dette Tidspunkt. (Dissens).. 379

Retsafgift.
1 en Sag angaaende Spørgsmaalet om et Udlæg i en Tredje

mand tilskødet Ejendom foretaget paa Grundlag af Dom i en 
Arrestforfølgningssag skulde lyses paa Ejendommen, bestemtes 
det, at Kæreafgiften vilde være at tilbagebetale ................ 270

Retspleje J borgerlige Sager.
Under en af Landbrugsministeriet L anlagt Sag statueret, at 

de af Direktør Rand A, under Navnet »Auktionshallen for 
Frugt- og Grøntsager ved Artom Rand« foranstaltede Salg af 
indenlandske Haveprodukter og Frugt ved »Hollandsk Ur«, 
hvorved der ikke er Lejlighed til at gøre Overbud, ikke kunde 
anses indbefattet under den gældende Lovgivnings Auktions
begreb.

Der gaves ikke A Medhold i, at Landbrugsministeriet ikke 
var rette Sagsøger eller manglede fornøden retlig Interesse i 
Sagsanlæget ................................................................................... 3

I et Certeparti om Befragtning af det et norsk Rederi R til
hørende Motortankskib »Mexico« til at føre en Ladning crude- 
oil fra Curacao til Kalundborg hed det i Oversættelse: »Frag
ten erlægges forud i Oslo ved Konnonssementers Underskrift 
og skal ikke tilbagebetales, hvadenten Skib og/eller Ladning 
gaar tabt eller ikke«. Indladningen var tilendebragt den 8. April 
1940 om Morgenen, og Konnossementer underskreves samme 
Dags Formiddag. Den 9. April blev Kaptajnen bekendt med 
Danmarks Besættelse. Den 13. April afsejlede »Mexico« fra 
Curacao og ankom den 16. s. M. til Kingston paa Jamaica, 
hvor Ladningen blev Genstand for engelsk Prisebehandling, 
men senere frigivet. Den norske Regering L i London annul
lerede Fragtaftalen med de danske Befragtere B og afsluttede 
nyt Certeparti med engelske Befragtere, der fik Ladningen ud-
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losset i England og betalte Fragt til L. Annullationen af Fragt
aftalen fandtes ikke at kunne have Betydning for B’s For
pligtelse til at betale den længere Tid forud forfaldne Fragt 
efter det oprindelige Certeparti. Idet derhos B’s Anbringende 
om, at ikke R men L var rette Sagsøger m. H. t. dette Fragt
beløb, forkastedes, ligesom B’s Paastand om Frifindelse for 
Tiden ikke toges til Følge, dømtes B til at betale Fragt
beløbet til R, idet det forudsattes, at B indtraadte i R’s Ret til 
Fragt m. v. hidrørende fra den substituerede Rejse. M. H. t. et 
Modkrav støttet paa, at Kaptajnen havde misligholdt Fragt
aftalen ved at afsejle fra Curacao, frifandtes R for Tiden .... 84

Roskilde Byraad K havde stillet som Vilkaar for en i Hh. t. Han
delsministeriets Bek. Nr. 443 af 19. August 1940 § 6, Stk. 2, 
meddelt Tilladelse til Salg af et Mælkeudsalg, at Købesummen 
ikke oversteg 5200 Kr. Sælgeren krævede derefter K dømt til 
at godkende, at Udsalget var solgt for en Købesum af 10.000 Kr., 
men Sagen afvistes af Landsretten under Henvisning til, at det 
ikke saas, at K havde overskredet sin Kompetence. Da det ved 
Afgørelsen af, om K havde overskredet Grænserne for sin 
Myndighed, fandtes paakrævet, at der skete Prøvelse af Sa
gens faktiske Omstændigheder, hjemvistes Sagen til Behand
ling af Realiteten ...................................................................... 650

Ved et Ejendomsselskab S’s Salg af et Rækkehus var der givet 
Køberen K Oplysning om Længden af det Tidsrum for hvilket 
der var bevilget Rentenedsættelse paa et Statslaan paa 
4900 Kr. Antaget, at S maatte være pligtig at erstatte K det 
Tab, der maatte opstaa heraf, og at K maatte have Krav paa, 
at Tabet opgjordes nu; en af S nedlagt subsidiær Paastand 
om Frifindelse for Tiden toges saaledes ikke til Følge. Under 
Hensyn til den Usikkerhed, der forelaa m. H. t. Forholdenes 
fremtidige Udvikling, ansattes Erstatningen til 200 Kr. (D i s- 
s e n s) ........................................................................................ 791

Røveri.
En Tiltalt, der en Novemberaften i 1944 paa Hjørnet af Vester

brogade og Oehlenschlägersgade havde grebet om en forbi
passerende F, sat Haanden eller noget haardt i Siden paa 
denne og spurgt »skal jeg skyde«, hvorefter han fratog F 
hans Tegnebog indeholdende 115 Kr., blev efter Strfl. § 288,
Stk. 1, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, anset med
Fængsel i 6 Aar ......................................................................... 78

To Tiltalte dømt for Røveri ....................................................... 251
En Tiltalt idømt Fængsel i 10 Aar for Røveri af særlig farlig 

Karakter. En Medtiltalt idømtes af Landsretten Fængsel i 
12 Aar ........................................................................................ 387

En Tiltalt anset med Fængsel i 12 Aar for Røveri og Forsøg der- 
paa i 5 Tilfælde, hvoraf 4 af særlig farlig Karakter............ 708

En Tiltalt idømt Straf af Fængsel i 8 Aar for Deltagelse i 
3 Røverier ................................................................................ 744
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En Tiltalt anset med Fængsel i 6 Aar for i Januar 1945 at have 
gjort sig skyldig i ulovlig Tvang, Forsøg paa Røveri og fuld
byrdet Røveri af særlig farlig Karakter ........................... 762

Sagførere.
Spørgsmaal om Betaling af et Sagførersalær m. v....................... 305
Da det ikke paa Forhaand kunde anses udelukket, at en Sag

førerforretnings stedlige Forbliven i lejede Lokaler i Roskilde 
var af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, havde 
Sagføreren Krav paa at faa Spørgsmaalet om Berettigelsen 
af en foretaget Opsigelse af Lejemaalet prøvet af den i Hh. t.
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret ................ 608

Sagsomkostninger.
Højesteret nægtede ved Kendelse at nedsætte Sagsomkostninger 

for Landsret ............................................................................. 247

Servitutter.
Et Udstykningsforetagende U, der ifølge en Bestemmelse i den 

ved Salg af Parceller anvendte Standardkøbekontrakt var for
pligtet til at paalægge Køberne at betale Vejbidrag til Parcel
ejernes Grundejerforening G i Forhold til Størrelsen af det 
købte Areal, fik ikke Medhold i, at et af Hvidovre Kommune, 
dels til Plads for Kloakpumpestation, dels til Anlæg, Lege
plads, Boldbane eller lign, eksproprieret Areal, efter Formaalet 
med Erhvervelsen faldt udenfor nævnte Forpligtelse, der ogsaa 
fandtes at omfatte en Del af det eksproprierede Areal, som U 
ved Overenskomst med Fredningsnævnet uden Forhandling 
med G havde paalagt en i sig selv ret ringe Fredningsbyrde.. 122

Sikkerhedsforanstaltninger.
Begæring om Løsladelse paa Prøve af en 32-aarig Mandsperson, 

der i 1938 for et efter Strfl. § 225, Stk. 1, jfr. § 222, Stk. 1, 
strafbart Forhold var dømt til Anbringelse i Psykopatfor
varingsanstalten, og som havde vægret sig ved at lade sig
underkaste Kastration, toges ikke til Følge ........................... 259

Tilladelse til Prøveudskrivning af en paa Psykopatforvarings
anstalt anbragt Person nægtet ............................................. 269

En Begæring om Løsladelse paa Prøve af en Person, der i 1934 
for Brandstiftelse m. m. var dømt til at anbringes i Psykopat
forvaringsanstalten, blev efter Anbefaling af Anstaltens Over
læge og Retslægeraadet taget til Følge ............................... 597

Sindssyge.
En Kvinde S havde kort Tid før sin Død, der muligvis skyldtes 

Selvmord, ladet nogle Beløb, hun havde indestaaende i 2 Spare
kasser, overføre til nye Bøger lydende paa hendes Broder, 
B’s Navn og givet B Meddelelse herom, samt tilbagesendt
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Bøgerne, som var blevet hende tilsendt af Sparekasserne, til 
disse. Idet S fandtes paa bindende Maade at have overført 
Ejendomsretten over Bøgerne til B, og idet der ikke fandtes 
at foreligge en Dødslejegave, ligesom et Anbringende om, at 
Dispositionen var ugyldig efter Umyndighedslovens § 65 for
kastedes, kendtes B ejendomsberettiget til Bøgerne. (D i s- 
s c n s) ...........................................................................................

Skatter.
Paalignet, men uforfalden Skat, der af en københavnsk Skatte

yder S betaltes inden den 1. Jan. 1942, jfr. Anordn. Nr. 81 af 
30. Marts 1925, kunde ikke medregnes til S’s skattepligtige 
Formue pr. nævnte Dato. (Dissens) ..................................

Under Hensyn til hvad der var oplyst om Arbejdspladsen og om 
Omfanget og Varigheden af de af et i Aalborg hjemmehørende 
Entreprenørfirma F paa en Flyveplads i Vadum Kommune K 
udførte Arbejder, fandtes der ved F’s Virksomhed i K i 1940 
og Skatteaaret 1941—42 at være skabt en saadan Tilknytning 
til K, som er foreskrevet i Kommuneskattelov Nr. 28 af 18. Fe
bruar 1937 § 18, Stk. 1, Nr. 1, og der fandtes herefter med 
Rette at være paalignet F Erhvervsskat til K for de tre sidste 
Kvartaler af Skatteaaret 1941—42, jfr. Lovens § 19, Stk. 1, 
Nr. 3, 2. Pkt. (Dissens) ....................................................

En i en Nabokommune til Nakskov Kommune K boende Mælke
producent P med eget Mejeri solgte Mælk i begge Kommuner 
fra Mælkevogne, der daglig til omtrent samme Tid kørte ad 
samme Rute. Da den saaledes i K udøvede Handelsvirksomhed 
ikke fandtes at kunne sidestilles med en Virksomhed, der ved 
Forretningslokale eller fast Arbejdsplads var knyttet til K, 
kunde der ikke paalægges P Erhvervsskat til K. (D i s s e n s).

Da den et Aktieselskab S for Skatteaaret 1942/43 paalignede 
ordinære Skat ifølge Reglerne i Anordning Nr. 81 af 30. Marts 
1925 § 11 maatte anses forfalden pr. 1. Oktober 1942, og da 
Godskrivning af et af S for meget erlagt Restratebeløb i den 
forfaldne Skat var sket med Hjemmel i Lovgivningen, og de 
indbyrdes Krav, idet Betingelserne for egentlig Modregning 
var til Stede, maatte anses udlignede den 1. Oktober 1942, 
maatte Skattevæsnets Rentepligt af det for meget erlagte 
Skattebeløb være ophørt paa dette Tidspunkt. (Dissens)..

Ifølge en Hypotekforening H’s Statutter tilkom der Garanterne 
Rente 4 pCt. p. a. af den indbetalte og indtil 1 pCt. af den 
ikke indbetalte Del af Garantibeløbet, og Indfrielse af Ga
rantibeviser skete til Kurs 110 pCt. af Garantiens Paalydende 
med Fradrag af det ikke indbetalte Beløb. Herefter fandtes H 
indkomstskattepligtig til Staten ifølge Statskattelovens § 2, 
Nr 5, Litra f .............................................................................

A, der i København drev Fabriksvirksomhed, afhændede den 
1. Sept. 1941 denne og havde herved en Fortjeneste ved Af- 
staaelsen dels af Kundekredsen, dels af Maskiner og Inventar.
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1 Marts 1942 flyttede han fra København til Hørsholm. Da den 
Indkomst, hvoraf der paalignes Skat til Erhvervskommunen, 
fandtes at maatte bestemmes paa samme Grundlag, som an
vendes ved Paaligning af Skat til Opholdskommunen efter 
Kommuneskattelovens § 8, vilde den nævnte Fortjeneste, der 
hidrørte fra A’s Erhverv i Københavns Kommune, i Overensst. 
m. § 6 a og c i Lov Nr. 538 af 22. Dec. 1941 være at medregne 
ved Paaligningen af A’s Erhvervsskat til denne Kommune ....

I 1930 blev der mellem Københavns Kommune Ki og Rødovre 
Kommune K2 indgaaet en Overenskomst, hvorved Ki’s Belys
ningsvæsen B fik Eneret paa Gasforsyning i K2, saaledes at B 
skulde nedlægge Gasledninger i K2’s offentlige Veje og foretage 
Eftersyn, Reparationer og Udvidelser af Ledningerne. Gas 
skulde leveres til Konsumenter i K2 til en 3 Øre højere Pris 
end den i Ki gældende, og al Administration af Gasforsyningen 
besørgedes af B, der ogsaa leverede, opstillede, passede og 
vedligeholdt Gaslygter i K2. I Begyndelsen af 1944 rejste K2 
overfor Ki Krav om Erhvervsskat af Ki’s Indtægter af Gas
forsyningen til K2. Den Virksomhed, som B udøvede i K2 
fandtes ikke at være af en saadan Beskaffenhed, at den kunde 
sidestilles med en Erhvervsvirksomhed, der ved Forretnings
lokale eller fast Arbejdsplads er knyttet til K2. Allerede som 
Følge heraf kunde der ikke paalægges Ki Erhvervsskat til K2. 
(Dissens) ................................................................................

Skibe.
Køberen K af en Sejlbaad krævede Afslag i Købesummen under 

Henvisning til, at Baaden var solgt som værende en Utzon- 
Spidsgatter, men i Virkeligheden var en Kragejolle, og til at 
Kølen ikke havde den lovede Vægt 850 kg men kun vejede 
380 kg. Efter det oplyste var Baaden med Rette betegnet som 
en Spidsgatter, og efter Sælgeren S’s Udtalelser under Baa- 
dens Besigtigelse kunde K ikke med Sikkerhed gaa ud fra, at 
den var konstrueret af nævnte Utzon, hvortil kom, at det 
ikke kunde antages, at det i et Tilfælde som det foreliggende 
havde haft nogen væsentlig Betydning, hvem der havde kon
strueret Baaden, der var bygget i 1925. Det kunde derhos ikke 
anses godtgjort, at Differencen i Kølens Vægt havde haft 
nogen uheldig Indvirkning paa Baadens Sejlevne og Sødygtig
hed. Herefter frifandtes S ........................................................

Skifte.
I 1943 døde A efterladende sig en Enke B og en Steddatter C. 

I Ægtefællernes fælles Testamente var det bestemt, at saa- 
fremt A døde før B, skulde denne være berettiget til at over
tage »hele vort Fællesbo i Overensstemmelse med Reglerne i 
Lov Nr. 120 af 20. April 1926, Kapitel II, 15—20«. Hvis
derimod A døde sidst, skulde hele den efterladte Formue til
falde C eller hendes Livsarvinger. Efter alt foreliggende, her-
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under navnlig det om Forarbejderne til Testamentet oplyste, 
var det uantageligt, at det havde været Testatorernes Hensigt, 
at A’s legale Arvinger skulde indsættes som Arvinger, saa- 
fremt han døde før B, men det maatte antages at have været 
Meningen, at hans Efterladenskaber skulde tilfalde B og efter 
hendes Død hendes Datter C eller dennes Livsarvinger.

Nogle i Testamentet og en senere Kodicil indeholdte Bestemmel
ser om Eksekutorbehandling af »Vore Boer« fandtes ikke at 
være til Hinder for, at B overtog A’s Bo som eneste Arving 
til privat Skifte.

Da et af Skifteretten tidligere afsagt Dekret, hvorved B’s Be
gæring om at overtage Boet til Hensidden i uskiftet Bo var 
taget til Følge, var en Beslutning, der var truffet uden forud- 
gaaende Procedure, og da Begæringen uden unødigt Ophold 
var taget tilbage, uden at der paa Grundlag af Beslutningen 
var sket noget, der havde indvirket paa Trediemands Rets
stilling, fandtes Skifteretten at have haft Kompetence til paa 
B’s Begæring at omgøre Beslutningen ............................... 438

Skifteafgift.
I et Testamente, hvorved to Legater var indsat som Universal

arvinger og Eksekutorbehandling var anordnet, var Landsrets
sagfører S indsat som Værge for Legaterne paa Skiftet, saa
ledes at han skulde være berettiget til paa Legaternes Vegne 
at vedgaa Arv og Gæld. Da der ikke ved Testamentet var 
truffet saadanne Bestemmelser om S’s Stilling, at det klart og 
utvetydigt fremgik, at denne i Realiteten i hvert Fald var en 
midlertidig Bestyrers, fandtes det betænkeligt at statuere, at 
S vilde have haft Adgang til at kræve Boets Midler udleveret 
til privat Skifte, hvis Eksekutorbehandling ikke havde været 
anordnet, og Eksekutor tilpligtedes herefter at anerkende, at 
Skifteafgift i Boet skulde erlægges som i Boer, hvori Arv og 
Gæld er vedgaaet, nedsat til Halvdelen, jfr. Skifteafgiftslov 
Nr. 156 af 30. Nov. 1874 § 1 smh. med § 3. (Dissens).....  261

Skoler.
Efter det Opslag, i Hh. t. hvilket L i 1916 var kaldet som Anden

lærer ved St. Andst Skole, og den dagældende Lovgivning 
var Organistvirksomheden ved Andst Kirke en Del af hans 
Embede, fra hvilket han ikke kunde antages særskilt at have 
kunnet afskediges. De ved Kirkelovene af 1922 skete Ændrin
ger i Forbindelsen mellem Lærerembederne og Kirkebetjent
forretningerne kunde derhos ikke hjemle Menighedsraadet M 
Ret til at afskedige L som Organist, idet § 20, Stk. 1, i Lov 
om Menighedsraad Nr. 280 af 30. Juni 1922, jfr. § 31 i Lov 
om Folkekirkens Lønningsvæsen Nr. 286 af s. D. maatte for- 
staas saaledes, at Menighedsraadenes Beføjelse til at gribe 
ind i de bestaaende Forhold var begrænset til Tiden efter den 
første Ledighed efter Lovens Ikrafttræden, og saadan Ledig-



Skoler—Snekastning LXXV

hed ikke kunde fremkaldes af Menighedsraadene ved Op
sigelse. Idet en af M i 1942, under Henvisning til § 9, Stk. 4, i 
Lov Nr. 281 om Kirkers Bestyrelse itl m. af 30. Juni 1922, 
foretagen Opsigelse af L som Organist herefter var ulovlig, til
kendtes der L en Erstatning af 2000 Kr. (Dissens) ............

Smitte.
I Sommeren 1942 anbragte A, hvis Kvægbesætning var erklæret 

tuberkulosefri, sine Kreaturer i Løsdrift i en Fenne, der paa 
den ene Side stødte op til en Bæk og paa alle Sider var om
givet af et elektrisk Hegn, paa hvilket der udover Bækken — 
for at danne et Vandingssted — var lavet en Bugt. Paa den 
anden Side af Bækken havde B, hvis Besætning ikke var 
tuberkulosefri, 8 Ungkreaturer gaaende i en Fenne, der ikke 
var hegnet mod Bækken. I Løbet af Sommeren gik Dyr fra B’s 
Fenne flere Gange over Bækken ind i A’s Fenne. I Okt. 1942 
reagerede næsten hele A’s Besætning ved Tuberkulinprøve. Efter 
det foreliggende, derunder en Erklæring fra Det veterinære 
Sundhedsraad, fandtes der at maatte gaas ud fra, at Smitten, 
saafremt den stammede fra B’s Besætning, havde haft sin 
egentlige Aarsag i den fælles Vanding, og idet der i denne 
Henseende ikke under den dagældende Lovgivning fra B’s Side 
fandtes at have foreligget noget til Erstatning forpligtende 
Forhold overfor A, hvis egen Ordning ikke var betryggende, 
frifandtes B ................................................................................

Snekastning.
Antaget, at Bestemmelsen i Snekastningslovens § 19, Stk. 1, 

Nr. 2, 1ste Led, sigter til de bestaaende aim. Arbejderorganisa
tioner eller Organisationer, der paa lignende Maade varetager 
Arbejdernes løn- og arbejdsmæssige Interesser overfor Ar
bejdsgiverne, og da »Kristelig Fagforening«, der ligesom 
»Kristelig Arbejdsgiverforening« er Underafdeling af »Kriste
ligt dansk Fællesforbund«, og for hvilken Septemberforliget 
ikke er gældende, ikke fandtes at være af en saadan Art, 
kunde en mellem en Kommune og »Kristelig Fagforening« af
sluttet Overenskomst ikke betragtes som en Overenskomst i 
den nævnte Lovbestemmelse forudsatte Beskaffenhed. (D i s- 
s e n s)............................. ............................................................

Bestemmelsen i Greve-Kildebrønde Kommune K’s i Hh. t. Sne
kastningslovens § 3 udfærdigede Regulativ om Inddeling i Ar
bejdskredse fandtes at være nøje knyttet til Bestemmelserne i 
Regulativet om, hvilke Veje hver Kreds skulde rydde, og den 
Omstændighed, at sidstnævnte Bestemmelser, hvorefter Be
boerne i Arbejdskredsen Hundige Strand A skulde kaste Sne 
udenfor Arbejdskredsen, som udtalt af Ministeriet for offentlige 
Arbejder, var i Strid med Lovens § 3, Stk. 1, kunde herefter 
ikke berettige nogle Grundejere G i A til at fastholde Kreds
inddelingen, men frigøre sig for Bestemmelserne om Snekast-
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ningspligten, og heri fandtes det ikke at kunne gøre nogen 
Ændring, at der kun var sket Bekendtgørelse og Fremlæggelse 
m. H. t. de over det snekastningspligtige Mandskab udfærdi
gede Fortegnelser, der ikke angav, hvilke Veje Snekastnings
pligten omfattede, men derimod ikke m. H. t. Snekastnings- 
regulativet, som foreskrevet i Lovens § 3, Stk. 2, Herefter 
kunde G’s Paastand om Foretagelse af en ny Opgørelse af 
Snekastningsbyrden for 1941/42 paa Grundlag af Vejlængderne 
i Arbejdskredsene ikke tages til Følge, og da det dernæst 
ikke kunde antages, at den gennemførte Snekastningsordning i 
1941/42 havde medført større Pligter for G end rimeligt og 
foreneligt med Snekastningsloven, toges ej heller en nedlagt 
Erstatningspaastand til Følge. (Dissens) ........................... 781

Solidariske Skyldforhold.
Erstatning for Udgifter forvoldt ved Indstævntes uberettigede

Nægtelse af Overdragelse af en Andelslejlighed .................... 494

Sparekasser.
Af forskellige Bestemmelser i »Bikuben« B’s Vedtægter an- 

gaaende Udbetalinger paa Sparekassekonti sammenholdt med 
Sparekasselovens § 18, 2. og 4. Stk., antoges det at følge, at 
B, uanset Lovligheden af et Udlæg foretaget i det paa en 
Sparekassekonto indestaaende Beløb, havde Ret til at kræve 
Sparekassebogen forelagt til Afskrivning eller eventuelt morti
ficeret, forinden Udbetaling fandt Sted til Udlægshaveren. Her
ved bemærkedes, at Bestemmelserne i Gældsbrevslovens 
Kap. 4, hvorefter Sparekassebøger som Hovedregel er under
givet Reglerne om simple Gældsbreve, ikke kunde anses stri
dende herimod, jfr. det i Gældsbrevslovens § 29 tagne For
behold m. H. t. Gældsbreve af særlig Beskaffenhed ......... 434

Stat
Et Firma F havde i 1912 faaet indregistreret et Varemærke, be- 

staaende bl. a. af en lukket Krone og derunder et blaat Skjold, 
med 3 under hinanden anbragte, gule Løver. Registreringen 
fornyedes i 1922 og — med Handelsministeriets Godkendelse 
— paany i 1932. Denne Registrering fandtes Handelsministe
riet, der ansaa Mærket stridende mod Varemærkelov Nr. 52 
af 11. April 1890 § 4, Nr. 3, ikke berettiget til i Medfør af 
Varemærkelovens § 10 at ophæve i 1942, da Fornyelse atter 
begæredes af F. (Dissens) ................................................. 415

Statsforbrydelser.
Antaget, at Anklagemyndigheden i Medfør af § 10, 2. Pkt., i Lov 

Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Rpl. var afskaaret fra at 
paakære en af Underretten afsagt Kendelse, hvorved Anklage-
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myndighedens Begæring om Beslaglæggelse af tre for Over
trædelse af § 15 i Lov Nr. 259 af s. D. sigtede Personers For
muer ikke var taget til Følge ................................................

Myndighedernes Holdning overfor Frikorps Danmark kunde 
ikke anses som en under § 1, Stk. 2, i Strfltill. Nr. 259 af 
1. Juni 1945 faldende Anvisning om at melde sig til Korpset, 
idet dette dels vilde være lidet stemmende med den sproglige 
Forstaaelse af Ordet Anvisning, dels vilde medføre eft meget 
væsentlig Begrænsning af Reglen i § 10, Stk. 1, som hverken 
kunde anses vel forenelig med denne Bestemmelses Indhold 
eller tilsigtet af Lovgivningsmagten, ligesom en saadan Op
fattelse ikke havde Støtte i Lovens Forarbejder. Herefter, og 
idet Spørgsmaalet om en Tiltalt, der i April 1942 havde meldt 
sig til Korpset, havde troet at handle i Hh. t. Myndighedernes 
Anvisning, vilde kræve en selvstændig Bedømmelse af Beviser
nes Vægt og derfor var endelig afgjort af Landsretten, til- 
traadtes det, at Tiltalte var anset efter Strfltill. 8 10, Stk. 1. 
(Dissens).

Idet der i Regeringens Holdning og det om Tiltaltes For
hold oplyste fandtes at være Grundlag for en Nedsættelse af 
Straffen efter Strfltill. § 10, Stk. 1, 2. Punktum, jfr. § 3, Stk. 3, 
3. Pkt., bestemtes Straffen til Fængsel i 2 Aar. (Dissens).

Tiltalte kendtes uværdig til almen Tillid for et Tidsrum 
af 5 Aar. (Dissens) ..................................................................

En Tiltalt anset efter § 10, Stk. 1, i Strfltill. Nr. 259 af 1. Juni 
1945 ved i Tiden fra 26. Juni 1941 til Kapitulationen i Maj 1945 
at have gjort Tjeneste i Waffen SS. Endvidere ansaas Tiltalte, 
idet den Omstændighed, at han efter sin Forklaring havde 
handlet efter Ordre af en tysk Foresat, ikke kunde fritage ham 
for Straf, skyldig efter Strfltill. § 12, Stk. 1 og 2, ved den 
29. Aug. 1943 at have medvirket som Tolk ved det tyske Po
litis Anholdelse af et Medlem af Rigsdagen, en Overrabiner 
og dennes Søn, af hvilke de to sidstnævnte senere deportere
des til Tyskland. Endelig ansaas Tiltalte efter Strfltill. § 8, 
jfr. Strfl. § 237 ved den 30. Aug. 1943 om Aftenen paa Lund- 
toftevej i Lyngby sammen med to andre danske SS-Mænd 
samt en tysk Soldat ved Skydning at have dræbt en Redaktør, 
som de samme Aften, idet Tiltalte udgav sig for at tilhøre det 
tyske Politi, i en tysk Værnemagtsautomobil havde bortført 
fra hans Hjem i Klampenborg. Straffen bestemtes til Livs
straf. (Dissens).

M. H. t. det sidstnævnte Forhold udtalt, at der ikke forelaa 
saadanne Omstændigheder, at Strfl. § 84, Stk. 1, Punkt 4, eller 
dens § 85 kunde medføre Strafnedsættelse.

Tiltalte kendtes for bestandig uværdig til almen Tillid.
Efter Sagens Omstændigheder fandtes der ikke tilstrække

lig Anledning til at bringe Strfltill. § 4 i Anvendelse................

383
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Strafafkortning.
Uanset at Tiltalte ikke opnaaede Formildelse af Straf for Røveri, 

fik han Afkortning for Varetægtsfængsel under Anken ...... 78
Uanset at to Tiltalte ikke opnaaede Formildelse af Straf for

Røveri, fik de Afkortning for Varetægtsfængsel under Anken. 251
Uanset at Tiltalte ikke opnaaede Formildelse af Straffen, fik han

Afkortning for Varetægtsfængsel under Anken ....................... 387
En for Voldtægtsforsøg, Blodskam, m. v. domfældt, der ikke op

naaede Formildelse af Straffen, fik ikke Afkortning for Vare
tægtsfængsel under Anken .................................................... 454

En for Røveri, tildels af særlig farlig Karakter, domfældt Person, 
fik Afkortning for Varetægtsfængsel under Anken, uanset at 
Højesteret stadfæstede Landsretten Dom ............................... 708

Strafferetsforhold i Aim.
Myndighedernes Holdning overfor Frikorps Danmark kunde 

ikke anses som en under S 1, Stk. 2, i Strfltill. Nr. 259 af 
1. Juni 1945 faldende Anvisning om at melde sig til Korpset, 
idet dette dels vilde være lidet stemmende med den sproglige 
Forstaaelse af Ordet Anvisning, dels vilde medføre en meget 
væsentlig Begrænsning af Reglen i § 10, Stk. 1, som hverken 
kunde anses vel forenelig med denne Bestemmelses Indhold 
eller tilsigtet af Lovgivningsmagten, ligesom en saadan Op
fattelse ikke havde Støtte i Lovens Forarbejder. Herefter, og 
idet Spørgsmaalet om en Tiltalt, der i April 1942 havde meldt 
sig til Korpset, havde troet at handle i Hh. t. Myndighedernes 
Anvisning, vilde kræve en selvstændig Bedømmelse af Beviser
nes Vægt og derfor var endelig afgjort af Landsretten, til- 
traadtes det, at Tiltalte var anset efter Strfltill. § 10, Stk. 1. 
(Dissens).

Idet der i Regeringens Holdning og det om Tiltaltes For
hold oplyste fandtes at være Grundlag for en Nedsættelse af 
Straffen efter Strfltill. § 10, Stk. 1, 2. Punktum, jfr. § 3, Stk. 3, 
3. Pkt., bestemtes Straffen til Fængsel i 2 Aar. (Dissens).

Tiltalte kendtes uværdig til almen Tillid for et Tidsrum 
af 5 Aar. (Dissens) .................................................................. 523

En Tiltalt anset efter § 10, Stk. 1, i Strfltill. Nr. 259 af 1. Juni 
1945 ved i Tiden fra 26. Juni 1941 til Kapitulationen i Maj 1945 
at have gjort Tjeneste i Waffen SS. Endvidere ansaas Tiltalte, 
idet den Omstændighed, at han efter sin Forklaring havde 
handlet efter Ordre af en tysk Foresat, ikke kunde fritage ham 
for Straf, skyldig efter Strfltill. § 12, Stk. 1 og 2, ved den 
29. Aug. 1943 at have medvirket som Tolk ved det tyske Po
litis Anholdelse af et Medlem af Rigsdagen, en Overrabiner 
og dennes Søn, af hvilke de to sidstnævnte senere deportere
des til Tyskland. Endelig ansaas Tiltalte efter Strfltill. § 8, 
jfr. Strfl. § 237 ved den 30. Aug. 1943 om Aftenen paa Lund- 
toftevej i Lyngby sammen med to andre danske SS-Mænd



Strafferetsforhold—Strafferetspleje LXXIX

samt en tysk Soldat ved Skydning at have dræbt en Redaktør, 
som de samme Aften, idet Tiltalte udgav sig for at tilhøre det 
tyske Politi, i en tysk Værnemagtsautomobil havde bortført 
fra hans Hjem i Klampenborg. Straffen bestemtes til Livs
straf. (Dissens).

M. H. t. det sidstnævnte Forhold udtalt, at der ikke forelaa 
saadanne Omstændigheder, at Strfl. § 84, Stk. 1, Punkt 4, eller 
dens § 85 kunde medføre Strafnedsættelse.

Tiltalte kendtes for bestandig uværdig til almen Tillid.
Efter Sagens Omstændigheder fandtes der ikke tilstrække

lig Anledning til at bringe Strfltill. § 4 i Anvendelse................  557

Strafferetspleje.
Spørgsmaal om Udsættelse af Domsforhandling i en Straffesag.. 3 
En Fængselsbetjent, der havde gjort sig skyldig i Blufærdigheds

krænkelse overfor to mandlige Fanger, frifundet for Straf i 
Hh. t. Strfl. § 16, men dømt til at undergives Tilsyn i Medfør 
af Strfl. § 70. Retslægeraadet havde bl. a. paa Grundlag af 
elektroencephalografiske Undersøgelser af Tiltalte udtalt, at 
han var lidende af en lettere traumatisk Sindssygdom, hvor
under et latent homoseksuelt Anlæg var blevet aktiveret .... 237

Antaget, at Anklagemyndigheden i Medfør af § 10, 2. Pkt., i Lov 
Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Rpl. var afskaaret fra at 
paakære en af Underretten afsagt Kendelse, hvorved Anklage
myndighedens Begæring om Beslaglæggelse af tre for Over
trædelse af § 15 i Lov Nr. 259 af s. D. sigtede Personers For
muer ikke var taget til Følge ............................................. 383
Myndighedernes Holdning overfor Frikorps Danmark kunde 
ikke anses som en under § 1, Stk. 2, i Strfltill. Nr. 259 af 
1. Juni 1945 faldende Anvisning om at melde sig til Korpset, 
idet dette dels vilde være lidet stemmende med den sproglige 
Forstaaelse af Ordet Anvisning, dels vilde medføre en meget 
væsentlig Begrænsning af Reglen i § 10, Stk. 1, som hverken 
kunde anses vel forenelig med denne Bestemmelses Indhold 
eller tilsigtet af Lovgivningsmagten, ligesom en saadan Op
fattelse ikke havde Støtte i Lovens Forarbejder. Herefter, og 
idet Spørgsmaalet om en Tiltalt, der i April 1942 havde meldt 
sig til Korpset, havde troet at handle i Hh. t. Myndighedernes 
Anvisning, vilde kræve en selvstændig Bedømmelse af Beviser
nes Vægt og derfor var endelig afgjort af Landsretten, til- 
traadtes det, at Tiltalte var anset efter Strfltill. § 10, Stk. 1. 
(Dissens).

Idet der i Regeringens Holdning og det om Tiltaltes For
hold oplyste fandtes at være Grundlag for en Nedsættelse af 
Straffen efter Strfltill. § 10, Stk. 1, 2. Punktum, jfr. § 3, Stk. 3, 
3. Pkt., bestemtes Straffen til Fængsel i 2 Aar. (Dissens).

Tiltalte kendtes uværdig til almen Tillid for et Tidsrum 
af 5 Aar. (Dissens) .................................................................. 523

En Domfældt anset for at have givet Afkald paa Anke ............. 599



LXXX Strafnedsættelse—Sundhedsvæsen

Strafnedsættelse.
Myndighedernes Holdning overfor Frikorps Danmark kunde 

ikke anses som en under § 1, Stk. 2, i Strfltill. Nr. 259 af 
1. Juni 1945 faldende Anvisning om at melde sig til Korpset, 
idet dette dels vilde være lidet stemmende med den sproglige 
Forstaaelse af Ordet Anvisning, dels vilde medføre en meget 
væsentlig Begrænsning af Reglen i § 10, Stk. 1, som hverken 
kunde anses vel forenelig med denne Bestemmelses Indhold 
eller tilsigtet af Lovgivningsmagten, ligesom en saadan Op
fattelse ikke havde Støtte i Lovens Forarbejder. Herefter, og 
idet Spørgsmaalet om en Tiltalt, der i April 1942 havde meldt 
sig til Korpset, havde troet at handle i Hh. t. Myndighedernes 
Anvisning, vilde kræve en selvstændig Bedømmelse af Beviser
nes Vægt og derfor var endelig afgjort af Landsretten, til- 
traadtes det, at Tiltalte var anset efter Strfltill. § 10, Stk. 1. 
(Dissens).

Idet der i Regeringens Holdning og det om Tiltaltes For
hold oplyste fandtes at være Grundlag for en Nedsættelse af 
Straffen efter Strfltill. § 10, Stk. 1, 2. Punktum, jfr. § 3, Stk. 3, 
3. Pkt., bestemtes Straffen til Fængsel i 2 Aar. (Dissens). 

En Tiltalt anset efter § 10, Stk. 1, i Strfltill. Nr. 259 af 1. Juni 
1945 ved i Tiden fra 26. Juni 1941 til Kapitulationen i Maj 1945 
at have gjort Tjeneste i Waffen SS. Endvidere ansaas Tiltalte, 
idet den Omstændighed, at han efter sin Forklaring havde 
handlet efter Ordre af en tysk Foresat, ikke kunde fritage ham 
for Straf, skyldig efter Strfltill. § 12, Stk. 1 og 2, ved den 
29. Aug. 1943 at have medvirket som Tolk ved det tyske Po
litis Anholdelse af et Medlem af Rigsdagen, en Overrabiner 
cg dennes Søn, af hvilke de to sidstnævnte senere deportere
des til Tyskland. Endelig ansaas Tiltalte efter Strfltill. § 8, 
jfr. Strfl. § 237 ved den 30. Aug. 1943 om Aftenen paa Lund- 
toftevej i Lyngby sammen med to andre danske SS-Mænd 
samt en tysk Soldat ved Skydning at have dræbt en Redaktør, 
som de samme Aften, idet Tiltalte udgav sig for at tilhøre det 
tyske Politi, i en tysk Værnemagtsautomobil havde bortført 
fra hans Hjem i Klampenborg. Straffen bestemtes til Livs
straf. (Dissens).

M. H. t. det sidstnævnte Forhold udtalt, at der ikke forelaa 
saadanne Omstændigheder, at Strfl. § 84, Stk. 1, Punkt 4, eller 
dens § 85 kunde medføre Strafnedsættelse ..............................

Sundhedsvæsen.
Den 19. April 1941 afsagde Københavns Boligkommission B i 

Hh. t. § 10 i Lov Nr. 212 af 31. Maj 1939 om Boligtilsyn og 
Sanering af usunde Bydele Kondemneringsbeslutning over den 
A tilhørende Ejendom Kronprinssessegade 46, der er belig
gende i et Omraade, der var omfattet af en af Københavns 
Kommune K udarbejdet Saneringsplan — jfr. samme Lovs

523
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Kap. VI. Efter at Boligtilsynsraadet i Nov. s. A. havde op
hævet B’s Afgørelse paa Betingelse af, at der foretoges en 
Ombygning af en Del af Ejendommen, krævede A Erstatning af 
K for det ham ved B’s Beslutning forvoldte Tab. Udtalt, at det 
efter Indholdet af Loven, jfr. navnlig §§ 24 og 25, ikke kunde 
antages, at en foreliggende eller paatænkt Saneringsplan er til 
Hinder for at nedlægge Forbud efter Lovens Kap. Ill mod Be
nyttelse af Boliger, der ligger indenfor det af Saneringsplanen 
omfattede Omraade, og idet det ikke fandtes tilstrækkeligt 
godtgjort, at der ved Kondemnationen af A’s Ejendom var ud
vist et til Erstatning forpligtende Forhold fra B’s eller K’s 
Side, frifandtes K ......................................................................... 599

Sædelighedsforbrydelser.
En Fængselsbetjent, der havde gjort sig skyldig i Blufærdigheds

krænkelse overfor to mandlige Fanger, frifundet for Straf i 
Hh. t. Strfl. § 16, men dømt til at undergives Tilsyn i Medfør 
af Strfl. § 70. Retslægeraadet havde bl. a. paa Grundlag af 
elektroencephalografiske Undersøgelser af Tiltalte udtalt, at 
han var lidende af en lettere traumatisk Sindssygdom, hvor
under et latent homoseksuelt Anlæg var blevet aktiveret .... 237

En Tiltalt idømt Fængsel i 3 Aar og 6 Maaneder for Voldtægts
forsøg, Blodskam m. v. overfor to henholdsvis 14^2 og 13^2 Aar
gamle Døtre ................................................................................. 454

Søfart.
I et Certeparti om Befragtning af det et norsk Rederi R til

hørende Motortankskib »Mexico« til at føre en Ladning crude- 
oil fra Curacao til Kalundborg hed det i Oversættelse: »Frag
ten erlægges forud i Oslo ved Konnonssementers Underskrift 
og skal ikke tilbagebetales, hvadenten Skib og/eller Ladning 
gaar tabt eller ikke«. Indladningen var tilendebragt den 8. April 
1940 om Morgenen, og Konnossementer underskreves samme 
Dags Formiddag. Den 9. April blev Kaptajnen bekendt med 
Danmarks Besættelse. Den 13. April afsejlede »Mexico« fra 
Curacao og ankom den 16. s. M. til Kingston paa Jamaica, 
hvor Ladningen blev Genstand for engelsk Prisebehandling, 
men senere frigivet. Den norske Regering L i London annul
lerede Fragtaftalen med de danske Befragtere B og afsluttede 
nyt Certeparti med engelske Befragtere, der fik Ladningen ud
losset i England og betalte Fragt til L. Annullationen af Fragt
aftalen fandtes ikke at kunne have Betydning for B’s For
pligtelse til at betale den længere Tid forud forfaldne Fragt 
efter det oprindelige Certeparti. Idet derhos B’s Anbringende 
om, at ikke R men L var rette Sagsøger m. H. t. dette Fragt
beløb, forkastedes, ligesom B’s Paastand om Frifindelse for 
Tiden ikke toges til Følge, dømtes B til at betale Fragt
beløbet til R, idet det forudsattes, at B indtraadte i R’s Ret til

6



LXXXII Søfart—Tandlæger

Fragt m. v. hidrørende fra den substituerede Rejse. M. H. t. et 
Modkrav støttet paa, at Kaptajnen havde misligholdt Fragt
aftalen ved at afsejle fra Curacao, frifandtes R for Tiden .... 84

Direktøren for et Rederiaktieselskab havde ved Sø- og Handels
retten vedtaget en Bøde af 50 Kr. for Overtrædelse af Sø- 
næringslovbek. Nr. 74 af 31. Marts 1928 § 3, Stk. 2, jfr. § 27, 
ved at have ladet en Motorgalease foretage tre Rejser udenfor 
den indskrænkede Fart, uden at der var Styrmand om Bord. 
Af Højesteret forhøjedes Bøden til 300 Kr. at erlægge til 
Bombebøssen i København .................................................... 143

Den 29. Oktober 1941 paasejlede den Det Forenede Dampskibs- 
Selskab S tilhørende Rutedamper »Benedikt« Motorskonnerten 
»Agnete«, der paa Grund af haard østlig Storm sammen med 
8 andre mindre Skibe laa opankret paa Udbyhøj Red i Randers 
Fjord. Paasejlingen skete ved, at »Benedikt«, som med Anker
liggerne om Styrbord var for indgaaende med mindsket Fart 
i Sejlrendens sydlige Side tæt op ad de udlagte Sømærker, 
paa Grund af den haarde Vind og indgaaende Strøm mistede 
Styreevnen og girede Styrbord over. Der fandtes vel ikke 
under Hensyn til de herskende Vind- og Strømforhold at kunne 
bebrejdes »Agnete« noget m. H. t. den skete Opankring, men 
da det, som Sagen forelaa oplyst specielt m. H. t. Ankerligger
nes Position, ej heller kunde statueres, at Paasejlingen skyldtes 
Fejl fra »Benedikt«s Side, frifandtes S for at erstatte den 
»Agnete« forvoldte Skade. (Dissens) .............................. 243

Den 6. Juli 1943 kolliderede i Københavns Havn ved Hønsebro- 
løbet et af Marineministeriet lejet Fiskefartøj »P 10«, der kom 
nordfra gennem Havnen og skulde ind i Flaadens Leje, med 
M/S »Mathilte«, der kom sydfra og ogsaa skulde gennem 
Hønsebroløbet. Sammenstødet skete saaledes, at »Mathilte« 
med sin Stævn ramte »P 10« i Styrbords Laaring. Da »P 10« 
begyndte sin Drejning Bagbord over ind imod Hønsebroløbet, 
havde den »Mathilte« om Bagbord, og Afstanden mellem de to 
Fartøjer maatte paa dette Tidspunkt anses at have været saa 
ringe, at »P 10«s Ledelse havde handlet uforsvarligt ved, til 
med uden at afgive Signal, at dreje Bagbord over og saaledes 
gaa foran om »Mathilte«. Da denne Manøvre maatte anses 
som Aarsag til Kollisionen, og da »Mathilte«s Ledelse ikke 
fandtes at have Medskyld i denne, kunde der ikke paalægges 
»Mathilte« noget Ansvar for den »P 10« tilføjede Skade..... 772

Tandlæger.
Der fandtes ikke at være Grundlag for at fastslaa, at der ved en 

i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, efter forudgaaende For
handling bl. a. med Dansk Tandlægeforening, i 1926 sket Ved
tagelse af Lønningsregler for det ved den kommunale Skole
tandpleje ansatte, honorarlønnede, Personale P, var givet dette
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Tilsagn om Ydelse af Dyrtidstillæg, forsaavidt saadant i Tillæg 
ydedes Tjenestemænd i de Lønningsklasser, til hvilke P var 
henført ........................................................................................... 207

Teatre.
I et Tilfælde hvor en Cirkusdirektør D fandtes med Urette den 

14. April 1940 at have afbrudt et for Tiden 12. April 1940 til 
Sæsonens Slutning foretaget Engagement af en Skolerytter A, 
toges der ved Erstatningens Fastsættelse Hensyn dels til, at D 
paa Grund af de usikre Forhold i 1940 maatte have været be
rettiget til at afslutte Sæsonen paa et noget tidligere Tids
punkt end af A hævdet, dels til, at denne ved Engagementets 
Ophævelse fik sin Arbejdskraft til fri Disposition i Sæsonen 
1940 og opnaaede nyt Engagement. (Dissens) ................ 240

Medens Fru A kørte i en Firmaet F tilhørende Karrusel, knæk
kede en Aksel, hvorved den Vogn, hvori Fru A sad faldt ned.
I Faldet paadrog Fru A sig et Bækkenbrud. Idet en skarp 
Neddrejning af Akslen, der efter det oplyste var en grov Kon
struktionsfejl, maatte antages at have været en væsentlig med
virkende Aarsag til Ulykken, og idet F efter det foreliggende 
maatte være ansvarlig for, at Fejlen ikke var blevet opdaget, 
fandtes F at være erstatningspligtig overfor Fru A................ 657

Et af 5 Musikere bestaaende Orkester, der var engageret til at 
spille i Danserestaurant »Casino« i Helsingør fra den 26. De
cember 1943 til 5. April 1944, blev den 13. Marts 1944 bortvist 
af Restaurantens Indehaver E. Anset godtgjort, at flere af Mu
sikerne den foregaaende Aften havde været kendeligt paa
virket af Spiritus, og deres Spil som Følge heraf forringet, 
hvorhos deres Optræden iøvrigt i flere Henseender havde 
været uheldig og i Strid med de af E i Hh. t. Kontrakten givne 
Forskrifter. Herefter og under Hensyn til, at der tidligere var 
givet Musikerne en Advarsel, fandtes Ophævelsen af Kon
traktsforholdet berettiget .......................................................... 777

Testamente.
I 1943 døde A efterladende sig en Enke B og en Steddatter C.

I Ægtefællernes fælles Testamente var det bestemt, at saa- 
fremt A døde før B, skulde denne være berettiget til at over
tage »hele vort Fællesbo i Overensstemmelse med Reglerne i 
Lov Nr. 120 af 20. April 1926, Kapitel II, §§ 15—20«. Hvis 
derimod A døde sidst, skulde hele den efterladte Formue til
falde C eller hendes Livsarvinger. Efter alt foreliggende, her
under navnlig det om Forarbejderne til Testamentet oplyste, 
var det uantageligt, at det havde været Testatorernes Hensigt, 
at A’s legale ArVtWRer skulde indsættes som Arvinger, saa- 
fremt han døde før B, men det maatte antages at have været 
Meningen, at hans Efterladenskaber skulde tilfalde B og efter 
hendes Død hendes Datter C eller dennes Livsarvinger.

6’
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Nogle i Testamentet og en senere Kodicil indeholdte Bestemmel
ser om Eksekutorbehandling af »Vore Boer« fandtes ikke at 
være til Hinder for, at B overtog A’s Bo som eneste Arving 
til privat Skifte ......................................................................... 438

Tilbagebetaling.
En provisionslønnet Agent A hos et Firma F, der havde en kon

traktmæssig garanteret Mindsteindtægt af 300 Kr. maanedlig, 
fik fra Marts 1939 udbetalt 350 Kr. maanedlig og fra April 1942 
til og med Januar 1944 400 Kr. maanedlig. I Dec. 1943 opsagde 
F A til Fratræden med Udgangen af Juni 1944, og ved Opgørel
sen af A’s Provisionstilgodehavende pr. Fratrædelsesdagen fra
drog F, i Overensstemmelse med Bogføringen, Forskellen mel
lem de i Aarenes Løb udbetalte Beløb og de paa Grundlag af 
fornævnte garanterede Mindsteindtægt indtjente Beløb. Under 
Hensyn til at A, der var bekendt med Bogføringen, ikke havde 
protesteret herimod, at han havde kvitteret for de maanedlige 
Udbetalinger »å conto Provision«, samt til at hans Paastand 
om, at den garanterede Mindsteindtægt var forhøjet, ikke havde 
faaet Udtryk i en Tilføjelse til Kontrakten, fandtes A ikke at 
have Krav paa det fradragne Beløb. (Dissens) ................ 132

Tilbageholdsret.
A/S Tuborgs Bryggerier T fandtes ikke pligtigt at udlevere et 

Parti hos Selskabet beroende, fra Fakse Bryggeri F stam
mende og med dettes Mærke forsynede Kapsel-Mineralvands
flasker, medmindre F enten leverede T et tilsvarende Antal 
umærkede Flasker eller betalte T Dagsprisen for Flaskerne. 
(Dissens) ............................................................................... 48

Tilbagesøgning.
Et Fabriksaktieselskab S, der var kommet i økonomiske Vanske

ligheder, opnaaede hos K mod Pant i S’s faste Ejendom et 
Laan paa 720.000 Kr., der med det efter Rentelov Nr. 285 af 
3. Juli 1942 §2 tilladelige Kursfradrag udbetaltes med 691.800 Kr. 
Et samtidig af S’s Underdirektør U — sammen med dets Di
rektør — til K udstedt Gældsbrev for 36.100 Kr., at betale i 
Løbet af 3 Aar med 1000 Kr. maanedlig, fandtes efter U’s nøje 
Forbindelse med S at maatte sidestilles med et af S i Strid 
med Lovens § 2 ydet Kursfradrag, og Gældsbrevet var her
efter ikke bindende for U. (D i s s e n s).

Under Hensyn til Lovens § 4 kunde det ikke paalægges K 
at tilbagebetale Beløb, der var betalt før Sagens Anlæg. 
(Dissens) .................................................................................. 102
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Tilregnelighed.
En Fængselsbetjent, der havde gjort sig skyldig i Blufærdigheds

krænkelse overfor to mandlige Fanger, frifundet for Straf i 
Hh. t. Strfl. § 16, men dømt til at undergives Tilsyn i Medfør 
af Strfl. § 70. Retslægeraadet havde bl. a. paa Grundlag af 
elektroencephalografiske Undersøgelser af Tiltalte udtalt, at 
han var lidende af en lettere traumatisk Sindssygdom, hvor
under et latent homoseksuelt Anlæg var blevet aktiveret ....

Tinglysning.
En af A i en fast Ejendom foretaget Arrest, der var tinglyst før 

et af Rekvisitus udstedt Skøde paa Ejendommen blev lyst, 
maatte i Medfør af Tinglysningslovens § 1 anses at have For
trinsstilling i Forhold til Skødet, uanset at dette var udstedt 
før Arrestens Foretagelse. Idet A, naar dette statueredes, 
fandtes at have fremskaffet fornøden Bevislighed for, at et 
paa Grundlag af Dommen i Arrestforfølgningssagen i Ejendom
men foretaget Udlæg, der var fremkommet til Lysning efter 
Skødets Lysning og var lyst med Frist til Fremskaffelse af 
Bevislighed for dets Fortrinsstilling, havde Fortrin for Skødet, 
vilde hans Begæring om endelig Tinglysning af Udlæget være 
at tage til Følge. (Dissens) .............................................

Et Skøde paa en Landbrugsejendom var af vedkommende Sogne- 
raad forsynet med en Erklæring om, at Ejendommen, efter at 
Køberen havde indsat Besætning og Løsøre, var forsynet med 
Inventar, Besætning og Avl i det Omfang, som var nødvendigt 
for paa forsvarlig Maade at opretholde den paa Ejendommen 
normale Driftsform. Herved fandtes den i § 1, Stk. 1, Nr. 3, 
i Lov Nr. 339 af 8. Juli 1943 fastsatte Betingelse for, at Skødet 
kunde tinglyses uden Tilladelse, ikke opfyldt, og Skødet var 
derfor med Rette afvist fra Tingbogen ...............................

Tjenesteforhold.
En til at forestaa Abonnementstegningen til et Blad antaget 

Dame, der selv var fratraadt sin Stilling, fandtes e. O. ikke at 
have Krav paa at blive stillet, som om hun var bortvist ....

I et Tilfælde hvor en Cirkusdirektør D fandtes med Urette den 
14. April 1940 at have afbrudt et for Tiden 12. April 1940 til 
Sæsonens Slutning foretaget Engagement af en Skolerytter A, 
toges der ved Erstatningens Fastsættelse Hensyn dels til, at D 
paa Grund af de usikre Forhold i 1940 maatte have været be
rettiget til at afslutte Sæsonen paa et noget tidligere Tids
punkt end af A hævdet, dels til, at denne ved Engagementets 
Ophævelse fik sin Arbejdskraft til fri Disposition i Sæsonen 
1940 og opnaaede nyt Engagement. (Dissens).................

237
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240
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Spørgsmaal om et Selskab, der af A havde faaet overdraget 
Retten til at fabrikere og sælge Kasseapparater efter nogle 
af ham konstruerede Modeller, mod at han blev antaget som 
Leder af Salget, havde været berettiget til at afskedige A og 
sælge Virksomheden, saaledes at hans Rettigheder bortfaldt. 
Endvidere Spørgsmaal om Ansvar i Anledning af, at Sel
skabet havde undladt at søge udtaget et Patent ................

En ringe Overskridelse af Serveringstiden i et enkeltstaaende Til
fælde fandtes efter Omstændighederne ikke at have givet for
nødent Grundlag for Bortvisning af en Inspektør i en Bar ....

En Fuldmægtig i en Forlagsvirksomhed P, der blev afskediget 
med 3 Maaneders Varsel, hævdede, at han havde Krav paa 
6 Maaneders Varsel, og at dette fremgik af en af P til ham 
udstedt Fuldmagt, der var bortkommet for ham. Han blev 
senere suspenderet og fængslet sigtet for Hærværk, Bedrageri 
og Falsk overfor P. En af P’s Kontormedhjælpere, K, der bad 
en anden Kontormedhjælper om, hvis denne under sit Arbejde 
i P skulde finde Fuldmagten, da at give den til K og ikke til 
deres Overordnede, fandtes ikke som Følge heraf at kunne 
bortvises uden Varsel af P. (Dissens) ..............................

Spørgsmaal om Erstatning for uberettiget Afskedigelse .............
En Prokurist i et Glasfirma, der havde misligholdt en Forplig

telse til ikke i et Aar efter Fratrædelsen af sin Stilling i Fir
maet at handle i Glasbranchen, dømtes saavel til at betale 
den fastsatte Konventionalbod, 5000 Kr., som til i Resten af 
Aaret at overholde Forpligtelsen .........................................

En Godsinspektør anset for at være afskediget med Urette ....
Et af 5 Musikere bestaaende Orkester, der var engageret til at 

spille i Danserestaurant »Casino« i Helsingør fra den 26. De
cember 1943 til 5. April 1944, blev den 13. Marts 1944 bortvist 
af Restaurantens Indehaver E. Anset godtgjort, at flere af Mu
sikerne den foregaaende Aften havde været kendeligt paa
virket af Spiritus, og deres Spil som Følge heraf forringet, 
hvorhos deres Optræden iøvrigt i flere Henseender havde 
været uheldig og i Strid med de af E i Hh. t. Kontrakten givne 
Forskrifter. Herefter og under Hensyn til, at der tidligere var 
givet Musikerne en Advarsel, fandtes Ophævelsen af Kon
traktsforholdet berettiget .........................................................

358

443

473
498

636
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777

Tjenestemænd.
Der fandtes ikke at være Grundlag for at fastslaa, at der ved en 

i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, efter forudgaaende For
handling bl. a. med Dansk Tandlægeforening, i 1926 sket Ved
tagelse af Lønningsregler for det ved den kommunale Skole
tandpleje ansatte, honorarlønnede, Personale P, var givet dette 
Tilsagn om Ydelse af Dyrtidstillæg, forsaavidt saadant i Tillæg
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ydedes Tjenestemænd i de Lønningsklasser, til hvilke P var 
henført ........................................................................................... 207

I Juni 1944 meddelte Statsbanerne »under Henvisning til § 3 i 
Normeringslovanordning for 1944/45, hvorefter det er en For
udsætning, at Afgangsalderen for Statsbanepersonale er 67 Aar, 
og til Tjenestemandslovens § 8, Stk. 2,« en 67-aarig Stations
forstander Afsked med Udgangen af September s. A. Den sted
fundne Afskedigelse, der var sket udfra saglige Hensyn, fand
tes at have haft fornøden Hjemmel i Grundlovens § 17 og 
Tjenestemandslovens § 8, hvorved bemærkedes, at Reglen i 
Tjenestemandslovens § 53 kun angaar Tjenestemandens Ret og 
Pligt til at søge Afsked efter en vis nærmere angivet Tjeneste
alder. (Dissens) .................................................................. 325

Et Sindssygehospitalet ved Vordingborg S tilhørende, 4—5 km 
fra S liggende Hus, der oprindelig var opført som Tjeneste
bolig for Vandmesteren ved et senere nedlagt Vandværk, blev 
i 1932 overladt Plejer P paa Vilkaarene for Tjenesteboliger.
1 Okt. 1943 blev Huset solgt og P opsagt til Fraflytning med 
Udgangen af Januar 1944. P vægrede sig ved at flytte under 
Henvisning til, at hans Boligforhold ikke omfattedes af Tjene
stemandslovens § 36, men af dens § 38 og derfor var under
givet Bestemmelserne i Lejelovgivningen. Under Hensyn til, 
at Huset var opført som Tjenestebolig og stedse havde været 
behandlet efter Reglerne for Tjenesteboliger, særlig ogsaa i 
Forhold til P, fandtes S at have været berettiget til at bringe 
Boligforholdet til Ophør som sket. (Dissens) .................... 675

Tyveri.
En seks Gange tidligere for Tyveri straffet Tiltalt, der nu havde 

begaaet fire Tyverier og i Arresten i Kolding, hvor han sad
fængslet, havde overfaldet en Nattevagt, idømt Arbejdshus.... 253

To Tiltalte dømt for Tyveri under Mørklægning ....................... 306

Tørv.
Ifølge en mellem A og B indgaaet Kontrakt, overdrog A til B 

hele sin Produktion af Tørv fra en bestemt Mose paa visse 
nærmere Betingelser. Uanset om Kontrakten efter sit Indhold 
gik ud paa et Salg til B af hele Sæsonens Tørveproduktion, 
fandtes det under Hensyn til, at A i vidt Omfang solgte af 
Produktionen til anden Side, uden at B tilstrækkeligt sikrede 
sig herimod, betænkeligt at fastslaa, at B nød nogen Rets
beskyttelse m. H. t. nogle producerede, i Mosen beroende Tørv 
overfor A’s Kreditor, der gjorde Arrest og senere Udlæg i 
disse Tørv. (Dissens) ........................................................ 31

Spørgsmaal om til hvilken Pris Leverancer af Tørv af Produk
tionen 1942 skulde afregnes .................................................... 197

Spørgsmaal om, hvorvidt Sælgeren af et Parti Tørv kunde kræve 
de af ham foranstaltede Analyser lagt til Grund ved Op-
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gøreisen mellem Parterne, og om hvorvidt Sælgeren havde 
Krav paa Godtgørelse for Stakning .........................................

Efter Indholdet af den mellem et Brændselsfirma F og Ejeren 
af en Beboelsesejendom E i Sommeren 1942 trufne Aftale om 
Levering af 200 Tons Tørv, saaledes som Aftalen, efter Ordre
bekræftelse af 22. Juni, en Telefonsamtale Dagen efter og en 
ubesvaret Skrivelse fra E’s Sagfører til F, maatte forstaas, 
havde F paataget sig Levering af Tørv mindst af Kl. II B. 
Da F, der kun havde leveret 55 Tons kontraktmæssige Tørv, 
og som hævdede, at E vel kunde afvise, men ikke havde Krav 
paa Omlevering af ukontraktmæssige Tørv, ikke havde godt
gjort, at Forholdene havde været til Hinder for Levering af 
det omkontraherede Kvantum Tørv af den lovede Kvalitet, 
fandtes F at have misligholdt sin Leveringspligt og derfor at 
være pligtig at erstatte E Merudgiften ved Køb af andet 
Brændsel ....................................................................................

Udeblivelse fra Retten.
En Appellant udeblevet fra Domsforhandling. Havde i Skrivelse 

til Retten anmodet om Udsættelse paa Grund af Sygdom. Sa
gen afvist, da Appellanten uden rimelig Grund havde undladt 
i rette Tid at fremme Sagen paa behørig Maade ................

Udpantning.
Statueret, at A, der af S havde købt to Føl efter en Remonte- 

Hoppe, havde haft et saadant Kendskab til de af Krigsmini
steriet udfærdigede Betingelser for Køb af saadanne Føl, eller 
en saadan Anledning til at lære Betingelserne at kende, at han 
maatte være underkastet en i disse indeholdt Bødebestem
melse. Idet den ham i Medfør heraf paalagte Bøde for en af 
ham ved Videresalg af Føllene begaaet Overtrædelse af Be
tingelserne ikke fandtes saaledes urimelig, at der kunde blive 
Spørgsmaal om dens Nedsættelse i Medfør af Aftalelovens 
§ 36, vilde en hos ham for Bødebeløbet begært Udpantnings
forretning, jfr. Udpantningslovens § 1, Nr. 10, litra f, være 
at fremme...................................................................................

Udskiftning.
Under Hensyn til, hvad der bl. a. ved en Kopi af et Udskiftnings

kort var oplyst, om det ved Udskiftningen i 1809 af Sund- 
byvester Bys Jorder passerede, og til et over en i 1825 fore
taget Udstykning af Matr. Nr. 17 af Sundbyvester udfærdiget 
Kort med dertil hørende Beregning, maatte det antages, at et 
mellem Ejerne af dette Matr. Nr. (Matr. Nr. 17 a) og af Matr. 
Nr. 19 sammesteds omstridt Vejstykke ved Udskiftningen havde 
udgjort en Del af Matr. Nr. 17. Den Omstændighed, at Vej
stykket efter en Matrikelkortkopi af 1816 og senere Matrikel
kort henhørte til Matr. Nr. 19 fandtes bl. a. under Hensyn til 
det Øjemed, hvori Matrikelkortet er udarbejdet og Fremgangs-

669

687

775

180
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maaden derved, ikke at kunne paaberaabes som Grundlag for, 
at en Ændring af Tilhørsforholdet til Vejstykket skulde være 
sket ................................................................................................. 214

Umyndige.
Antaget, at Bestemmelsen i Aktieselskabslovens § 49, Stk. 1, 

ikke var til Hinder for, at en Enke, der i Hh. t. § 2, Stk. 2, 
i Lov Nr. 120 af 20. April 1926 hensad i uskiftet Bo med Til
synsværge, var Bestyrelsesmedlem i et Aktieselskab ......... 491

Uskiftet Bo.
Antaget, at Bestemmelsen i Aktieselskabslovens § 49, Stk. 1, 

ikke var til Hinder for, at en Enke, der i Hh. t. § 2, Stk. 2, 
i Lov Nr. 120 af 20. April 1926 hensad i uskiftet Bo med Til
synsværge, var Bestyrelsesmedlem i et Aktieselskab ......... 491

Valutaforanstaltninger.
Arbejdsmand A, der, efter Aftale truffet her i Landet, for et 

dansk Firma F udførte Arbejde i Tyskland fra Slutningen af 
Marts 1943 til Slutningen af Juli s. A., havde den 29. Juli 
til Overførsel til sin Konto i Danmark indbetalt 150 Rmk. til 
F’s Bogholder B i Hamburg. B forbrugte Beløbet, som F 
oprindelig nægtede at erstatte, men nu var villig til at ind
betale i tysk Mønt paa A’s Bankkonto i Hamburg. Antaget, 
at F, der ikke havde godtgjort, at A den 29. Juni 1943 havde 
overtrukket sin Konto for Hjemførelse af Penge, ved at be
stride sin Erstatningspligt havde forhindret A i at udnytte 
Beløbet, og at det nu stillede sig ganske usikkert, om dette 
vilde blive muligt for A, hvis F’s Paastand toges til Følge. 
Herefter dømtes F til at betale Skylden i danske Penge. 
(Dissens).

De her i Landet gældende Regler om Feriegodtgørelse 
fandtes ikke at kunne komme til Anvendelse paa et Arbejds
forhold som det foreliggende, der var underkastet den i Tysk
land gældende Arbeidsordning, og i hvilket Arbejdslønnen fast
sattes efter tyske Regler, og den A tilkommende Feriegodt
gørelse maatte herefter fastsættes til den i Tyskland gældende: 
2 pCt. af den indtjente Løn. Idet F ikke paa noget Tidspunkt 
havde tilbudt A at fyldestgøre ham for hans Krav paa Ferie
godtgørelse, fandtes A ogsaa at have Krav paa at faa denne 
udbetalt i danske Penge. (Dissens) ...................................... 652

Vand.
Efter Indholdet af forskellige Bestemmelser i Købekontrakterne 

om de under Grundejerforeningen »Sydstrandens Villaby« V 
hørende Parceller og af Lovene for V, af hvilken Parcelejerne 
var tvungne Medlemmer, fandtes Anlæg og Drift af et Vand
værk at falde udenfor V’s Formaal og ikke at kunne gennem
føres af V uden Samtykke af alle dens Medlemmer ......... 72
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Varemærker.
Et Firma F havde i 1912 faaet indregistreret et Varemærke, be- 

staaende bl. a. af en lukket Krone og derunder et blaat Skjold, 
med 3 under hinanden anbragte, gule Løver. Registreringen 
fornyedes i 1922 og — med Handelsministeriets Godkendelse 
— paany i 1932. Denne Registrering fandtes Handelsministe
riet, der ansaa Mærket stridende mod Varemærkelov Nr. 52 
af 11. April 1890 § 4, Nr. 3, ikke berettiget til i Medfør af 
Varemærkelovens § 10 at ophæve i 1942, da Fornyelse atter 
begæredes af F. (Dissens) ................................................ 415

Veje.
Københavns Kommunes Vandforsyning V blev som Ejer af et til 

Anbringelse af Vandbeholdere anvendt Areal i Gladxase Kom
mune K under Paaberaabelse af K’s Vejvedtægt paalagt et Vej
bidrag paa 49.800 Kr. i Anledning af Anlæg af offentlig Vej 
langs Arealet. En Bestemmelse i Vejvedtægtens § 19, Stk. 3, 
hvorefter Vejbidrag først kan paalægges ikke udparcellerede 
større Arealer, efterhaanden som Udparcellering eller Bebyg
gelse i Tilknytning til Vejen finder Sted, eller Ejeren selv 
udnytter Arealet paa tilsvarende Maade, fandtes ikke at kunne 
medføre, at Bidraget ikke for Tiden kunde paalægges V, hvis 
Anvendelse af Arealet var endelig. At Vejen ikke havde In
teresse for V, og at V’s Ejendom ikke anvendtes privatøkono
misk, fandtes uden Betydning for Bidragspligten ............. 470

Veksler.
Anset godtgjort, at A, der tidligere havde paaskrevet Tjeneste- 

og Blankoveksler for B til Brug ved Opnaaelse af Kredit, 
havde været klar' over, at B i betydeligt Omfang skrev hans 
Navn som Akceptant paa Veksler og benyttede disse som 
Kreditbasis samt over, at B fortsatte dermed uden Hensyn til 
Henvendelser fra ham. Under disse Forhold fandtes A ansvar
lig for det Tab, som C havde lidt ved at endossere saadanne 
Veksler, hvorved bemærkedes, at der ikke var Grundlag for at 
fastslaa, at C ikke havde været i god Tro m. H. t. A’s For
pligtelse efter de modtagne Veksler ...................................... 154

Voldgift.
I en Strid mellem en Bygherre B og en Entreprenør E foreslog 

en Sagfører S Parterne at lade Sagen afgøre ved Voldgift. B, 
der efter forskellige mundtlige Forhandlinger med S tilskrev 
denne, at han var indforstaaet med, at to navngivne Murer
mestre blev begge Parters »Syns- og Skønsmænd, hvorefter 
Sagen skulde kunne finde en Løsning«, fandtes hverken herved 
eller ved sin Optræden under et derefter af de nævnte Murer
mestre afholdt Møde at have bundet sig til at lade Striden 
afgøre ved Voldgift. (Dissens) ......................................... 374
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Voldtægt.
En 24-aarig, hidtil ustraffet Mand anset med Fængsel i 6 Aar 

for en Nat at have voldtaget en 61-aarig Kvinde, til hvis Hus 
han skaffede sig Adgang ved at krybe ind gennem et Vindue. 
(Dissens) ............................................................................... 23

En Tiltalt idømt Fængsel i 3 Aar for Voldtægt ........................... 278
En Tiltalt idømt Fængsel i 3 Aar og 6 Maaneder for Voldtægts

forsøg, Blodskam m. v. overfor to henholdsvis 14^2 og 13^2 Aar 
gamle Døtre ............................................................................. 454

Ægteskab.
I et Tilfælde, hvor to Ægtefæller separedes i Hh. t. Ægteskabs

lov I § 53, Stk. 2, blev Forældremyndigheden over en den 
9. September 1940 født Dreng tillagt Faderen, idet det efter det 
om Moderens Vandel oplyste fandtes bedst stemmende med 
Barnets Tarv, at Forældremyndigheden tillagdes Faderen, der 
havde sørget for Barnet, siden Ægtefællerne den 9. Marts 1943 
ophævede Samlivet..................................................................... 205

Ved Lærekontrakt af 27. Sept. 1938 blev L af Frisørmester F 
antaget som Lærling for 4 Aar i en Frisørforretning, hvortil 
F’s Hustru H havde stillet Lokaler til Raadighed i sin Moders 
Ejendom i Hellerup. Inventaret til denne Forretning og til en 
af F senere med H’s Hjælp overtaget Forretning paa GI. 
Kongevej, hvori L ogsaa arbejdede, blev delvist anskaffet af 
H, der ikke havde Formuefællesskab med F. I 1942 blev L 
bortvist og fik i den Anledning af Lærlingevoldgiftsretten til
kendt Erstatning hos F. Efter at Voldgiftssagen var anlagt, blev 
begge Forretninger solgt, idet H optraadte som Enesælger af 
Forretningen i Hellerup og som Medsælger af Forretningen 
paa GI. Kongevej og disponerede over Købesummerne. An
taget, at H var ansvarlig for Erstatningen overfor L, der ikke 
havde faaet Dækning ved Tvangsforfølgning mod F. (D i s- 
s e n s) . ...................................................................................... 699

Ærefornærmelser.
Dansk Fotografisk Forening F foranledigede Tiltale rejst for 

Overtrædelse af Konkurrenceloven mod en Person P, der drev 
Virksomhed med saakaldte Fotochecks, og efter at P ved 
Underretsdom var blevet kendt skyldig i Overtrædelse af Lo
vens § 12, Stk. 2, gengav Redaktøren R af F’s Medlemsblad i 
dette Dommen, der indeholdt Oplysning om nogle P tidligere 
overgaaede Straffedomme, og fremsatte i Tilslutning hertil 
nogle Bemærkninger om P’s Forhold. P anlagde derpaa In
juriesag mod R, men under Hensyn til, hvad der var oplyst 
om Karakteren af P’s Virksomhed i Tilknytning til Fotograf
faget, fandtes F at have en saadan berettiget Interesse i, at 
dens Medlemmer blev gjort bekendt med P’s Forhold, at Strfl.
§ 271, Stk. 2, ikke kunde finde Anvendelse, og R fandtes saa
ledes ikke at have paadraget sig noget Strafansvar ............. 574
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Øvrighed.
Roskilde Byraad K havde stillet som Vilkaar for en i Hh. t. Han

delsministeriets Bek. Nr. 443 af 19. August 1940 § 6, Stk. 2, 
meddelt Tilladelse til Salg af et Mælkeudsalg, at Købesummen 
ikke oversteg 5200 Kr. Sælgeren krævede derefter K dømt til 
at godkende, at Udsalget var solgt for en Købesum af 10.000 Kr., 
men Sagen afvistes af Landsretten under Henvisning til, at det 
ikke saas, at K havde overskredet sin Kompetence. Da det ved 
Afgørelsen af, om K havde overskredet Grænserne for sin 
Myndighed, fandtes paakrævet, at der skete Prøvelse af Sa
gens faktiske Omstændigheder, hjemvistes Sagen til Behand
ling af Realiteten ...................................................................... 650



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang* Høj es te ret saa ret 19 45. Nr. 1

Første ordinære Session.
Torsdag den 1. Marts.

Nr. 30/1945. Grosserer C. Andersson, Slagtermester Jens Møl- 
drup Nielsen, Slagtermester Robert Henningsen, Kontorassistent 
Anton Jepsen og Driftsleder Chr. Møller (Landsretssagf. Kr. 
Richter, Horsens) mod
Svellearbejder Niels Jensen (Sagt M. Broch Christensen, Horsens).

Kendelse afsagt den 29. Januar 1945 af den ved Lov 
Nr. 55 af 2 3. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for 
Skanderborg Amtsraadskrcds:

Ved Lejekontrakt af 30. Oktober 1942 lejede Svellearbejder Niels 
Jensen, Horsens, af Horsens Kommune i den denne da tilhørende Ejen
dom Fugholm 12, Horsens, en 1. Sals Lejlighed bestaaende af 3 Værel
ser, Entré, Køkken og W. C. samt Kælderrum for en helaarlig Leje af 
700 Kr. Ifølge Lejekontrakten tog Lejemaalet sin Begyndelse den 1. April 
1942.

Efter det for Retten oplyste opsagde de Sagsøgte, der i November 
1944 har erhvervet Ejendommen, ved Skrivelse af 27. November 1944 
Sagsøgerens omhandlede Lejemaal til Ophør den 1. April 1945 med den 
Motivering, at en af de Sagsøgte, Kontorassistent Anton Jepsen, ønskede 
at bebo Lejligheden.

Sagsøgeren, der protesterede mod Opsigelsens Lovlighed, har ved 
Begæring af 23. December 1944 indbragt Spørgsmaalet herom for den i 
Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for 
Skanderborg Amtsraadskreds, da han anser sig beskyttet efter denne 
Lovs § 1, Stk. 1. Han har til Støtte herfor anført, at Lejligheden blev 
udlejet ham dels til Beboelse og dels til Damefrisørvirksomhed, uden at 
det sidstnævnte Formaal fandt Udtryk i Lejekontrakten.

De Sagsøgte har principalt paastaaet Sagen afvist fra Erhvervsvold
giftsretten, idet de har anført, a t et Erhverv som Damefrisør over
hovedet ikke er beskyttet ifølge Erhvervsvoldgiftsloven, og a t den om
handlede Damefrisørvirksomhed i hvert Fald ikke er beskyttet af nævnte 
Lov, da dens stedlige Forbliven i den paagældende Ejendom ikke er af 
væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, idet Forretningens 
Søgning i det store og hele beror paa Indehaverens personlige Kvali
fikationer og ikke paa, hvor Forretningen ligger.

H. R. T. 1945 Nr. 1 1
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Sagsøgeren har som Part bl. a. forklaret,
a t han, da han lejede Lejligheden, fik Tilladelse til at benytte denne 

delvis til Frisørsalon mod at afholde Udgifterne ved en saadans Ind
retning, og at Forretningen har betalt disse Udgifter med ca. 200 Kr.

Sagsøgerens Ægtefælle, der driver omhandlede Frisørforretning, har 
som Vidne bl. a. forklaret,

at hun har drevet Forretning som Frisør i ca. 9 Aar, deraf de 
første 6 Aar paa Aaboulevarden 101, Horsens,

a t hendes Kunder bor fra Jessensgade til Gasvej, væsentligst i 
Kvarteret omkring Forretningsstedet,

at hendes Bruttofortjeneste i Aaret 1943 var godt et Par Tusind 
Kr., i 1944 ca. 2000 Kr., medens Nettofortjenesten i sidstnævnte Aar har 
været ca. 1000 Kr.,

at hendes Ægtefælle, der har været arbejdsløs siden den 16. Au
gust 1944, siden da har hjulpet hende i Virksomheden.

Kommuneassistent Betty Nielsen, Horsens, har som Vidne bl. a. for
klaret,

a t hun, der var og stadig er ansat paa Horsens Kommunes Byg
ningsforvalters Kontor, udfærdigede den i Sagen omhandlede Leje
kontrakt,

a t Sagsøgeren betingede sig og fik Tilladelse til at lade sin Ægte
fælle indrette og drive Damefrisørsalon i det ene af Lejlighedens Væ
relser, dog uden Udgift for Kommunen, samt at hun ikke fandt Anledning 
til at omtale denne Særbestemmelse, da hun konciperede Lejekontrakten.

Idet Sagen først vil være at paakende forsaavidt angaar Formali
teten, skal Retten bemærke, at den har besigtiget den lejede Lejlighed. 
Det fremgaar heraf, at det ene Værelse benyttes til Damefrisørsalon og 
er udstyret med teknisk Installation til saadan, medens de to øvrige 
Værelser benyttes henholdsvis som Opholdsstue og som Soveværelse.

Da Sagsøgeren og hans Ægtefælle efter det oplyste driver en Er
hvervsvirksomhed i en lejet Del af en Ejendom i Horsens, og da det 
ikke findes paa Forhaand at kunne udelukkes, at Virksomhedens stedlige 
Forbliven i denne Ejendom er af væsentlig Betydning og Værdi for 
Virksomheden, har Sagsøgeren Krav paa at faa Sagen paakendt i Reali
teten efter nævnte Lovs Regler.

Thi bestemmes:
Den af de Sagsøgte, Grosserer C. Andersson, Jens Møldrup Nielsen, 

Robert Henningsen, Anton Jepsen og Chr. Møller, alle af Horsens, ned
lagte Paastand om Sagens Afvisning kan ikke tages til Følge.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Skanderborg Amtsraads- kreds.I Paadømmelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde

bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.
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Fredag den 2. Marts.

Nr. 10/1945. Anklagemyndigheden
mod

Johannes Emil Jensen (Hartvig Jacobsen).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.

Den i denne Sag af Østre Landsret trufne Beslutning*) er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret.
I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Det bemærkes, at Sagen mod Tiltalte Knud Emil Juby-Smith med Justitsministeriets Tilladelse af 20. November 1944 er paaanket til Højesteret, men at den ikke er berammet til Domsforhandling.For Højesteret har Rigsadvokaten begært nærværende Sag 

berammet til Domsforhandling.Da det efter det oplyste ikke kan antages, at den foreliggende Sag har en saadan Forbindelse med Sagen mod Tiltalte Juby- Smith, at det kan anses paakrævet at udsætte Domsforhandlingen, indtil sidstnævnte Sag er afgjort, findes den at burde fremmes til Domsforhandling.
Thi bestemmes:

Denne Sag bør fremmes til Domsforhandling ved Landsretten.

Mandag den 5. Marts.

Nr. 203/1943. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri (Kammeradvokaten)
mod

Direktør Artom Rand (Møller).
(Spørgsmaal om, hvorvidt Salg ved »Hollandsk Ur« omfattes af Lovgiv

ningen om Salg ved Auktion).

Østre Landsrets Dom af 7. Juni 1943 (II Afd.): Sagsøgte, 
Direktør Artom Rand, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Ministeriet for 
Landbrug og Fiskeri, i denne Sag fri at være. 1 Sagsomkostninger bør 
Sagsøgeren til Sagsøgte betale 1200 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.

♦) af 11. November 1944 angaaende Udsættelse af Sagen.
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I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 600 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, til Indstævnte, Direktør Artom Rand, med 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag har Sagsøgeren, Ministeriet for Landbrug og 

Fiskeri, nedlagt Paastand paa, at Sagsøgte, Direktør Artom Rand, til
pligtes at anerkende, at de af ham foranstaltede Salg af Frugt og 
Grøntsager ved »Hollandsk Ur« omfattes af den gældende Lovgivning 
om Salg ved offentlig Auktion og er afgiftspligtige efter denne Lov
givning.

Sagsøgte har principalt paastaaet Afvisning af Sagen, subsidiært 
Frifindelse.

Sagsøgte, der driver Forretning med saavel indenlandsk som uden
landsk Frugt, har fra 1912 til 1923 i Henhold til Lov Nr. 71 af 7. April 
1899 om Salg af indenlandsk Frugt ved offentlig Auktion haft Bevilling 
til uden Auktionsdirektørens Mellemkomst og uden Erlæggelse af Af
gifter at afholde offentlige, frivillige Auktioner i København over inden
landske Haveprodukter og indenlandsk Frugt, ligesom han efter Ikraft
trædelsen af Tillægslov Nr. 151 af 15. April 1930 til fornævnte Lov fra 
Oktober 1932 til Udgangen af September 1933 har haft en tilsvarende 
Bevilling. Efter at Københavns Kommune i Henhold til Tillægslov Nr. 
197 af 20. Maj 1933 havde erhvervet en tilsvarende Bevilling, etableredes 
der et Samarbejde mellem Kommunen og Sagsøgte, saaledes at Sagsøgte 
blev antaget som Forretningsfører for »Københavns Grønttorvsauktioner«. 
Denne Virksomhed blev drevet paa Kommunens Bevilling, medens Sag
søgte stillede Lokaler og det nødvendige Inventar og Personale til Kom
munens Raadighed. Virksomheden blev iøvrigt drevet paa den Maade, at 
større Partier (indeholdende forholdsvis faa Numre) blev solgt ved 
egentlig Auktion, medens Smaapartier (mange Numre) solgtes ved 
»Hollandsk Ur«.

Den 7. December 1939 ophørte Samarbejdet mellem Sagsøgte og Kø
benhavns Kommune, hvorefter Sagsøgte videreførte Virksomheden under 
Navnet »Auktionshallen for Frugt- og Grøntsager ved Artom Rand«. 
Virksomheden dreves fra samme Lokale og paa samme Maade som hid
til, og dens Hovedleverandør var Foreningen »Danske Frugtavleres Salgs
organisation«. Sagsøgtes Søn, der var Prokurist i den nye Virksomhed,
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løste derhos Næringsbrev som Auktionsholder, og Salget skete som hidtil 
dels ved egentlig Auktion, dels ved »Hollandsk Ur«.

Det sidstnævnte Salg foregaar paa følgende Maade:
I Salgslokalet er anbragt flere Rækker Pulte, forsynet med Plads

nummer og elektrisk Trykknap. Disse overlades til eventuelle Købere, 
som paa Forhaand indføres med det paagældende Nummer i Virksom
hedens Bøger. Oppe paa den af Salgslokalets Vægge, som er foran Pul
tene, er anbragt et stort Ur med en Viser, der automatisk bevæger sig 
hen over de i Urets Kant anbragte Tal i Retning fra det højeste til det 
laveste Tal (100—1). Viseren kan bringes til Standsning ved Tryk paa 
en Knap fra hver af Pult-Pladserne i Salgslokalet, og det Tal, hvorved 
Viseren standser, er den udbudte Vares Pris. Den, der først trykker paa 
sin Knap, bringer Viseren til Standsning, og samtidig tændes paa Uret 
et lysende Nummer, som viser, hvilken Pults Indehaver der har foran
lediget Standsningen. Dermed er Handlen afsluttet. De til Salg udbudte 
Varer, som Køberne i Forvejen har en vis Adgang til at bese, føres ind 
foran Uret paa Vogne, paa hvilke der er læsset Kurve og Kasser med 
Varer af samme eller nogle faa Varearter. Salget forekommer baade i 
den Form, at der kan bydes paa hele det paa Vognen værende Parti, og 
i den Form, at Køberen kan byde paa et vilkaarligt Antal af de paa 
Vognen værende Kolli. Systemets tekniske Fordel er, at der derved kan 
sælges et langt større Antal Varepartier end ved almindelig Auktion, op 
til 6—700 i Timen.

Saalænge Virksomheden blev drevet paa den af Københavns Kom
mune erhvervede Bevilling, var det uden Betydning i afgiftsmæssig Hen
seende, om Salg ved »Hollandsk Ur« kunde betegnes som Auktion eller 
ej, idet Auktionssalg foretaget i Henhold til en saadan Bevilling er af
giftsfri ifølge § 11 i Lov Nr. 138 af 24. April 1935 om Afgift for offentlig 
Auktion; men efter at Forretningen er blevet videreført af Sagsøgte, der 
ikke er Indehaver af en saadan Bevilling, har Sagsøgte hævdet, at Salg 
ved »Hollandsk Ur« ikke kan betragtes som Auktion og derfor er afgifts
frit, idet der ikke findes nogen Bestemmelse, ifølge hvilken der kan op
kræves Afgift af et saadant Salg. Sagsøgeren har derimod gjort gæl
dende, at man hidtil er gaaet ud fra, at den anførte Salgsmetode var en 
Art Auktion, og at den frembyder saa væsentlige Lighedspunkter med 
andet Auktionssalg, at den maa omfattes af Bestemmelserne i Lov Nr. 
132 af 16. April 1935 om offentlig Auktion eller af den ved denne Lovs 
§ 1, 2. Stk., opretholdte Lov af 7. April 1899 med senere Tillægslove.

Til Støtte for sin Afvisningspaastand har Sagsøgte anført, at Spørgs- 
inaalet om, hvorvidt Salg efter den paagældende Salgsmetode kan anses 
som Auktion, alene er et Spørgsmaal om, hvorvidt der skal svares Afgift 
deraf eller ej, og dette Spørgsmaal ligger ganske udenfor det sagsøgende 
Ministeriums Forretningsomraade, idet kun Særloven af 7. April 1899 
med tilhørende Tillægslove hører derunder. Sagsøgeren er derfor ikke 
rette Sagsøger og har ingen retlig Interesse i at se dette Spørgsmaal af
gjort. Efter Sagsøgtes Mening maa rette Sagsøger være enten Finans
ministeriet, under hvilken Afgiftsloven af 24. April 1935 henhører, eller 
Justitsministeriet, under hvilket det almindelige Auktionsvæsen sorterer.

Sagsøgeren har heroverfor anført, at det paagældende Spørgsmaals
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Afgørelse har Interesse i flere forskellige Retninger, derunder ogsaa for 
Administrationen af de Landbrugsministeriet underlagte Særlove.

Spørgsmaalet om Afgiftspligten er kun en enkelt, afledet Konsekvens 
af Hovedspørgsmaalet, og Sagsøgeren har derfor tilstrækkelig retlig In
teresse i Sagens Anlæg, som iøvrigt er sket efter Brevveksling med Ju
stitsministeriet og i Forstaaelse med dette.

Efter det saaledes oplyste kan der ikke gives Sagsøgte Medhold i, 
at Sagsøgeren ikke er rette Sagsøger eller savner fornøden retlig Inter
esse i Sagens Anlæg, og Sagsøgtes Paastand om Afvisning eller Fri
findelse af disse Grunde kan derfor ikke tages til Følge.

Med Hensyn til selve Spørgsmaalet, om den heromhandlede Salgs
metode kan anses for en Auktion, har Sagsøgeren anført, at der efter 
gældende dansk Ret ikke findes nogen fast Definition af Begrebet Auktion. 
De Former af Salg, som henføres under dette Begreb, har en Række 
karakteristiske Egenskaber, som dog ikke alle er af afgørende Betydning 
for Henførelsen under Begrebet. Om en nyopdukkende Form for saadant 
Salg kan henføres under Betegnelsen Auktion, beror derfor ikke paa, om 
denne har alle de for de hidtil kendte Auktionssalg karakteristiske Egen
skaber, men paa, om der er en saadan almindelig Lighed til Stede, at den 
nye Salgsform kan ligestilles med de allerede kendte Former for Auk
tionssalg.

Som karakteristiske Egenskaber ved de hidtil kendte Former for 
Auktion har man fremhævet, a t der sker offentligt Udbud til en ubestemt 
Kreds af Lysthavere, a t det sker til forud fastsat Tid og Sted, og a t 
Salget finder Sted under Konkurrence gennem Bud og Overbud. Med 
Hensyn til den sidste af disse Egenskaber bemærker Sagsøgeren, at det 
ikke er en nødvendig Betingelse, at Konkurrencen finder Sted gennem 
Buel og Overbud, men at Konkurrencen ogsaa kan finde Sted paa anden 
Maade. Sagsøgeren har herved henvist til, at man kender Auktioner, hvor 
Udbudet ikke sker ved, at man fra et lavere Bud gennem Overbud søger 
at opnaa den højeste Pris, men ved at Auktionsholderen først foretager 
Udbud til en højere Pris og derefter sukeessivt til lavere Priser, saaledes 
at Salget sker, naar der opnaas Bud til den lavere Pris. Salg ved »Hol
landsk Ur« er netop en videre Udformning af denne Form for Auktion 
ved Hjælp af teknisk mere fuldkomne Hjælpemidler, og dette Salg maa 
derfor ganske sidestilles med Auktion. Man har da ogsaa baade her og i 
Systemets Hjemland, Holland, opfattet Fremgangsmaaden som en Form 
for Auktion. At Fremgangsmaaden ikke egner sig til at benyttes ved alle 
Arter af Salg, særlig ikke til Salg af store Partier eller til Salg af 
individuelle Ting, kan ikke være afgørende herimod. Salget har alle de 
for Auktionssalg karakteristiske Egenskaber derunder ogsaa, at den ende
lige Pris fremkommer ved en Konkurrence mellem de bydende, hvilket 
fremtræder særlig klart, naar flere ensartede Partier sælges efter hver
andre, idet Priserne for det eller de første virker vejledende ved Pris
dannelsen for de følgende.

Ogsaa i sin ydre Form frembyder dette Salg afgørende Ligheds
punkter med de kendte Auktionsformer, og alle de reale Grunde, som har 
ført til det Offentliges Regulering af Auktionssalget ved Ordensbestem-
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melser vedrørende Fremgangsmaaden, gør sig gældende med ganske 
samme Styrke, naar Talen er om Salg ved »Hollandsk Ur«.

Med Hensyn til den positive Lovgivning har Sagsøgeren anført, at 
Tillægsloven af 15. April 1930 netop blev gennemført for at skabe For
eninger Mulighed for Benyttelsen af denne Salgsform, som havde været 
i Brug et enkelt Sted her i Landet fra 1929. Dette fremgaar af Forhand
lingerne om Loven, og da Loven om offentlig Auktion af 16. April 1935 
§ 1, 2. Stk., udtrykkelig udtaler, at de Auktioner, som ifølge den tidligere 
Lovgivning kunde afholdes uden Fogedens Mellemkomst, ikke omfattes af 
Lovens Bestemmelser, kan der ikke i Loven af 1935 findes Holdepunkter 
for, hvorvidt Salg ved »Hollandsk Ur« er omfattet af Loven af 15. April 
1930.

Sagsøgeren indrømmer, at den paagældende Salgsform ikke vil kunne 
henføres under Tvangsauktionens Begreb, men dette viser kun, at dansk 
Ret opererer med forskellige Former for Auktion og ikke kender noget 
fælles eller ensartet Auktionsbegreb.

Sagsøgte har heroverfor gjort gældende, at det baade i Lovgivningen 
og i den videnskabelige Sprogbrug saavel i Danmark som i Udlandet har 
været anset som et nødvendigt Led i Definitionen af Begrebet Auktion, 
at Prisdannelsen sker ved Bud og Overbud. Dette ligger ogsaa i den 
sproglige Betegnelse. Det er ganske vist rigtigt, at der kan forekomme 
Auktionssalg, hvor Overbud ikke finder Sted, men det afgørende maa 
være, at der er Mulighed for Overbud. En saadan Mulighed er imidlertid 
udelukket ved Salg ved »Hollandsk Ur«.

Prisdannelsen foregaar ogsaa paa en helt anden Maade ved dette 
Salg end ved almindelig Auktion. Det er rigtigt, at denne Salgsmetode 
ikke benyttes ved Salg af individuelt bestemte Genstande, men kun egner 
sig til Salg af Massevarer i Smaapartier; men dette skyldes netop denne 
Ejendommelighed. Det er for Køberen ligegyldigt, hvilken bestemt Ting 
han erhverver, og det afgørende for Prisdannelsen bliver derfor Størrel
sen af Tilførslerne til Markedet, som de Lysthavende bliver bekendt med 
under den forudgaaende Besigtigelse, og ikke Konkurrenternes Købelyst. 
Det gælder derfor for Køberen om at afvente det billigst mulige Udbud, 
saafremt det ikke er tvingende nødvendigt for ham at fremskaffe en be
stemt Vare. Dette bevirker en vis Fluktuation af Priserne, idet der er 
Mulighed for Salg til Priser, der enten er for høje i Forhold til Værdien 
eller for lave i Forhold til den normale Pris. Sælgeren har derfor ikke 
samme Sikkerhed for, at den højeste Pris opnaas, som ved almindelig 
Auktion. Formaalet med de 2 Arter Salg er ligeledes forskelligt. Ved 
Auktion er Formaalet at opnaa den højest mulige Pris, ved Salg ved 
»Hollandsk Ur« er Formaalet i første Række at opnaa et hurtigt Salg, 
saaledes at man til Gengæld slapper Fordringen om at opnaa den absolut 
højeste Pris.

Der foreligger derfor saa store Forskelligheder mellem dette Salg 
og almindeligt Auktionssalg, at det er uberettiget at henføre Salg ved 
»Hollandsk Ur« under Auktion.

Heller ikke efter den positive Lovgivning er det muligt at henføre 
denne Salgsmetode under Auktion. Navnlig bestrider Sagsøgte, at der i 
Loven af 1899 eller de dertil sig sluttende Tillægslove findes Hjemmel
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hertil. Disse Love henholder sig alle til Lovgivningens almindelige Auk
tionsbegreb, og det bestrides særligt, at der i Loven af 1930 indeholdes 
nogen Forudsætning om at Salg ved »Hollandsk Ur« skal opfattes som 
Auktionssalg. Formaalet for Loven af 1930 var at give Hjemmel til at 
meddele Auktionsbevilling til Salgsforeninger for derigennem at sikre 
disse fornøden Kontrol med Varernes Behandling.

Loven af 16. April 1935 maa være afgørende ogsaa for den retlige 
Karakterisering af denne Salgsmetode, og en eventuel Forudsætning fra 
Loven af 1930 kan ikke føre til en ændret Fortolkning af denne Lov. 
Saavel § 1 som § 13 IV i Loven af 16. April 1935 viser utvetydigt, at 
denne Lov gaar ud fra, at Bud og Overbud er en nødvendig Bestanddel 
af Auktionens Begreb, og den heromhandlede Salgsmetode kan derfor 
ikke være Auktion i Lovens Forstand. Heller ikke i Afgiftsloven af 
24. April 1935 findes der nogen Hjemmel for at betegne Metoden som 
Auktion, og der findes herefter ingen Bestemmelse, der afgiver Hjemmel 
for at opkræve Afgift af dette Salg.

Retten har haft Lejlighed til at overvære Salg efter den nævnte 
Metode og har herunder faaet oplyst, at Apparatet er konstrueret saa
ledes, at kun en enkelt af de bydende kan bringe Uret til Standsning, og 
at Overbud er udelukket.

I Modsætning til almindelig Auktion, hvor der er Adgang for enhver 
Tilstedekommende til at afgive Bud og Overbud, hvis Akcept afhænger 
af Salgslederen (Hammerslag), sker Udbudet her fra Sælgerens Side til 
den ved Urviseren efterhaanden angivne Pris, og Handlen afsluttes ved 
Akcept fra en af den forud bestemte Kreds af Købere, uden at andre 
Tilstedeværende derefter har Lejlighed til at gøre Overbud og uden God
kendelse fra Salgslederen.

Retten maa herefter finde, at Salg ved »Hollandsk Ur« ikke kan 
anses som indbefattet under den gældende Lovgivnings Auktionsbegreb.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde.
Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sagsøgte 

med 1200 Kr.

Tirsdag den 6. Marts.

Nr. 130/1944. Finansministeriet (Kammeradvokaten) 
mod

Enkefru Ellen Larsen (Bech-Bruun).
(Spørgsmaal om Formueskat af forudbetalte Skattebeløb).

Dom afsagt af Københavns Byrets 13. Afdeling den 
11. Januar 1944: De Sagsøgte, Finansministeriet, bør for Tiltale af Sag- 
søgerinden, Enkefru E.‘ Larsen, under denne Sag fri at være. Sagens Om
kostninger betaler Sagsøgerinden til de Sagsøgte med 65 Kr. inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse.
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Østre Landsrets Dom af 21. Marts 1944 (II Afd.): Indstævnte, 
Finansministeriet, bør anerkende, at den af Appellantinden, Enkefru Ellen 
Larsen, indgivne Selvangivelse for Skatteaaret 1942—43 tages til Følge 
med det af Appellantinden opgivne Formuebeløb 292.458 Kr. Indstævnte 
bør derhos til Appellantinden betale Sagens Omkostninger for begge 
Retter med 200 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Sagen angaar Indstævntes Formueopgørelse pr. 1. Januar 1942.Fem Dommere bemærker, at der mellem Parterne er Enighed om, at der ikke i det foreliggende Tilfælde vilde kunne blive Spørgsmaal om Tilbagebetaling af nogen Del af det indbetalte Skattebeløb, og stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde samt at paalægge Appellanten at betale 400 Kr. til Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.Fire Dommere stemmer for i Henhold til de i Underrettens Dom anførte Grunde at frifinde Appellanten.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Finansministeriet, til Indstævnte, Enkefru Ellen Larsen, med 400 Kr.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Sagsøgerinden, Enkefru E. Larsen, havde for Skatteaaret 1942—43 

selvangivet sin Formue til 292.458 Kr., men blev af Københavns Skatte- 
raad for nævnte Skatteaar ansat til en skattepligtig Formue af 295.300 Kr. 
Grundlaget for den paagældende Forhøjelse var, at Sagsøgerinden, der 
den 14. November 1941 havde forudbetalt 6.—10. Rate af den hende 
for Skatteaaret 1941—42 paalignede Formueskat, af Skatteraadet blev 
anset for uberettiget til Fradrag af de til 7.—10. Termin svarende 
Skattebeløb, der ikke var forfaldne paa det for Sagsøgerindens Formue
ansættelse afgørende Tidspunkt den 1. Januar 1942. Derimod indrømme
des Fradrag for saa vidt 1. Rate angaar under Hesyn til, at denne Rate 
var forfalden paa nævnte Tidspunkt.

Landsskatteretten har ved Kendelse af 7. Maj 1943 stadfæstet den 
af Skatteraadet foretagne Formueansættelse med den Begrundelse, at de 
en Person paalignede, men ikke forfaldne Skatter, efter almindelig Sprog
brug ikke betegnes som og heller ikke kan stilles i Klasse med en ham 
paahvilende Gæld, jfr. Højesteretsdom af 17. April 1925.
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Under nærværende Sag har Sagsøgerinden nu paastaaet Finans
ministeriet dømt til at anerkende, at Sagsøgerindens Selvangivelse for 
Skatteaaret 1942/43 tages til Følge med det af Sagsøgerinden opgivne 
Beløb 292.458 Kr. Til Støtte for Paastanden er det navnlig gjort gæl
dende, at det forudbetalte Beløb er udgaaet af Skatteyderens Formue, 
og som betalt i andet Skattelialvaar under ingen Omstændigheder kan 
forlanges tilbage. Beløbet kan derfor efter Sagsøgerindens Formening 
ikke betragtes som et Aktiv, set fra et skatteteknisk Synspunkt, og der 
maatte efter Sagsøgerindens Formening kræves særlig Hjemmel til Be
skatning af et saadant Beløb, der er udgaaet af vedkommende Skatte
yders Formue.

Med Hensyn til den ved den citerede Højesteretsdom trufne Afgørelse 
har Sagsøgerinden anbragt, at denne Dom kun angaar Spørgsmaalet om 
paalignede, uforfaldne Skatter, medens Dommen ikke træffer nogen Af
gørelse for det Tilfælde, at Skatterne er betalt, hvorfor det har været 
uberettiget, at Landsskatteretten har draget en Slutning fra Højesterets
dommen.

Fra Finansministeriets Side er det gjort gældende, at det betalte 
Beløb stadig maa betragtes som et Formueaktiv, hvilket blandt andet 
faar Udtryk derved, at Beløbet forrentes. Den Omstændighed, at Skatte
yderen ikke har Krav paa at faa Beløbet tilbage, berøver det ikke Ka
rakteren af Formue. Efter de Sagsøgtes Formening maatte der kræves 
særlig Hjemmel for at unddrage Beløbet fra Formuebeskatning.

Det er ubestridt, at Skatteyderne, hvis Sagsøgerindens Synspunkt fik 
Medhold, ved at indbetale uforfalden Formueskat vilde kunne skabe sig 
en ikke ringe økonomisk Fordel i Forhold til det Offentlige, som ikke 
har Hjemmel i Lovgivningen.

Idet der maa gives Finansministeriet Medhold i de af Ministeriet 
fremsatte Betragtninger, og idet den fornævnte Højesteretsdom ogsaa 
maa være afgørende for det Tilfælde, at Skatten er betalt, vil Finans
ministeriet være at frifinde.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgerinden til de Sagsøgte med 
65 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt af Københavns Byrets 13. Afdeling 

den 11. Januar 1944 og paanket af Enkefru Ellen Larsen med Paastand 
om, at Dommen ændres i Overensstemmelse med hendes for Byretten 
nedlagte Paastand derhen, at Indstævnte, Finansministeriet, tilpligtes at 
anerkende, at Appellantindens Selvangivelse for Skatteaaret 1942—43 
tages til Følge med det af hende angivne Formuebeløb 292.458 Kr.

Indstævnte har paastaaet Dommen stadfæstet.
For Landsretten har Parterne overensstemmende forklaret, at det 

mellem dem omtvistede Beløb udgør 7.—10. Rate af hele den Appellant- 
inden for Skatteaaret 1941—42 paalignede Skat, ikke blot den hende 
paalignede Formueskat. Disse Rater er af Appellantinden betalt den 
14. November 1941 i Henhold til den for København gældende Anordning 
Nr. 81 af 30. Marts 1925 S 1, hvorefter »paalignede Skattebeløb kan ind-
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betales til Kommunens Kasse før Forfaldstid. Ved Forudbetalingen yder 
Kommunen indtil Forfaldsdagen en Rentegodtgørelse, hvis Størrelse fast
sættes af Kommunalbestyrelsen.«

Ved den saaledes legaliserede Indbetaling, der er søgt fremmet ved 
Godtgørelsesbestemmelsen, er Ratebeløbene endeligt udgaaet af Appel- 
lantindens Formue, idet samtidigt hendes tilsvarende Skattepligt anord
ningsmæssigt er bortfaldet, saaledes at det omtvistede Beløb ikke efter 
§ 12 i Statsskatteloven kan anses for at henhøre under hendes skatte
pligtige Formue pr. 31. December 1941. Den Omstændighed, at mulige 
efter Indbetalingen indtrufne Forhold kunde have hjemlet Appellantinden 
Ret eller Adgang til delvis Tilbagebetaling, findes ikke at kunne ændre 
dette.

Som Følge heraf vil Dommen være at ændre i Overensstemmelse 
med Appellantindens Paastand.

Sagsøgte vil have at betale Appellantinden Sagens Omkostninger for 
begge Retter med 200 Kr.

Nr. 152/1944. Sygekassen »Kammeraten« (Hartvig Jacobsen) 
mod

Maskinarbejder Thomas Kock (Oluf Petersen efter Ordre).
(Spørgsmaal om Anerkendelse af Indstævnte som Medlem af den 

appellerende Sygekasse).

Vestre Landsrets Dom af 21. April 1944 (III Afd.): De Sag
søgte, Sygekassen »Kammeraten«, bør anerkende, at Sygekassen med de 
Aktiver og Passiver, den havde den 10. Marts 1943, skal opløses. De Sag
søgte betaler inden 15 Dage til Sagsøgeren, Maskinarbejder Thomas 
Kock, i Sagsomkostninger 150 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er aJsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin Frifindelsespaa- stand. Indstævnte har frafaldet sin principale Paastand om Anerkendelse af, at han fremdeles er Medlem af Sygekassen, og har alene paastaaet Landsrettens Dom stadfæstet, hvorved bemærkes, at Indstævnte i Stævningen i første Instans har erklæret sig ind- forstaaet med, at Sygekassens Midler ved dens Opløsning overensstemmende med Vedtægternes § 13 overgaår til velgørende Formaal.Hverken efter § 13 eller efter Vedtægtens Bestemmelser iøvrigt findes der at foreligge Grundlag for det af Indstævnte fremsatte Krav om Sygekassens Opløsning, hvorfor Appellantens Frifindelsespaastand vil være at tage til Følge.
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Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 500 Kr.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Sygekassen »Kammeraten«, bør for Tiltale af Indstævnte Maskinarbejder Thomas Kock, i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 500 Kr.
I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Oluf Petersen 200 Kr., der udredes af det Offentlige.
De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 3. Maj 1942 stiftedes af Arbejdere hos Maskinfabrikant Johs. 

Juhler, Sønderborg, en Syge- og Hjælpekasse, de Sagsøgte Sygekassen 
»Kammeraten«. De for Kassen gældende, af Arbejderne udarbejdede Ved
tægter indeholder bl. a. følgende Bestemmelser:

»1.
Kassen Formaal er, at yde en daglig Pengehjælp til sygeramte Med

lemmer.
2.

Medlem kan enhver hos Juhler blive som tjener til Livets Underhold 
hos samme. Undtagen som nydende Medlem er dog saadanne som oppe
bærer en fast Løn, saasom Maanedslønnede o. 1. Lærlinge kan ikke 
være Medlem.

6.
Kontingentet fradrages hver Uge fra Lønnen. Beløbet overgives af 

Herr Juhler mod Kvittering til Formanden.

13.
Saafremt uforudsete Hændelser skulde foraarsage Kassens Ophæv

ning, overgaar Kassens Midler til et eller andet velgørende Formaal, 
f. Eks. Kræftens Bekæmpelse.

17.
Kassen kan ikke ophæves uden ved en lovlig indkaldt Generalforsam

ling, og med mindst 3/a Majoritet.
18.

Lovlig Generalforsamling, er naar mindst 3/* af Medlemmerne øn
sker det.

21.
Udtræder et Medlem af Sygekassen, kan han ikke gøre Krav paa at 

faa det indbetalte Kontingentbeløb tilbagebetalt.«
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Ved Sygekassens Stiftelse drev Fabrikant Juhler en Virksomhed i 
Set. Jørgensgade i Sønderborg og beskæftigede da der 41 Arbejdere, 
hvoraf 35 straks indmeldte sig i Sygekassen.

I Slutningen af Februar 1943 beskæftigede Fabrikant Juhler, dels i 
Virksomheden i Set. Jørgensgade, dels i et Skibsreparationsværksted ved 
Havnen, der var paabegyndt i Foraaret 1942 efter Sygekassens Stiftelse, 
ialt ca. 65 Arbejdere, af hvilke i hvert Fald det overvejende Flertal var 
Medlemmer af Sygekassen.

Den 26. Februar 1943 afstod Fabrikant Juhler Skibsreparationsværk
stedet, og fra den 10. Marts s. A. ophørte han med Driften af denne Virk
somhed. Enkelte af de ved Skibsreparationsværkstedet beskæftigede Ar
bejdere forblev i Fabrikant Juhlers Tjeneste, idet de overførtes til Virk
somheden i Set. Jørgensgade, men det overvejende Flertal af dem, nemlig 
41 Arbejdere og 4 Mestre, hvoriblandt Sagsøgeren, Maskinarbejder Tho
mas Kock, Sønderborg, fik efter Fabrikant Juhlers Henstilling Arbejde 
hos det Selskab, der havde overtaget Skibsreparationsværkstedet. Her
efter var der hos Fabrikant Juhler kun beskæftiget 21 Arbejdere. De 
Arbejdere, der saaledes var udtraadt af Fabrikant Juhlers Tjeneste, 
foranledigede indkaldt til en ekstraordinær Generalforsamling i Syge
kassen, der afholdtes den 27. Februar 1943. Der fandt her en Forhandling 
Sted om, om de udtraadte Arbejdere kunde forblive i Sygekassen, hvor
hos der fra disses Side rejstes Krav om, at Sygekassens Kassebeholdning 
blev delt saaledes, at de af Fabrikant Juhlers Tjeneste udtraadte Ar
bejdere kunde faa udbetalt en forholdsmæssig Del deraf, men General
forsamlingen sluttede uden noget Resultat.

Ved Foranstaltning af Fabrikant Juhlers Bogholder afkrævedes de 
ved Skibsreparationsværkstedet beskæftigede Arbejdere den 10. Marts 
1943 det sædvanlige ugentlige Kontingent, men da de paagældende Ar
bejdere havde faaet den Opfattelse, at de ikke efter nævnte Dato vilde 
faa udbetalt Dagpenge i Sygdomstilfælde, undlod de at betale de krævede 
Kontingentbeløb.

Under nærværende ved Stævning af 18. Marts anlagte Sag har Sag
søgeren principalt paastaaet de Sagsøgte tilpligtet at anerkende, at han 
fremdeles er Medlem af Kassen. Subsidiært har han paastaaet de Sag
søgte tilpligtet at anerkende, at Kassen skal opløses med de Aktiver og 
Passiver, den havde den 10. Marts 1943.

Sagsøgeren har anført, at Sygekassen i Slutningen af Februar 1943 
havde en Kassebeholdning paa 1160 Kr.

De Sagsøgte har procederet til Frifindelse. Til Støtte for deres Fri- 
findelsespaastand har de anført, at Sagsøgeren ved at udtræde af Fa
brikant Juhlers Tjeneste eo ipso er udtraadt af Sygekassen, a t Sagsøge
ren ikke har Krav paa Sygekassens Opløsning, idet Opløsning alene kan 
ske efter Vedtagelse paa en Generalforsamling i Overensstemmelse med 
Vedtægternes § 17, og a t Sagsøgeren iøvrigt, selv om han ikke maatte 
anses som værende udtraadt af Sygekassen, ved at undlade at betale det 
ham den 10. Marts 1943 afkrævede Kontingentbeløb, der efter de Sag
søgtes Anbringende vedrørte Tiden fra den 3. Marts 1943 til den 10. s. M., 
har mistet sine Medlemsrettigheder.

Under Sagen er afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og af den sag-
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søgte Sygekasses Formand, Drejer Harry Jørgensen, og Vidneforklaring 
af Købmand Peter Hansen-Dam, Bogholder Valdemar Jørgensen, Maskin
arbejder Andreas Jørgensen, Maskinarbejder Christian Sørensen, Mester 
Christen Nielsen, Mekaniker August Petersen, Mekaniker Johannes Pe
tersen og Maskinarbejder Thomas Didrichsen.

Maskinarbejder Andreas Jørgensen har bl. a. forklaret, at det var 
ham, der sammen med to Kammerater udarbejdede Lovene. Bestem
melsen i § 2, 1. Pkt., tilsigtede at bestemme, at den, der ophørte med sit 
Arbejde hos Fabrikant Juhler, samtidigt automatisk traadte ud af Syge
kassen. Naar et Medlem er blevet afskediget, er han udtraadt af Syge
kassen, uden at dette i noget Tilfælde har givet Anledning til Diskussion.

Maskinarbejder Christian Sørensen, der er Sekretær i Sygekassen, 
har bl. a. forklaret, at det maatte betragtes som en Selvfølge, at et Med
lem ikke fik Hjælp i Sygdomstilfælde, der indtraadte, efter at den paa
gældende var udtraadt af Fabrikant Juhlers Tjeneste.

Drejer Harry Jørgensen, der var med til at stifte Sygekassen, har 
afgivet Forklaring om Meningen med Bestemmelsen i Vedtægternes § 2, 
1. Pkt., i Overensstemmelse med Vidnet Andreas Jørgensens Forklaring.

Efter Sagens Oplysninger findes der at maatte gaas ud fra, at det er 
en Betingelse for Forbliven i Sygekassen, at de paagældende Medlem
mer fortsat er i Tjeneste hos Fabrikant Juhler. Sagsøgerens Medlems
skab er følgelig ophørt, og hans principale Paastand vil saaledes ikke 
kunne tages til Følge.

Derimod findes den Omstændighed, at ca. to Trediedele af Medlem
merne af dem utilregnelig Aarsag har maattet udtræde af Sygekassen, 
en Omstændighed, som de ikke har kunnet paaregne ved deres Indtræden 
og Forbliven som Medlemmer, efter Sygekassens Beskaffenhed og samt
lige foreliggende Forhold at maatte medføre, at enhver af dem kan kræve 
Sygekassens Opløsning.

Herefter og da Sagsøgerens Undladelse af at betale det den 10. Marts 
1943 forfaldne Kontingentbeløb — selv om de Sagsøgte maatte have Ret 
i deres Anbringende om, at Kontingentbeløbet var for Ugen til den 
10. Marts 1943 og ikke som af Sagsøgeren paastaaet for Ugen efter 
nævnte Dato — ikke under de foreliggende Omstændigheder findes at 
kunne afskære ham fra at kræve Sygekassens Opløsning, vil Sagsøgerens 
subsidiære Paastand, mod hvilken ingen Indsigelse er fremsat udover det 
foran anførte, være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte delvist at burde godtgøre 
Sagsøgeren med 150 Kr.

Torsdag den 8. Marts.

Nr. 32/1944. Generaldirektoratet for Statsbanerne(Oluf Petersen) 
mod

Forretningsfører Henry Larsen som Fader og Værge for Skoleelev Ivan Vilhelm Kliem Larsen (H. Bache).
(Erstatning for Skade forvoldt ved Overkørsel).
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Østre Landsrets Dom af 22. December 1943 (IV Aid.): Sag
søgte, Generaldirektoratet for Statsbanerne, kendes ansvarlig for den Sag
søgeren, Skoleelev Ivan Vilhelm Kliem Larsen, ved Paakørselsulykken 
den 9. Juli 1930 paa Havnepladsen i Frederikshavn overgaaede Skade og 
tilpligtes at betale Sagsøgeren fuld Erstatning, hvis Størrelse i Mangel af 
forligsmæssig Ordning vil være at fastsætte af Jernbaneerstatningskom
missionen. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte inden 15 Dage efter 
denne Doms Afsigelse til Sagsøgeren ved dennes Fader og Værge, For
retningsfører Henry Larsen, 1000 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Idet det maa antages, at Appellanten ved Politimesterens Henvendelse er blevet gjort bekendt med, at Erstatningskrav agtedes rejst, og iøvrigt i Henhold til det i Dommen anførte tiltrædes det, at Erstatningskravet hverken kan anses forældet efter Lov Nr. 117 af 11. Marts 1921 § 6 eller efter Lov Nr. 274 af 22. December 1908 § 1, Nr. 5.
Fem Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 800 Kr.Fire Dommere bemærker følgende:
Ved sit i Dommen omtalte, trods Portørens umiddelbart forud givne Advarsel udviste Forhold findes Drengen ved Uagtsomhed at have medvirket til den ham overgaaede Skade. Da det imidlertid ikke kan antages at have været uden Betydning for Skadens Indtræden, at Portøren, der maa antages at have været bekendt med, at Færdsel langs Sporene som Følge af den uheldigt etablerede Afspærring ved Tordenskjoldsgade var forbundet med særlig Fare, i Strid med Reglementet havde anbragt sig paa en af Vognens Buffer i Stedet for som foreskrevet paa Vognens forreste Trinbrædt eller ud for Vognens forreste Del, findes Appellanten som Følge heraf og i Medfør af Lov af 11. Marts 1921 § 1, sidste Punktum at maatte bære en Andel af Skaden, der efter Omstændighederne skønnes at burde fastsættes til Halvdelen.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Generaldirektoratet for Statsbanerne, til Indstævnte, Forretningsfører Henry Larsen, som Fader og Værge for Skoleelev Ivan Vilhelm Kliem Larsen, med 800 Kr.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Da Drengen Ivan Vilhelm Kliem Larsen, som er født den 13. Novem

ber 1924, den 9. Juli 1930 opholdt sig paa Havnepladsen i Frederikshavn, 
blev han Kl. 17,05 overkørt af et Statsbanerne tilhørende Rangertog med 
den Følge, at han mistede højre Arm og venstre Ben.

Sagen blev straks gjort til Genstand for politimæssig Undersøgelse 
og herunder forelagt Statsbanerne, der imidlertid afviste Erstatnings
pligten under Henvisning til, at Ulykken skyldtes Tilskadekomnes egen 
Uforsigtighed, og Anklagemyndigheden henlagde derefter Sagen, uden at 
Tiltale var rejst.

I den derefter følgende Tid har Tilskadekomnes Fader, Forretnings
fører Henry Larsen, dels selv, dels gennem andre, særlig »Foreningen af 
Vanføre og Lemlæstede«, søgt at opnaa, at der ydedes Erstatning, men 
har kun opnaaet mod Afgivelse af »Saldokvittering« af Statsbanerne at 
faa udbetalt et Beløb paa 400 Kr. i Marts 1931 og Kr. 166,00 i Maj 1933, 
til Dækning af visse positive Udgifter ved Sagsøgerens Behandling.

Da heller ikke de derefter foregaaende Forhandlinger har ført til, at 
Statsbanerne har tilstaaet Tilskadekomne anden Erstatning, har denne 
ved sin Fader og Værge under nærværende Stævning af 26. September 
1942 anlagte Sag paastaaet Generaldirektoratet for Statsbanerne som 
Sagsøgt kendt ansvarlig for den Sagsøgeren ved Paakørselsulykken den 
9. Juli 1930 overgaaede Skade og tilpligtet at betale Sagsøgeren fuld 
Erstatning, hvis Størrelse i Mangel af forligsmæssig Ordning vil være at 
fastsætte af Jernbaneerstatningskommissionen.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Sagsøgeren har til Begrundelse af sin Paastand henvist til Ansvars

reglen i Lov Nr. 117 af 11. Marts 1921 § 1.
Sagsøgte har til Støtte for Frifindelsespaastanden hævdet, at Aar- 

sagen til Ulykkestilfældet udelukkende var Sagsøgerens Uagtsomhed. 
Videre har Sagsøgte bestridt, at der af Statsbanepersonalet var udvist 
noget Forhold, der kan paadrage Sagsøgte Skyld eller Medskyld i Ulyk
kestilfældet.

Endelig er det af Sagsøgte hævdet, at et muligt Erstatningskrav mod 
Statsbanerne i hvert Fald er forældet, d e 1 s i Medfør af § 6 i Jernbane
erstatningsloven, idet saadant Krav først er fremsat overfor Jernbane
bestyrelsen i et Andragende fra Sagsøgerens Fader, dateret 22. Novem
ber 1930 og altsaa efter Udløbet af den i den nævnte Lovbestemmelse 
foreskrevne 4 Maaneders Frist, d e 1 s i Medfør af Bestemmelserne i Lov 
Nr. 274 af 22. December 1908.

Sagsøgte har derimod erklæret ikke at ville paaberaabe sig den af 
Sagsøgerens Fader udstedte »Saldokvittering«, som Frifindelsesgrundlag.

Færdig fra Trykkeriet den 2. Maj 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj esteretsaaret 19 45. Nr. 2

Torsdag den 8. Marts.

Sagsøgeren har bestridt, at Erstatningskravet er forældet. Med Hen
syn til Forældelsesreglen i Jernbaneerstatningslovens § 6 har han anført, 
at Forældelsen er afbrudt derved, at den Sagsøgeren i sin Tid repræsen
terende Sagfører Overretssagfører Knud Jespersen overfor Politimesteren 
i Frederikshavn, der i Forbindelse med Statsbanerne behandlede Sagen 
om Ulykkestilfældet, har tilkendegivet Værgens Hensigt at søge Erstat
ning hos Statsbanerne.

Hvad angaar Spørgsmaalet om Forældelse i Medfør af Lov Nr. 274 
af 22. December 1908 har han hævdet, at denne Lov som den almindelige 
Norm maa vige for den særlige Lov, Jernbaneerstatningsloven, hvis 
Forældelsesbestemmelser er udtømmende i den heromhandlede Hen
seende.

Det er i Overensstemmelse med det af Sagsøgeren anførte under 
Sagen oplyst, at Overretssagfører Jespersen umiddelbart efter Ulykken 
satte sig i Forbindelse med Politimesteren om Rejsning af Erstatnings
krav mod Statsbanerne under en eventuel offentlig Sag, a t Politimesteren 
i den Anledning foretog Henvendelser til disses 2det Distrikt, som imid
lertid i Skrivelse af 7. August 1930 til Politimesteren hævdede, at Aar- 
sagen til Paakørslen udelukkende skyldtes Sagsøgerens Uforsigtighed, og 
a t Statsadvokaten i Aalborg under 1. Oktober 1930 tilskrev Politimeste
ren, at han »Da Undersøgelsen ikke kan ventes at føre til, at nogen findes 
skyldig til Straf« ikke fandt Anledning til at foretage videre i Sagen.

Videre er det oplyst, at Sagsøgerens Fader i et Andragende til Sag
søgte af 28. Maj 1935, hvori han fremhævede, at han vedblivende var af 
den Formening, at Statsbanerne maatte være erstatningspligtige, udtalte: 
»Ejheller vil der fra Statsbanernes Side jo blive Tale om, at man vil 
paastaa et Retsspørgsmaal om Erstatningsansvaret forældet, saafremt 
jeg ikke inden 9de Juli 1935 maatte begære Sagen afgjort af Domstolene«, 
uden at Sagsøgte tog Afstand herfra. Først da Fuldmægtig i »Landsfor
eningen af Vanføre og Lemlæstede« A. Mossfeldt i et Brev til Kontorchef 
i Generaldirektoratet for Statsbanerne E. Lunn af 27. Februar 1936 havde 
skrevet: »---------- bemærkede Kontorchefen, at Statsbanerne af Hensyn
til en eventuel Retssag vilde være villig til at give Afkald paa den Ind
sigelse, at Kravet var forældet, jfr. Lov Nr. 274, 22. December 1928 § 1, 
Nr. 5, samt at man, hvis Skadelidte tabte Sagen, fortsat — indenfor rime
lige Grænser — vilde være villig til at yde sin økonomiske Medvirken,

H. R. T. 1945 Nr. 2 2
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dog at man først vilde kræve den sociale Forsikringslovgivnings Mulig
heder udnyttet«, svarede Sagsøgte under den 10. Marts 1936 bl. a. føl
gende: »---------- Statsbanerne maa fastholde, at der ikke paahviler Ba
nerne nogen Erstatningspligt, og at ethvert Spørgsmaal om Ydelse af 
Hjælp fra Statsbanernes Side derfor maa ses udelukkende fra et Med
lidenhedsstandpunkt.

Overfor Spørgsmaalene om, hvorvidt man i Tilfælde af et eventuelt 
Sagsanlæg vil gøre Forældelsesindsigelsen i Henhold til Bestemmelsen i 
Lov Nr. 117 af 11. Marts 1921 § 5 gældende-----------finder man ikke
Anledning til i Øjeblikket at tage endelig Stilling---------- «

Forhandlingerne med Sagsøgte om Erstatning til Sagsøgeren fort
sattes stadig op gennem Aarene i alt Fald til Foraaret 1940, uden at noget 
definitivt Afslag eller Tilsagn gaves af Sagsøgte eller Ministeriet for 
offentlige Arbejder, medens der gentagne Gange stilledes Hjælp til Sag
søgerens Uddannelse i Udsigt bl. a. i en Skrivelse af 16. Marts 1939 fra 
Sagsøgte til den oftnævnte Landsforening. I denne hed det: »-----------
herved meddele, at man principielt vil være villig til at søge Rigsdagens 
Tilslutning til en Hjælp til paagældendes Uddannelse efter hans Evner og 
Førlighed, idet det dog er Forudsætningen, at der først ved Henvendelsen 
til Invalideforsikringsretten søges den Hjælp, der herigennem kan op- 
naas---------- «

Retten finder herefter ikke, at et muligt Erstatningskrav fra Sagsøge
ren overfor Sagsøgte er forældet.

Til Oplysning om selve Ulykkestilfældet er der for Landsretten 
fremlagt Genparter af de i Anledning af dette optagne Politirapporter og 
af Udskrift af det af den paagældende Trafikinspektør afholdte Forhør 
over Togpersonalet. Derhos har Sagsøgerens Bedsteforældre Restauratør 
Andreas Larsen og Hustru Elsine Larsen, hos hvem han var i Besøg, da 
Ulykken skete, samt Fru Kathrine Rasmussen afgivet Vidneforklaring 
inden Retten for Frederikshavn Købstad m. v. den 22. September 1943.

Omstændighederne ved Ulykkestilfældet maa herefter antages at 
have været følgende:

Trods et ham af Bedsteforældrene meddelt Forbud legede Sagsøge
ren den 9. Juli 1930 paa Havnepladsen i Frederikshavn sammen med Fru 
Rasmussens da 5-aarige Datter Inger. Da Havnetoget, der bestod af: 
forrest i Kørselsretningen 7 Vogne, derpaa et Lokomotiv og bagest endnu 
2 Vogne, passerede Havnepladsen under Rangering fra Søndre til Nordre 
Kaj med en Fart af 8—10 km i Timen, løb Drengen — og muligvis ogsaa 
Pigen — ved Siden af Toget paa dettes vestlige, d. v. s. venstre Side. 
Paa første Vogns henholdsvis højre og venstre forreste Puffer sad Ranger
lederen Overportør P. Bruun og Portør H. V. Tornslev. Sidstnævnte be
mærkede Børnene og raabte til dem, at de skulde gaa over til den mod
satte Side af Gaden, bort fra Toget, hvilket Portøren har hævdet, at han 
derefter saa Børnene gøre. Han henvendte nu sin Opmærksomhed frem
efter mod Overgangen over Sporene udfor den paa tværs mod Sporene 
gaaende Tordenskjoldsgade, som Toget skulde passere. Et Øjenvidne 
til Ulykken, Skibstømrer Knud Michelsen har til Rapporten forklaret, at 
Tornslev smilede ned til Drengen.



8. Marts 1945 19

I en Afstand af 1—2 Meter fra Sporenes Midte pegende mod Tor
denskjoldsgade stod en ca. 1,18 m høj Skiltestolpe med Paaskrift: »Cyk
ling forbudt«.

Da de 4 første Vogne havde passeret Tordenskjoldsgade, blev der 
raabt bagude, hvorefter Tornslev ved Fløjtesignal foranledigede, at Toget 
standsede paa et Par Vognlængder. Grunden til, at der var blevet raabt, 
v$r, at Sagsøgeren var faldet ned under Toget.

Der fandtes Blodmærker paa Skiltestolpen, og det maa antages, at 
Drengwi har grebet fat i en Jernbøjle paa en af Vognene, og at Toget er 
blevet førk mod Stolpen, hvorefter han ved Stødet er faldet ind under 
Vognen og es blevet overkørt af et eller flere Hjul.

Ifølge Skrivelse fra Statsbanernes 2. Distrikt til Politimesteren i 
Frederikshavn af August 1930 har Overportør Bruun og Portør 
Tornslev ved den paagældende Lejlighed overtraadt en intern administra
tiv Instruktion om a t ringe med en Haandklokke og om ikke at 
sidde paa Pufferne.

Sagsøgeren har bl. a. anført, <t et saa lille Barn, som Sagsøgeren 
var paa Ulykkestidspunktet, ikke kun^e gør< sig skyldig i Uagtsomhed 
med Hensyn til de Ulykken foraarsagenck Handlinger fra hans Side, idet 
Forudsætningen for, at disse Handlinger sfculde kunne tilregnes ham, 
ikke blot er, a t han var klar over Forbudet mod at komme nær til 
Toget, og at det var farligt at gøre det, men ogsaa, at dette stod ham 
tilstrækkeligt klart i det afgørende Øjeblik til at bestemme hans Handling. 
Det sidste maa anses udelukket under Hensyn til, at han var optaget af, 
hvad han ansaa for Leg.

Sagsøgeren har videre hævdet, at Ulykken kunde være afværget, 
hvis Portør Tornslev i Stedet for at sidde paa Pufferne, hvorfra det var 
udelukket at se, hvad der skete bag ham, havde gaaet ved Siden af 
Toget eller staaet paa Trinbrædtet, saaledes at han havde kunnet kon
statere, i hvilket Omfang hans Tilraab til Børnene om at holde sig borte 
fra Toget var blevet efterkommet.

Sagsøgte har hævdet, at et Barn paa 5V2 Aar, naar det drejer sig om 
noget, der udtrykkeligt er blevet det forbudt, meget vel »kan gøre for«, 
at det overtræder Forbudet. Han har derhos under Henvisning til, at 
Instruktionen om ikke at sidde paa Pufferne er en intern Forskrift, givet 
i Personalets egen Interesse, og at den paagældende Portørs Opgave 
var at være opmærksom paa, at Sporet var frit foran Toget, hævdet, at 
den Omstændighed, at Tornslev ikke er gaaet ved Siden af eller foran 
Toget eller har staaet paa den forreste Vogns Trinbrædt, har været uden 
Betydning med Hensyn til Ulykken.

Retten finder det nu ikke godtgjort, at der fra Portør Tornslevs Side 
umiddelbart før Ulykken paa en saa eftertrykkelig Maade er givet Sag
søgeren Besked om at holde sig fra Toget, at han trods sin unge Alder 
har maattet føle og udover det første Øjeblik efter Paabudets Meddelelse 
bevare Indtrykket af, at dette havde en absolut Karakter. Da derhos den 
Omstændighed, at Skiltestolpens Tilstedeværelse gjorde Situationen yder
lig farlig, var ganske uforudseelig for et saa lille Barn, findes Ulykken, 
som kunde være undgaaet eller i hvert Fald formindsket, om Portør

2'
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Tornslev havde holdt sig Instruktionen efterrettelig, ikke at kunne til
regnes Sagsøgeren som foraarsaget ved Uagtsomhed fra hans Side.

Sagsøgerens Paastand vil herefter være at tage til Følge.
Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at udrede med 1000 Kr.

En af de voterende Dommere har afgivet saalydende
Dissens:

Med Flertallet er jeg enig i, at det paastaaede Krav ikke er forældet. 
Af Sagens Oplysninger fremgaar imidlertid, at den da godt 5llt Aar 
gamle Ivan Larsen trods Advarsel fra Portør Tornslev om at fjerne sig 
fra Toget er vedblevet med at løbe langs med dette. Denne Ulydighed 
maa jeg anse for en saa grov Uagtsomhed, at den bør fritage Banen for 
Ansvar, idet jeg ikke kan tiltræde Flertallets Betragtninger om, at Dren
gens Alder udelukkede, at der fra hans Side forelaa en ham tilregnelig 
Uagtsomhed, ligesom jeg heller ikke kan anse det godtgjort, at der 
forelaa Medskyld fra Banens Side derved, at Banepersonalet havde til
sidesat tjenstlige Pligter paa en saadan Maade, at Ulykken kunde være 
undgaaet eller formindsket.

Jeg vilde derfor frifinde Sagsøgte, men efter Omstændighederne op
hæve Sagens Omkostninger.

Fredag den 9. Marts.

Nr. 86/1944. M (Landsretssagf., Fru Heide-Jørgensen) 
mod

F (Bruun efter Ordre).
(Underholdsbidrag).

Københavns Byrets Dom af 24. Marts 1943 (13. Afd.): Sag
søgte F bør anses som Fader til det af Sagsøgerinden M den 16. Februar 
1942 udenfor Ægteskab fødte Barn. Sagens Omkostninger ophæves.

Østre Landsrets Dom af 4. December 1943 (V Afd.): Appel
lanten F bør for Tiltalte af Indstævnte M i denne Sag fri at være. Sagens 
Omkostninger for begge Reter ophæves. Der tillægges det Offentlige den 
for Indstævnte for Landsretten beskikkede Forsvarer, Landsretssagf., Fru 
Heide-Jørgensen, i Salær 100 Kr.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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Efter de foreliggende tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det anses godtgjort, at Indstævnte har haft Samleje med Appellantinden i Avlingstiden. Appellantindens Forklaring gaar ud paa, at hun, der dengang var ansat paa en Kaffebar, traf Indstævnte første Gang i Slutningen af Marts 1941 paa en Restauration. Hun var da sammen med en Veninde, der kendte Indstævnte. Hun aftalte et Møde med Indstævnte nogle faa Dage efter og havde da Samleje med ham. Derefter traf hun først paany Indstævnte, da han kom tilbage fra Sommerferien i Slutningen af Maj, og hun havde da og i Juni Maaned et Par Gange Samleje med ham. De vedblev at komme sammen hele Sommeren og havde Samleje nu og da. Forholdet mellem dem ophørte, da hun i November Maaned sagde til ham, at hun vilde rejse Faderskabssag mod ham. Der har ikke mellem hende og Indstævnte været Tale om Forlovelse eller Ægteskab. Medens Indstævnte vel har benægtet at have haft Samleje med Appellantinden i Avlingstiden, har han ikke givet nogen Oplysning, der kunde føre til at inddrage andre Mandspersoner i Sagen.Fem Dommere finder ikke, at Betingelserne for i Medfør af § 14 I i Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 at anse Indstævnte som Fader til Barnet foreligger, og stemmer herefter for at anse Indstævnte bidragspligtig som nedenfor anført samt for at paalægge ham at udrede Sagens Omkostninger som ligeledes nedenfor anført.Fire Dommere, der finder, at Betingelserne foreligger for at anse Indstævnte som Fader til Barnet, stemmer for at stadfæste Byrettens Dom.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte F bør til Appellantinden M og det af hende den 16. Februar 1942 fødte Barn betale Bidrag i Overensstemmelse med Lov Nr. 131 af 7. Maj 1 937.I Henseende til Bestemmelsen om Sagens Omkostninger for Underret og Landsret bør Landsrettens Dom ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Indstævnte til Appellantinden med 250 Kr. I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Bang 200 Kr., der udredes af det Offentlige.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage eter denne Højesteretsdoms Afsigelse. _______
Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag er der rejst Spørgsmaal om Faderskab eller Bi

dragspligt til det af Sagsøgerinden M den 16. Februar 1942 udenfor Ægte-
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skab fødte Barn, der efter Retslægeraadets Erklæring kan være avlet i 
Tiden fra Begyndelsen af Maj 1941 til Begyndelsen af Juli s. A.

Efter en af Universitetets retsmedicinske Institut foretaget Blod
typebestemmelse er der intet til Hinder for, at Sagsøgte F kan være 
Fader til Barnet.

Sagsøgerinden har som Part forklaret, at hun har haft Samleje med 
Sagsøgte første Gang i Slutningen af Marts 1941 og sidste Gang i Slut
ningen af Oktober s. A. Hun har haft Samleje med Sagsøgte en enkelt 
Gang i Maj og en enkelt Gang i Juni. Hun havde sin seneste Menstruation 
omkring Midten af Maj. Hun har bestemt benægtet at have staaet i For
hold til andre Mænd end Sagsøgte i Avlingstiden.

Sagsøgte har som Part forklaret, at han har haft Samleje med Sag
søgerinden første Gang i Slutningen af Marts 1941, derefter i Juli Maaned 
omkring hans Fødselsdag den 17. og derpaa flere Gange i den følgende 
Tid. Som Bevis for, at han ikke kan have haft Samleje med Sagsøger
inden indenfor Avlingstiden, har Sagsøgte anført, at han, der er ansat 
----------i Marinen, i Tiden 28. April til 28. Maj 1941 opholdt sig paa Som
merferie i Jylland, og at han derpaa indtil Begyndelsen af Juli Maaned 
befandt sig ombord paa et Krigsfartøj paa Togt i Isefjorden.

Det er gennem de militære Myndigheder oplyst, at det er rigtigt, at 
Sagsøgte havde Sommerferie fra 30. April til 28. Maj 1941, begge Dage 
inklusive; derimod har Sagsøgte efter sidstnævnte Dato gjort Tjeneste 
paa et Krigsfartøj, der havde Station i København, og han har haft talrige 
Gange Landlov i København i Juni Maaned. Togtet til Isefjorden har kun 
strakt sig over Tidsrummet 24.—26. Juni.

Under Hensyn til, at Sagsøgte saaledes paa et væsentligt Punkt har 
afgivet urigtig Forklaring, og at hans Forklaringer i det hele har gjort et 
upaalideligt og utroværdigt Indtryk, skønnes der ikke at kunne tillægges 
hans Benægtelse af at have staaet i Forhold til Sagsøgerinden i Avlings
tiden Vægt overfor Sagsøgerindens stadig fastholdte Forklaring i modsat 
Retning, og det findes efter alt foreliggende ubetænkeligt at lægge hendes 
Forklaring om, at Parterne et Par Gange inden for Avlingstiden har haft 
Samleje med hinanden til Grund ved Sagens Paadømmelse.

Da det saaledes maa anses for godtgjort, at Sagsøgte har haft 
Samleje med Sagsøgerinden i Avlingstiden, og da Betingelserne i Lov 
Nr. 131 af 7. Maj 1937 § 14, 1. Stk., skønnes at være til Stede, vil han 
være at anse som Fader til Barnet.

Sagens Omkostninger ophæves.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den med Justitsministeriets Tilladelse af 30. Januar 1943 indankede 

Dom, der er afsagt den 24. Marts 1943 af Københavns Byrets 13. Afdeling, 
paastaas af Appellanten F ændret derhen, at han frifindes, subsidiært at 
han alene anses bidragspligtig.

Indstævnte M paastaar Stadfæstelse, subsidiært at Appellanten anses 
bidragspligtig.

For Landsretten er der afgivet Forklaring af Parterne.
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For Landsretten har Indstævnte med Hensyn til Samleje i Avlings
tiden alene fastholdt, at hun har staaet i Forhold til Appellanten een Gang, 
nemlig efter, at han havde været paa Ferie i Fredericia.

Dette Samleje benægtes af Appellanten, der efter Ferien først vil 
have staaet i Forhold til hende paa sin Fødselsdag den 17. Juli 1941.

Idet der ikke findes at foreligge Bevis for, at Appellanten har staaet 
i Forhold til Indstævnte indenfor Avlingstiden, vil Appellantens principale 
Paastand være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger for begge Retter vil efter Omstændighederne 
være at ophæve.

Nr. 47/1945. Rigsadvokaten
mod

Johannes Christiansen (Ballhausen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 216.

Østre Landsrets Dom af 30. Januar 1945 (Lolland-Falsterske 
Nævningekreds): Tiltalte, Johannes Christiansen, bør straffes med Fæng
sel i 4 Aar, hvoraf 55 Dage anses som udstaaet. I Erstatning til Strygerske 
Anna Jensine Petersen udreder Tiltalte 300 Kr. Saa udreder Tiltalte og 
Sagens Omkostninger, derunder i Salær 150 Kr. og i Udlægsgodtgørelse 
10 Kr. til den for Tiltalte beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Wester, 
Maribo. Den idømte Erstatning udredes inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Otte Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til de i den anførte Grunde, dog at Straffetiden findes at burde forhøjes til seks Aar.Een Dommer stemmer for at stadfæste Dommen ogsaa med Hensyn til Straffetiden, idet denne Dommer ikke finder, at den ikendte Straf staar i aabenbart Misforhold til Brøden.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Straffetiden fastsættes til seks Aar.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Ballhausen betaler Tiltalte Johannes Christiansen 80 Kr.Den idømte Erstatning at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Johannes Christiansen er ved Anklageskrift af 2. Januar 1945 sat 

under Tiltale ved Østre Landsret til Straf for Voldtægt efter Straffelovens 
§ 216 ved den 6. November 1944 Kl. ca. 2 med Vold at have tiltvunget 
sig Samleje med den 61-aarige Strygerske Anne Jensine Petersen i 
hendes Hus i Stokkemarke, hvortil han havde skaffet sig Adgang ved at 
krybe ind gennem et Køkkenvindue, idet han slæbte hende ind i Sove
værelset, rev hendes Nederdel og Benklæder af hende, kastede hende 
paa Sengen og indførte sit Lem i hendes Kønsdel.

Tiltalte er født den 23. August 1920 og ikke fundet tidligere straffet.
Ved Nævningernes Kendelse, som Retten lægger til Grund, er Til

talte kendt skyldig i det Forhold, hvorfor han er tiltalt, idet Tidspunktet 
i Spørgsmaalet til Nævningerne er fastlagt til fra Kl. 0,30 til Kl. 2,30 
den 6. November 1944.

I Erklæring af 6. December 1944 udtaler Kredslægen, at Johannes 
Christiansen hverken er sindssyg eller aandssvag.

Han er en noget tungt begavet ung Mand, staaende paa Overgangen 
til Sinkestadiet.

Han kan ikke anses uegnet til Paavirkning gennem Straf under 
almindelige Former.

I Erklæring af 29. December 1944 udtaler Retslægeraadet, at Tiltalte 
ikke er sindssyg eller aandssvag. Han er noget smaat begavet, men 
frembyder ikke noget sikkert psykopathologisk.

Han maa anses for egnet til paavirkning gennem straf under vanlig 
form.

Efter det anførte vil Tiltalte være at anse efter Straffelovens § 216 
med en Straf, der findes at kunne bestemmes til Fængsel i 4 Aar, hvorfra 
i Medfør af Straffelovens § 86 55 Dage anses som udstaaet.

Tiltalte vil derhos efter derom nedlagt Paastand have at udrede 
nedennævnte Erstatning.

Mandag den 12. Marts.

Nr. 249/1944. Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Haveby (Selv) 
mod

Gartner Laurits Hansen (Ingen).
(Forhøjelse af Husleje).

Dom afsagt af Boligvoldgiftsretten for København 
21. April 1944: Sagsøgte, Gartner Laurits Hansen, bør anerkende, at 
Lejen af den af ham lejede Lejlighed i den Sagsøgerne, Ejendomsaktie
selskabet Vigerslev Haveby, tilhørende Ejendom, Vigerslevvej 138, 3. Sal 
t. v., fra den 1. April 1944 at regne forhøjes med 12 Kr. aarlig. Den Sag
søgte af Sagsøgerne meddelte Opsigelse til Fraflytning den 1. April 1944 
vil ikke kunne godkendes. Sagsøgte bør overfor Sagsøgerne anerkende,



12. Marts 1945 25

at han er forpligtet til at betale den ham paahvilende Andel i Repara
tionsudgifter ved Ejendommens Varmeanlæg i Varmesæsonen 1942/43 til 
et samlet Beløb af 4315 Kr. 33 Øre. Sagens Omkostninger ophæves.

Østre Landsrets Dom af 18. September 1944 (II Afd.): Denne 
Sag afvises fra Landsretten. Sagens Omkostninger for Landsretten betaler 
Appellanten, Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Haveby, til Indstævnte, 
Gartner Laurits Hansen, med 60 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for HøjesteretI Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.I Henhold til de i Landsrettens Dom anførte Grunde vil den være at stadfæste.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Præmisserne til Boligvoldgiftsrettens Dom er saalydende:
Sagsøgte, Gartner Laurits Hansen, har siden 1. April 1942 været 

Lejer af en af 3 Værelser og Kammer bestaaende Lejlighed paa 3. Sal 
t. v. i Ejendommen, Vigerslevvej 138, hvilken Ejendom ejes af Sag
søgerne, Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Haveby.

Den aarlige Leje udgør ifølge Kontrakten 1236 Kr. plus Betaling for 
Centralvarme efter Maaler.

I September Maaned 1943 udsendte Ejendommens Administrator et 
Cirkulære til Lejerne, i hvilket han foreslog Lejerne at deltage i Ud
giften til Isolering af Loftetagen for at formindske Varmetabet. Forslaget 
gik nærmere ud paa, at Lejerne skulde forpligte sig til i de følgende 
3 Aar at betale Kr. 0,35 pr. m3 til delvis Dækning af Ejernes Udgift til 
Isoleringen. Efter en i Cirkulæret opstillet Kalkulation vilde dette medføre, 
at Udgifterne ved Isoleringens Foretagelse deltes med Halvdelen til 
Lejerne og Halvdelen til Ejeren.

Kubikindholdet af Sagsøgtes Lejlighed udgør 168 m3; Udgiften vilde 
saaledes for Sagsøgtes Vedkommende have andraget 58 Kr. 80 Øre aarlig 
i 3 Aar, eller ialt 176 Kr. 40 Øre.

Lejerne nægtede imidlertid at tiltræde dette Forslag, og Sagsøgerne 
lod herefter Isoleringen udføre.

Udgiften til Isoleringen, der bestod i Belægning med 25 mm Rock- 
woolmaatter, beløb sig for den her omhandlede Bloks Vedkommende til 
2387 Kr. 62 Øre, eller Kr. 1,6089 pr. m3.

Da Sagsøgte har nægtet at ville indgaa paa at betale noget ekstra for 
denne Isolation, har Sagsøgerne under Paaberaabelse af Lejelovens § 56,
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Stk. 1, Nr. 5, ved Skrivelse af 30. September 1943 opsagt Lejemaalet med 
Sagsøgte til Ophør med kontraktmæssigt Varsel den 1. April 1944.

Da Sagsøgte har protesteret mod Opsigelsen, nedlægger Sagsøgerne 
under nærværende Sag Paastand paa, at Sagsøgte tilpligtes at anerkende 
Opsigelsens Lovlighed.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af en 
Lejeforhøjelse efter Rettens Skøn.

Til Støtte for Paastanden gør Sagsøgerne gældende, at det drejer 
sig om en Foranstaltning, der gaar ud over deres Vedligeholdelsespligt, 
og som har medført en øget Brugsværdi af denne Lejlighed og af de 
øvrige Lejligheder i Ejendommens Tagetage, idet Isoleringen om Vinte
ren vil medføre en meget væsentlig Besparelse i Udgiften til Central
varme, medens den om Sommeren vil bidrage til at formindske Ulempen 
ved at bo lige under et fladt Tag.

Sagsøgte har bestridt, saavel at det drejer sig om en Foranstaltning, 
der gaar ud over Ejerens Vedligeholdelsespligt, i hvilken Henseende han 
navnlig har henvist til, at de omhandlede Taglejligheder tidligere ikke 
kunde opvarmes tilstrækkeligt, som at det skulde dreje sig om en For
anstaltning, der medførte en forøget Brugsværdi, i hvilken Henseende 
Sagsøgte har anført, at den Omstændighed alene, at en Foranstaltning 
medfører en Besparelse af Brændselsudgiften, ikke er tilstrækkelig til at 
betegne den som en Foranstaltning, der medfører øget Brugsværdi.

Naar henses til, at det drejer sig om en Forbedring, der efter Rettens 
Mening gaar ud over Ejerens Vedligeholdelsespligt, og som maa antages 
at medføre en væsentlig Besparelse i Udgiften til Varme for Lejerne i 
Tagetagen, finder Retten, at Foranstaltningen — i Lighed med hvad der 
ved Rettens Dom af 11. Marts 1944 i Sag II L 69/44 er antaget med 
Hensyn til Anbringelse af Forsatsvinduer — med Rette maa betegnes som 
en Foranstaltning, der har medført øget Brugsværdi for de paagældende 
Lejligheder.

Sagsøgerne har foreslaaet, at Lejeforhøjelsen fastsættes til 60 Øre 
pr. m3 i de første 2 Aar og derefter 10 Øre pr. m3 i de følgende 7 Aar. 
Naar Udgiften efter dette Forslag ialt er anslaaet til Kr. 1,90 pr. m3 imod 
den faktiske Udgift, ca. Kr. 1,60 pr. m3, skyldes det et Rentetab, der paa
føres Ejerne, derved at Udgiften først refunderes i Løbet af 9 Aar.

Efter Sagsøgernes Forslag vilde Lejen af Sagsøgtes Lejlighed blive 
forhøjet med Kr. 100,80 de første 2 Aar og med Kr. 16,80 de følgende 
7 Aar.

Retten skønner, at den øgede Brugsværdi vil kunne ansættes til 
12 Kr. aarlig for Sagsøgtes Lejlighed.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde for Paastanden om Lejemaalets 
Opsigelse mod at anerkende, at Lejen for den af ham lejede Lejlighed 
fra den 1. April 1944 at regne forhøjes med 12 Kr. aarlig, jfr. Lejelovens 
§ 58, Stk. 1, 2. Pkt.

Sagsøgerne har endvidere paastaaet Sagsøgte dømt til at betale 
29 Kr. 35 Øre.

Det nævnte Beløb udgør den Sagsøgte paahvilende Andel i Udgifterne 
ved Reparation og Vedligeholdelse af Ejendommens Varmeanlæg i Varme- 
sæsonen 1942/43.
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I en Skrivelse, der udsendtes til samtlige Lejere samtidig med Varme- 
regnskabet, havde Sagsøgerne oprindelig meddelt Lejerne, at man var 
indforstaaet med, at Indbetalingen af Restvarmebidragene foretoges med 
Forbehold, saafremt Lejerne skriftlig anførte dette. I saa Fald forbeholdt 
Sagsøgerne sig imidlertid at paaligne Varmeregnskaberne de yderligere 
Udgifter, som lovligt kunde debiteres Lejerne, derunder navnlig Repara
tion af Varmeanlægene, hvilke Udgifter ikke var paaført det oprindelige 
Regnskab.

Efter at Lejeme, derunder Sagsøgte, havde fremsat Indsigelse mod 
Regnskabet, idet de gjorde gældende, at Opvarmningsforholdene i Ejen
domskomplekset i lange Perioder havde været ganske utilstrækkelige, 
og at dette Forhold i det væsentlige skyldtes Mangler ved Kedlerne, 
krævede Sagsøgerne i Henhold til det tagne Forbehold og under Henvis
ning til Kontrakternes Bestemmelse Efterbetalingerne forhøjede med den 
hver af Lejerne paahvilende Andel i Reparationsudgifterne.

Lejekontrakterne indeholder følgende Bestemmelse:
»A conto Fyringsudgifter — herunder Brændsel, Strøm til Pumper, 

Varmemesterløn, Udarbejdelse af Varmeregnskab, Reparationer afVarme- 
og Varmtvandsanlæget o. 1. — betaler Lejeren et maanedligt Vederlag 
paa Kr................. «

Den saaledes opstaaede Tvist mellem Sagsøgerne og Lejerne, der 
nægtede at betale den nævnte Andel, blev for en Del af Lejernes Ved
kommende afgjort ved Boligvoldgiftsrettens Dom af 14. Februar 1944 i 
Sagerne II L 568/43—572/43.

Under den nævnte Sag paastod Lejerne principalt Frifindelse med 
den Begrundelse, at der aldrig tidligere fra Ejendommens Side var af
krævet dem Andel i Reparationsudgifter for de tidligere Aar, og at Sag
søgerne derfor maatte være bundne til denne Praksis.

I denne Paastand fandtes der dog ikke at kunne gives Lejerne Med
hold. Der var fra Sagsøgernes Side taget klart Forbehold om eventuelt 
at ville stille dette Krav, og der saas ikke paa noget Tidspunkt at være 
givet Lejerne noget Tilsagn om Ændring af Kontraktens Bestemmelser 
paa dette Punkt, hvorved bemærkedes, at Sagsøgerne under Sagen for
klarede, at Spørgsmaalet ikke tidligere havde foreligget, idet man de 
tidligere Aar havde givet Lejerne en fast Garanti for hver enkelt Sæson 
om, at deres Varmebidrag ikke kunde overstige et vist Beløb, hvilken 
Ordning bortfaldt den 1. Oktober 1942.

Subsidiært paastod Lejerne de dem afkrævede Beløb nedsat, idet de 
gjorde gældende, at en Del nærmere angivne Beløb med Urette var med
regnede i det samlede Beløb, der androg 9615 Kr. 23 Øre.

Ved Boligrettens Dom statueredes det, at Poster til et samlet Beløb 
af 5299 Kr. 90 Øre burde udgaa af Regnskabet, saaledes at Lejerne 
dømtes til at anerkende, at de var forpligtede til at betale de dem paa
hvilende Andele i Reparationsudgifter ved Varmeanlægene til et samlet 
Beløb af 4315 Kr. 33 Øre.

Sagsøgte har under nærværende Sag paastaaet Frifindelse mod Be
taling af den ham paahvilende Andel i de ved den omhandlede Dom 
godkendte Reparationsudgifter, idet Sagsøgte har taget Forbehold om i
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Tilfælde af Anke at nedlægge Paastand paa Frifindelse i Overensstem
melse med Lejernes Paastand i de tidligere paadømte Sager.

Sagsøgerne har under nærværende Sag i det væsentlige henholdt sig 
til deres Standpunkt under den tidligere Sag, idet de navnlig har gjort 
gældende, a t Udskiftning af Snegle i Stokeranlægene maa betragtes som 
Reparationsudgifter og ikke som Nyanskaffelser, a t Fornyelse af Kulrør 
og Snekkehjul ligeledes maa betragtes som Reparationsudgifter, samt 
at de, der har anskaffet 2 nye Stokeranlæg, til hvilke Udgifterne har 
andraget henholdsvis 3350 Kr. og 3575 Kr., maa være berettigede til for 
hvert af disse Anlæg at paaføre Regnskaberne 1000 Kr. med den Be
grundelse, at dette Beløb maatte antages at ville være medgaaet til nød
vendig Reparation af de gamle Anlæg.

Retten kan i det hele henholde sig til det i den tidligere Dom statue
rede, hvorefter der savnes Hjemmel til at paaføre Regnskabet de nævnte 
Beløb paa 1000 Kr., og hvorefter Udgifterne til Fornyelse af Snegle samt 
Kulrør og Snekkehjul maa betragtes som Fornyelser, saaledes at de ikke 
kan medtages paa Varmeregnskabet.

Endelig har Sagsøgerne under denne Sag rejst Krav paa nogle Ud
gifter, som ikke har været medregnede tidligere, til samlet Beløb 
304 Kr. 40 Øre.

Da Kravet først er fremsat under nærværende Sag, maa det antages, 
at det er fremsat for sent, og Beløbet vil derfor allerede af denne Grund 
ikke kunne medregnes.

Sagsøgtes Paastand vil herefter være at tage til Følge.
Sagens Omkostninger findes at burde ophæves.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt af Boligrettens 2. Afdeling den 21. April 

1944 og paaanket af Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Haveby med Paa
stand om, at Dommen ændres derhen, at Indstævnte, Gartner Laurits 
Hansen, tilpligtes fra den 1. April 1944 af den af ham lejede Lejlighed at 
betale en ved Rettens Skøn fastsat højere Leje end den ved Dommen 
fastsatte, dog ikke over 125 Kr. om Aaret, samt Restvarmebidrag for 
Sæsonen 1942—43 med 29 Kr. 35 Øre.

Indstævnte har paastaaet Sagen afvist, fordi der ikke foreligger 
Anketilladelse fra Justitsministeriet, hvilken Paastand er gjort til Gen
stand for særskilt Forhandling, hvorefter Sagen er optaget til Kendelse 
eller Dom.

Da Indstævntes Lejemaal kan opsiges til Ophør den 1. April 1946 og 
den paastaaede Lejeforhøjelse ikke kan overstige 113 Kr. aarlig, er denne 
Sags Værdi 2X 113 Kr. plus 29 Kr.;35 Øre ialt 255 Kr. 35 Øre. Da dette 
maa være afgørende for Ankegrænsen i Lejelovsbekendtgørelse Nr. 265 
af 29. Maj 1943 § 77, Stk. 7, kan Sagen ikke uden Justitsministeriets Til
ladelse indbringes for Landsretten og vil derfor, da denne ikke foreligger, 
være at afvise.

Sagens Omkostninger for Landsretten vil Appellanten have at betale 
Indstævnte med 60 Kr.
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Tirsdag den 13. Marts.

Nr. 68/1944. Boelsmand Ejnar Jensen (Rode)
mod

Gaardejer Kr. Vestergaard (Vang).
(Erstatning for Tab ved Hests Nedstyrtning i Brønd).

Vestre Landsrets Dom af 3. Marts 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Boelsmand Ejnar Jensen, bør til Sagsøgeren, Gaardejer Kr. Vestergaard, 
betale 2216 Kr. 50 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 
26. Oktober 1943, indtil Betaling sker, og i Sagsomkostninger 225 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det er under Sagen oplyst, at Appellanten havde tegnet Ansvarsforsikring.Fire Dommere, der finder, at den i et Indhak af den brolagte Gaardsplads anbragte Brønd var saaledes beliggende, at Færdsel over Dækslet maatte paaregnes, tiltræder i Henhold til de i Dommen anførte Grunde, at Appellanten er anset erstatningspligtig. Idet disse Dommere dernæst under de foreliggende Omstændigheder ikke finder, at Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 2, 2. Pkt., bør bringes til Anvendelse, stemmer de for at stadfæste Dommen og at paalægge Appellanten at betale 400 Kr. til Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.Een Dommer, der stemmer paa samme Maade og tiltræder det om Appellantens Erstatningspligt anførte, finder Ikke-Anven- delsen af Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 1, 2. Pkt., begrundet i Karakteren af det af Appellanten udviste uforsvarlige Forhold, hvorefter der ikke bliver Spørgsmaal om Betydning af, at Appellanten har tegnet Ansvarsforsikring.Fire Dommere bemærker:Efter det oplyste var Brønden med Dæksel let synlig for enhver, der kom ind i Gaarden, og saaledes beliggende, at der ikke kunde regnes med Færdsel af Køretøjer eller Dyr henover samme. Under Hensyn hertil findes det ikke at kunne tilregnes Appellanten som Uagtsomhed, at Dækslet ikke var i Stand til at bære Vægten af en Hest paa ca. 450 kg. Disse Dommere stemmer derfor for at frifinde Appellanten.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Boelsmand Ejnar Jensen, til
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Indstævnte, Gaardejer Kr. Vestergaard, med 4 00 Kr.
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 9. Februar 1943 ved Middagstid kørte Sagsøgeren, Gaardejer 

Kr. Vestergaard, Mammen, med en med en 3-aarig »Belgier« og en 
8-aarig jydsk Følhoppe forspændt Vogn til Sagsøgte, Boelsmand Ejnar 
Jensens Ejendom i Mammen for at aflevere noget Korn, som han havde 
laant. Paa Sagsøgtes Gaardsplads bandt Sagsøgeren paa sædvanlig 
Maade Hestene ved at binde Tømmen om det venstre Forhjul, hvorimod 
han ikke fraspændte nogen af Skaglerne. Sagsøgeren, hvis Vogn holdt 
med Bagenden omtrent ud for den østlige Dør i Kohuset, der ligger 
paa den nordre Side af Gaardspladsen, gik derefter ind i Kohuset med 
Kornet. Medens Sagsøgeren var i Kohuset, rykkede Hestene noget tilbage 
og til Siden, og den 3-aarige »Belgier«, der var en Vallak, der var køre- 
vant siden September 1941, og som var vant til at gaa i Spand med 
Hoppen, traadte op paa Dækslet over en 4—5 Alen dyb delvis opfyldt 
Brønd der ligger i et Hjørne af Gaardspladsen op mod Ejendommens 
Have i en Afstand af ca. 8V2 Alen fra Kohusets østre Dør og ca. 7 Alen 
fra Stuehuset, der ligger paa Gaardspladsens østlige Side. Dækslet, der 
var fremstillet af Granbrædder og var P/2—2 Alen i Diameter, brast, 
og Hesten faldt i Brønden. Efter at Falcks Redningskorps var tilkaldt 
fra Viborg, blev Hesten efter ca. P/2 Times Forløb taget op af Brønden, 
men da den ved Faldet i Brønden havde paadraget sig alvorlig Kvæstelse, 
døde den den 11. Februar 1943 som Følge af sine Kvæstelser.

Under Anbringende af, at Brønddækslet var i uforsvarlig Stand, og 
at dette var Skyld i Hestens Død, har Sagsøgeren under denne Sag 
nedlagt Paastand om, at Sagsøgte tilpligtes at erstatte ham Hestens
Værdi ................................................................................ *2300 Kr. 00 Øre
Dyrlægeregning ............................................................... 46 — 50 —

2346 Kr. 50 Øre
med Fradrag af det Beløb, som Hestens Kadaver har 
indbragt ............................................................................. 130 — 00 —

eller ialt.... 2216 Kr. 50 Øre
tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 26. Marts 1943, indtil Be
taling sker.

Sagsøgte har nedlagt Paastand om Frifindelse.
Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte anført, at der 

ikke fra hans Side er udvist noget uforsvarligt Forhold, idet Dækslet over 
Brønden, der ligger uden for den til Færdsel bestemte Gaardsplads paa 
en lille Firkant, der er skaaret ud af Havens Areal, var fremstillet paa 
forsvarlig Maade, idet det bestod af Granbrædder, der var sømmet over 
3 underliggende Brædder. Dækslet, der var hævet 3—4 Tommer over



13. Marts 1945 31

Stenbroen paa Gaardspladsen og var synligt paa lang Afstand, var ikke 
tjæret eller behandlet paa anden Maade, og det havde ligget i 4—5 Aar 
uden at være efterset.

Under Domsforhandlingen for Landsretten har Sagsøgte afgivet Parts
forklaring i Overensstemmelse med sit foranførte Anbringende, idet han 
har tilføjet, at Brønden er fyldt op, efter at Hesten var faldet i den.

Slagter Jørgensen, Bjerring, der den paagældende Dag var til Stede 
paa Sagsøgtes Ejendom, har som Vidne under Domsforhandlingen for
klaret, at Dækslet bestod af 6A” Brædder, der laa løse paa en Træramme 
som hvilede paa en Stenkant om Brønden.

Karetmager Fisker, Mammen, der efter Uheldet har set et af Bræd
derne fra Dækslet, har som Vidne for Landsretten forklaret, at Dækslet 
var fremstillet af 1” Brædder, der i høvlet Tilstand maaler 7/s” og efter 
Vidnets Opfattelse havde været forsynet med to Revler paa Undersiden. 
De Bræddestykker, Vidnet saa, var raadne og Undersiden saa ud, som 
om den var angrebet af Svamp. Endelig har Vejmand Petersen, Mammen, 
for Landsretten som Vidne forklaret, at Dækslet, som han ikke har haft 
fat i, saa ud som et almindeligt Dæksel, og at det laa en Ubetydelighed 
over Jordfladen.

Efter alt det foreliggende maa der gaas ud fra, at Dækslet ikke har 
været forsvarligt. Da Dækslets Tilstand maa antages at have været 
Aarsag til Uheldet, og da der ikke under de foreliggende Omstændigheder 
fra Sagsøgerens Side ses at være udvist Mangel paa Agtpaagivenhed ved 
Bindingen og Anbringelsen af Hestene, findes Sagsøgte at maatte være 
erstatningspligtig, og der findes efter Omstændighederne ikke Grund til 
— som af Sagsøgte subsidiært paastaaet — at nedsætte Erstatningen 
efter Reglerne i Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 1, 2. Pkt., hvorved 
bemærkes, at Sagsøgerens Hest var forsikret i Mammen Kreaturforsik
ring, hvis Virksomhed er begrænset til et snævert Omraade.

Herefter vil Sagsøgte, der ikke har rejst nogen Indsigelse mod Stør
relsen af den krævede Erstatning, være at dømme efter Sagsøgerens 
Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 225 Kr.

Nr. 72/1944. A/S H. Jessen (Richter)
mod

Den sjællandske Bondestands Sparekasse (Bay Erichsen).

(Spørgsmaal om et Udlægs Gyldighed i Forhold til Appellanten).

Østre Landsrets Dom af 3. Februar 1944 (IV Afd.): Sagsøgte,. 
Den sjællandske Bondestands Sparekasse, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
A/S H. Jessen, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger betaler 
Sagsøgeren til Sagsøgte med 150 Kr. At efterkomme under Adfærd efter 
Loven.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.Seks Dommere bemærker følgende:
Uanset om Kontrakten af 20. Maj 1943 efter sit Indhold gaar ud paa et Salg til Appellanten af hele Sæsonens Tørveproduktion, findes der, i hvert Fald efter den Maade, hvorpaa Aftalen er ført ud i Livet, hvorefter Tørvefabrikanten i vidt Omfang har solgt af Produktionen til anden Side, medens Appellanten ikke paa tilstrækkelig Maade har sikret sig, at Tørvene blev leveret, at have hersket en saadan Uklarhed om den nærmere Karakter af Retsforholdet, at det findes betænkeligt at fastslaa, at de Tørv, der paa Arrestens Tidspunkt, den 15. Juli, henlaa i Mosen, var undergivet Appellantens Ejendomsret. Disse Dommere stemmer derfor for at stadfæste den indankede Dom og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.
To Dommere bemærker følgende:Efter de tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det antages, at Appellanten først omkring den 1. August 1943 blev bekendt med, at Kristensen afhændede Tørv fra Mosen til andre, og at Selskabet omgaaende protesterede herimod. Herefter findes der intet Grundlag for at statuere, at Aftalen af 20. Maj 1943 ikke skulde have staaet ved Magt paa Tidspunkterne for Arresten og Udlæget, og idet det i Henhold til de i Dommen i saa Henseende anførte Grunde tiltrædes, at Appellanten bortset herfra maa nyde Retsbeskyttelse overfor Indstævnte med Hensyn til de af de nævnte Retsskridt omfattede Tørv, vil disse Dommere tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, A/S H. Jessen, til Indstævnte, Den sjællandske Bondestands Sparekasse, 400 Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 20. Maj 1943 blev der mellem Tørvefabrikant Ejnar Kristensen, 

kaldet Sommer, og Sagsøgeren, A/S H. Jessen, indgaaet saalydende Kon
trakt:

»Undertegnede Tørvefabrikant Ejnar Sommer, Thorup pr. Lou, sæl
ger og overdrager herved hele sin Produktion af Tørv, produceret af 
købte Mose fra Gaardejer Carl Hansen, Thorup, Mosen er betalt med 
Kr. 3.000,00.
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Tørvene skal være af god tør Kvalitet, Askeindholdet ikke over 
8 å 10 pCt.

Tørvene læsses paa Banevogne Lou St. eventuelt Lundby St. til 
Maksimalpris 4- Kørsel ogsaa Maksimalpris til Stationen.

Analyser udtages fra Banevogn, eventuelt efter nærmere Aftale paa 
Mosen ved Analysering af 50 Tons ad Gangen.

Tørvene leveres til Køberen A/S H. Jessen, Taastrup, hurtigst muligt 
efterhaanden som de er tørre, første Levering forventes om ca. 10 Dage.

Forskudsbetaling i Dag Kr. 2.000,00, Onsdag i næste Uge Kr. 1200,00, 
Ugen derefter atter Kr. 1.200,00, hvorefter Tørveleveringerne skulde være 
saa store, at et ugentligt Beløb fragaar paa de ovennævnte Forskuds
betalinger, saaledes at A/S H. Jessens Forskudsbetaling skulde være 
udlignet den 15. Juli.

Som Sikkerhed for Forskudsbetalingerne og Tørveleveringen i det 
hele taget giver Ejnar Sommer A/S H. Jessen Pant i følgende:

I Remaspresser ny købt 1943 til Pris Kr. 3.300,00, hvoraf der til Rest 
skyldes Kr. 1.500,00.

1 Elektromotor 7V2 HK, hvorpaa ingen Gæld er.
1 Transportør ligeledes uden Gæld eller Behæftelse.
1 Ælteværk ligeledes uden Gæld eller Behæftelse.
5 Reolvogne ligeledes uden Gæld eller Behæftelse, 

samt Pant i Mosen som af Ejnar Sommer er helt betalt.
A/S H. Jessen, Taastrup, har Forkøbsret paa Tørvene af næste Aars 

Produktion, saafremt A/S H. Jessen giver Besked derom senest 1. Marts 
1944.

Tørvene leveres inden 1. August 1943.«
I Overensstemmelse med denne Kontrakt har Kristensen, der paa

begyndte Tørveproduktionen i Maj 1943 og standsede den i Begyndelsen 
af August 1943, til Sagsøgeren leveret 7 Vognladninger Tørv i Tiden 
15. til 22. Juni 1943, en Vognladning 20. Juli 1943, 2 Vognladninger i 
Tiden 23. til 25. August 1943 og endelig 2 Vognladninger i Oktober 1943. 
Sagsøgerens Tilgodehavende ifølge Kontrakten andrager herefter 4417 Kr. 
28 Øre.

Den 15. Juli 1943 foretog Sagsøgte, Den sjællandske Bondestands 
Sparekasse, Arrest hos Ejnar Kristensen for et Beløb af 1.194,20 Kr. Til 
Genstand for Arresten anviste Kristensen 50 Tons af de i Mosen værende 
Tørv, hvis Værdi blev ansat til 30 Kr. pr. Ton eller ialt 1500 Kr., idet 
der samtidig mellem Kristensen og Sagsøgte blev indgaaet Forlig, hvor
efter førstnævnte anerkendte Forretningen, frafaldt Justifikationssøgsmaal 
og indgik Forlig om Skyldens Betaling.

Den 14. August 1943 foretog Sagsøgte derefter Udlæg i de under 
Arrestforretningen anviste Tørv for et Beløb af 1.335,20 Kr. i Henhold 
til det under Arrestforretningen den 15. Juli 1943 indgaaede Forlig.

Mellem Sagsøgeren og Sagsøgte, overfor hvem Sagsøgeren den 
5. August 1943 havde protesteret mod den stedfundne Arrestforretning og 
den 14. s. M. mod, at Udlæg og Realisation af Tørvene fandt Sted, op- 
naaedes der derefter Enighed om, at Sagsøgeren vedblivende aftog de i 
Mosen producerede Tørv, hvorefter Parternes modstridende Interesser 
skulde afgøres ved Retssag, saaledes at Sagsøgeren, saafremt Sagsøgte

H. R. T. 1945 Nr. 2 (Ark 2 og 3) 3
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maatte vinde Sagen, udbetaler til Sagsøgte 1.335,20 Kr. med Tillæg af 
Renter, medens Sagsøgte, saafremt denne maatte tabe Sagen, ikke skal 
være berettiget til nogen Andel af Provenuet af Tørvene.

Under Henvisning til, at Ejendomsretten til Ejnar Kristensens sam
lede Tørveproduktion ved den ovenfor anførte Kontrakt er overgaaet til 
Sagsøgeren, og at det af Sagsøgte foretagne Udlæg derfor er ugyldigt i 
Forhold til denne, har Sagsøgeren under nærværende Sag paastaaet 
Sagsøgte tilpligtet at anerkende, at det af Sagsøgte ved Fogeden i Vor
dingborg Købstad m. v. under 19. August 1943 hos Entreprenør Ejnar 
Kristensen foretagne Udlæg for et Beløb af 1.335,20 Kr. er ugyldigt i 
Relation til Sagsøgeren.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet. Til Støtte herfor har han princi
palt anført, at den ovennævnte Kontrakt overhovedet ikke angaar Gen
stande, der er tilstrækkeligt individualiserede, men er en ren Leverings
kontrakt, der ikke tilsigter at etablere et reelt Køb og Salg, men alene 
at skabe Sikkerhed for de Beløb, hvormed Sagsøgeren under Form af 
Forskudsbetaling financierede Kristensens Tørveproduktion, og at der 
derfor ikke er etableret en Ejendomsret, som retsforfølgende Kreditorer 
behøver at respektere.

Subsidiært har Sagsøgte gjort gældende, at — selv om man ifølge 
den indgaaede Aftale vilde indrømme Sagsøgeren Ejendomsretten til Pro
duktionen paa Bekostning af Entreprenørens øvrige Kreditorer — var 
denne Aftale bortfaldet eller i hvert Fald suspenderet paa det Tidspunkt, 
da den til Grund for Udlæget liggende Arrest foretoges den 15. Juli 1943, 
idet Kristensen da i næsten en Maaned udelukkende havde leveret Tørv 
— og det i langt større Omfang — til andre end Sagsøgeren, som ikke 
kan have været uvidende herom og maa have været indforstaaet med 
denne Afbrydelse af Leverancen. Efter Sagsøgtes Mening har Sagsøgeren 
i Virkeligheden den 4. August 1943 under et Besøg, Aktieselskabets 
Direktør aflagde Kristensen, som erklærede, at han nu var indforstaaet 
med, at den Produktion, der laa paa Mosen, ikke maatte afstaas til andre 
end Sagsøgeren, truffet en ny Aftale med Kristensen om Levering af 
Tørv til Sagsøgeren.

Der er under Sagen afgivet Vidneforklaring af Tørvefabrikant Ejnar 
Kristensen og Direktør i det paagældende Selskab Alfred Laurids Ras
mussen.

Ejnar Kristensen har forklaret, at han efter at have paabegyndt 
Leverancen til Sagsøgeren modtog Klager over Tørvenes Tilstand, 
specielt Askeindholdet, og at Sagsøgeren en Gang i Juni Maaned 1943 
erklærede, at Selskabet ikke vilde have flere af hans Tørv, hvorfor han 
begyndte at sælge til andre, hvilket han ellers ikke vilde have indladt sig 
paa. En Gang i Juli Maaned 1943 — formentlig kort før Leverancen den 
20. Juli 1943 — ringede Direktør Rasmussen og spurgte, om Tørvene nu 
var bedre og bad om at faa sendt en Vognladning for at se, hvordan de 
var, hvilket skete. Derefter gik der paany en Maanedstid inden Leve
rancen genoptoges. Vidnet har endvidere forklaret, at Sagsøgeren aldrig 
har forbudt ham at sælge til andre Aftagere. Nogen nærmere Begrundelse 
af, at han trods Kontrakten har anvist de af Arresten omfattede Tørv 
som Genstand for denne, har Vidnet ikke kunnet give. Han har i saa Hen-
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seende blot henvist til, at der var Sikkerhed nok for hans Skyld til Sag
søgeren.

Direktør Rasmussen har forklaret, at han i Juni 1943 efter Mod
tagelsen af en særlig daarlig Vognladning reklamerede overfor Kristensen, 
idet han erklærede, at Sagsøgeren ikke kunde bruge Tørv af en saa 
ringe Kvalitet. Da Kristensen forklarede, at det kun drejede sig om et 
Par Vognladninger af denne Kvalitet, erklærede Vidnet, at Sagsøgeren 
ikke kunde aftage disse, men Kristensen lovede derefter at sende Tørv af 
bedre Kvalitet. Der indtraadte imidlertid en Regnvejrsperiode, og Sag
søgeren modtog først den 20. Juli 1943 en enkelt Vognladning Tørv, der 
var af god Kvalitet. Da Leverancen derefter paany gik i Staa, og Sag
søgeren bragte i Erfaring, at Kristensen leverede til anden Side, satte 
Vidnet, efter flere Gange at have rykket forgæves, sig i August 1943 i 
Forbindelse med Kristensen, hvilket medførte Leverancens Genoptagelse 
i Maanedens Løb.

Det fremgaar af de under Sagen foreliggende Oplysninger, at Kristen
sen i Tiden fra 12. Juni 1943 til 23. Juli 1943 har leveret andre Aftagere 
ialt 18 Vognladninger Tørv, deraf de 14 før den 15. Juli 1943, ligesom det 
iøvrigt efter den af Kristensen afgivne Vidneforklaring maa antages, at 
han ogsaa i Tiden 23. Juli 1943 til 24. August 1943 har leveret Tørv til 
andre end Sagsøgeren.

Under de saaledes foreliggende Omstændigheder finder Retten alle
rede under Hensyn til, at Kontrakten omfatter den samlede Produktion 
fra en bestemt Mose, ikke at kunne give Sagsøgte Medhold i, at de 
paagældende af Arrestforretningen omfattede Tørv ikke har været i til
strækkelig Grad individualiserede, ligesom Retten ikke med Sikkerhed tør 
gaa ud fra, at der har været Tale om en Form for Sikkerhedsstillelse for 
et til Financiering af Produktionen ydet Laan og ikke et reelt Salg. Det 
maa imidlertid antages, at Sagsøgeren i en Maanedstid fra Leveringen 
af 20. Juni 1943 at regne har været klar over, at Kristensen afhændede 
betydelige Kvanta Tørv til anden Side, og da Sagsøgeren i den Anledning 
ikke har foretaget sig noget til Sikring af Selskabets Rettigheder, findes 
der at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at den paagældende Aftale paa 
det Tidspunkt, da Arrestforretningen foretoges — den 15. Juli 1943 — 
maa betragtes som havende været, om end ikke definitivt afbrudt og 
erstattet af en senere ny Aftale i August 1943, saa dog suspenderet, og 
herefter findes Sagsøgtes Paastand om Frifindelse at maatte tages til 
Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde betale Sagsøgte 
med 150 Kr.

Torsdag den 15. Marts.

Nr. 148/1943. Vognmand Vagn Hansen (Jørgensen) 
mod

Menighedsraadet i Nykøbing F. (Kammeradvokaten).
(Erstatning for Svampe- og Husbukkeskade).

3*
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Østre Landsrets Dom af 19. April 1943 (VI Afd.): Sagsøgte, 
Menighedsraadet i Nykøbing F„ bør for Tiltale af Sagsøgeren, Vogn
mand Vagn Hansen, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren betaler Sag
søgte Sagens Omkostninger med 350 Kr. inden 15 Dage fra denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Seks Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde, idet de ikke finder, at de Højesteret forelagte nye Oplysninger kan føre til andet Resultat, samt at paalægge Appellanten at betale 400 Kr. til Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.
Tre Dommere finder, at Indstævnte, der var bekendt med de tidligere konstaterede Angreb af Svamp og Raad, og som efter Bygningens Alder og Byggemaade maatte regne med fortsatte Angreb som en nærliggende Mulighed, navnlig efter det i 1937 passerede, og under Hensyn til at Salget fandt Sted uden Besigtigelse, havde haft en naturlig Opfordring til at gøre Appellanten bekendt med de tidligere Angreb, men tiltræder, at der efter de foreliggende Oplysninger ikke er tilstrækkeligt Grundlag for at anse Indstævnte ansvarlig for de paaberaabte Mangler.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Vognmand Vagn Hansen, til Indstævnte, Menighedsraadet i Nykøbing F., med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne ved Retten for Nykøbing F. Købstad m. v. forberedte 

Sag har Sagsøgeren, Vognmand Vagn Hansen, paastaaet Sagsøgte, Me
nighedsraadet i Nykøbing F., ved dettes Formand, Lærer Steen Steensen 
Blicher, dømt til at betale 3850 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra Stæv
ningens Dato den 24. Marts 1942, til Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført følgende:
Ved endeligt Skøde af 23. Maj 1939 overdrog Sagsøgte Ejendom

men Matr. Nr. 243 k og 2431 af Nykøbing F. Bygrunde, der hidtil havde 
været benyttet til Kapellanbolig, til Sagsøgeren. Under Salgsforhand
lingerne var Spørgsmaalet om, hvorvidt Ejendommen havde været an
grebet af Svamp eller Husbukke, ikke fremme mellem Parterne, og 
Skødet indeholder ejheller Bemærkning om dette Spørgsmaal. I Oktober
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1941 konstaterede Sagsøgeren Angreb af Husbukke i Tagspærene og 
Svamp i Gulvet i det tidligere Køkken, hvorhos det senere ved den 
nedenfor omtalte Syns- og Skønsforretning paavistes, at der ogsaa var 
et kraftigt Angreb af Hussvamp under Gulvet i den til Køkkenet stødende 
Entre. Under Paaberaabelse af, at baade Husbukke- og Svampeangrebet 
stammer fra Tiden før Salget, og at Sagsøgte har været vidende om 
eller dog haft Grund til at nære Mistanke om Angrebenes Tilstede
værelse, idet det nu er oplyst, at Sagsøgtes Præstelønningsudvalg, der 
førte Tilsyn med Kapellanboligen, i 1931 havde konstateret et mindre 
Angreb af Husbukke i Tagkonstruktionen og i 1932 havde maattet lade 
Gulvet i Studereværelset omlægge paa Grund af Svampeangreb, samt i 
1937 havde maattet lade Gulvet i Køkkenet reparere paa Grund af 
Skade ved Fugtighed, om hvilke Forhold Sagsøgte ikke havde givet 
Sagsøgeren Oplysninger før Handlens Indgaaelse, gør Sagsøgeren gæl
dende, at Sagsøgte maa være ansvarlig overfor Sagsøgeren for den For
ringelse af Ejendommen, som Angrebene har medført. Den paastaaede
Erstatning opgøres saaledes:
1) Anslaaet Udgift til Udryddelse af Husbukke ...................... 500 Kr.
2) Anslaaet Udgift til Udryddelse af Svampeangrebet ............. 1350 —
3) Forringelse af Ejendommens Handelsværdi ............   2000 —

ialt.... 3850 Kr.
Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte gjort gældende, 

at der ikke er ført Bevis for, at de nu konstaterede Angreb er begyndt, 
medens Sagsøgte var Ejer af Ejendommen, og at Sagsøgte i al Fald 
ikke har været vidende om eller haft Grund til at nære Formodning om 
deres Tilstedeværelse eller iøvrigt har tilsidesat den Oplysningspligt, 
som i saa Henseende maatte paahvile Sagsøgte. Der er herved nærmere 
henvist til, at Sagsøgte ved det ovennævnte Udvalg foretog en aarlig 
Undersøgelse af Bygningen, ved hvilken der blev truffet Bestemmelse 
om de Reparationer og Vedligeholdelsesarbejder, som fandtes paa
krævede. I 1931 konstateredes Angreb af Husbukke i Tagrummet i Byg
ningens nordøstre Hjørne, men Arkitekt Albert Petersen, der blev til
kaldt, fastslog, at Angrebet var lille af Omfang, idet det kun omfattede 
2 Tagspær, og at Husbukkene var døde. I hvert af de følgende Aar indtil 
Salget i 1939 havde man ved Synene, hvortil Arkitekt Albert Petersen 
hver Gang var tilkaldt, Opmærksomheden særlig henvendt paa dette For
hold, uden at man fandt Angrebet udvidet. Den allerede skete Skade 
fandtes saa ubetydelig, at Udskiftning af de paagældende Tagspær 
skønnedes upaakrævet. Svampeangrebet i Studereværelset opdagedes i 
1932, og der blev da straks foretaget en omfattende Reparation med Ud
ryddelse af Svampen, og siden har der ikke været konstateret Svamp i 
Huset, imedens Sagsøgte har været Ejer af dette. Den i 1937 skete Re
paration af Køkkengulvet bestod i Fornyelse af Linoleum samt Udskift
ning af et Dørtrin mellem Køkkenet og det tilstødende Vaskehus samt 
mulig af nogle Brædder i Køkkengulvet, der var ødelagt af Fugtighed 
fra Vaskehuset. Der konstateredes ikke ved denne Lejlighed Svamp i 
Køkkengulvet.

Subsidiært har Sagsøgte bestridt Størrelsen af det fremsatte Erstat
ningskrav, idet det navnlig hævdes, at Ejendommen, naar de fornødne
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Foranstaltninger til Udryddelse af de nuværende Angreb og Afhjælpning 
af de derved forvoldte Skader er foretaget, ikke vil være undergaaet 
nogen Værdiforringelse.

Under Sagen har Sagsøgeren ladet foretage Syn og Skøn over Ejen
dommen ved de af Retten hertil udmeldte Mænd, Bygningsinspektør K. 
Hove, Murermester Jørgen Holm og Arkitekt C. Andersen, til Konstate
ring af Angrebenes antagelige Aarsag og Alder og til Bedømmelse af 
Størrelsen af de Udgifter, der vil medgaa til Udbedring af de skete 
Skader samt af den Værdiforringelse, Ejendommen iøvrigt maatte være 
undergaaet.

Endvidere har under Sagens Forberedelse Sagsøgeren og Sagsøgtes 
Formand, Lærer Steen Steensen Blicher afgivet Partsforklaring, hvorhos 
Vidneforklaring er afgivet af Formanden for Præstelønningsudvalget, 
Stadsingeniør Albert Wille, Arkitekt Albert Petersen, Invaliderentenyder 
V. Johansen, Tømrermester Erik Frederiksen, Tømrersvend Knud Chri
stensen, Malermester Johannes Kuhr og Konsulent Svend Erik Ras
mussen.

Uanset om det maatte anses godtgjort, at de ved de stedfundne Syn 
og Skøn konstaterede Husbukke- og Svampeangreb allerede har været 
under Udvikling, førend Salget af Ejendommen til Sagsøgeren fandt 
Sted, findes der ikke Holdepunkter for at antage, at nogen til det sag
søgte Menighedsraad knyttet Person har været vidende herom eller om 
Omstændigheder, der kunde give grundet Mistanke om, at Huset var 
befængt med levende Svamp eller Husbukke. Det bemærkes i denne 
Forbindelse, at Svampeangrebet under Køkken og Entre maa antages at 
have været betinget af den fra Vaskehuset hidrørende Fugtighed og saa
ledes at være opstaaet uafhængigt af det i 1932 konstaterede Svampe
angreb under Studereværelset. Som Følge heraf vil Sagsøgtes Frifin- 
delsespaastand være at tage til Følge.

Sagsøgeren betaler Sagsøgte Sagens Omkostninger med 350 Kr.

Fredag den 16. Marts.

Nr. 50/1945. Sagfører Olaf H. Christensen som executor testa- menti i Dødsboet efter Fru Elly Thora Emilie Nicolajsen, f. Kjær (Landsretssagf. Oluf Jerk)
mod

Fru Ella Inge Asmussen (Landsretssagf. H. Kirkeskov).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.

Den paakærede Beslutning er truffet af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Under Domsforhandlingen ved Østre Landsret af en af Fru Ella Inge Asmussen mod Sagfører Olaf H. Christensen som executor testamenti i Dødsboet efter Fru Elly Thora Emilie
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Nicolajsen, f. Kjær, anlagt Sag henstillede Retten til Sagsøgerinden at foranstalte Foretagelse af Vurderingsforretning til Konstatering af den til den i Sagen omhandlede Forretning eventuelt knyttede Afstaaelsesværdi og udsatte i den Anledning Sagen. Denne Beslutning er paakæret her til Retten af Sagsøgte.Da den nævnte Beslutning, der maa antages at være truffet af Landsretten i Medfør af Rpl. § 283, i Henhold til Rpl. § 290 ikke er Genstand for Kære
bestemmes:

Dette Kæremaal afvises.

Mandag den 19. Marts.

Nr. 53/1942. Urmager Marius Sørensen (Jørgensen) 
mod

Nielsine Christensen, født Mølgaard, og Proprietær Gunnar 
Christensen (Svane).

(Erstatning for Misligholdelse af Pligt til Opstilling af Vindmølle).

Østre Landsrets Dom af 13. Februar 1942 (VI Afd.): Sag
søgte, Urmager Marius Sørensen, bør til Sagsøgerne, Proprietærerne 
Chr. Skov Christensen og Gunnar Christensen, betale 25.000 Kr. med 
Renter 5 pCt. p. a. fra den 11. December 1940, til Betaling sker, samt i 
Sagsomkostninger 2500 Kr. At efterkomme inden 15 Dage fra denne 
Doms Afsigelse at regne under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Sagens Indbringelse for Højesteret er Proprietær Skov Christensen afgaaet ved Døden og hans Enke Nielsine Christensen, født Mølgaard, der hensidder i uskiftet Bo, er indtraadt i Sagen. For Højesteret har Appellanten paastaaet Frifindelse, subsidiært mod Betaling af et Beløb, fastsat efter Rettens Skøn, dog mindre end 25.000 Kr. De Indstævnte paastaar Appellanten dømt til at betale en Erstatning efter Rettens Skøn paa indtil 60.000 Kr. med Renter.Appellanten har ikke for Højesteret gentaget sit Anbringende om, at der paa Grund af mangelfuld Pasning af Stigbordene er trængt Vand ind gennem disse fra Odense Kanal.Efter Dommen er der af Digeingeniør cand. polyt. H. M. Markersen som Syns- og Skønsmand afgivet en Erklæring af 16. Januar 1943 om Tilstand, Kapacitet, Formaalstjenlighed m. v. med Hensyn til det i Sagen omhandlede Afvandingsanlæg. End-
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videre er der afhørt en Række Vidner samt afgivet fornyede Forklaringer af Parterne.Efter det saaledes fremkomne maa det antages, at Afvandingen ikke kunde ske ved Vindmølle alene, men for en ikke uvæsentlig Del maatte baseres paa Motorkraft.
Ved Dommen findes det af de i den anførte Grunde rigtigt antaget, at Appellanten ved sin Misligholdelse af den ham ifølge Skødet paahvilende Pligt til at bekoste opstillet Vindmølle har paadraget sig et Erstatningsansvar overfor de Indstævnte. Under Hensyn til, at Skaden, som det fremgaar af det foranstaaende, kun delvis kan tilskrives Manglerne ved Møllen, og til, at det efter det oplyste maa antages, at der fra de Indstævntes Side kunde være truffet yderligere Foranstaltninger til Afværgelse af Skaden, samt til, at det, efter hvad der er oplyst om Ejendommens Værdi og dens Driftsresultater forinden Salget, findes betænkeligt at lægge de i den først afgivne Skønserklæring udregnede Tab til Grund, findes Erstatningen passende at kunne fastsættes til 20.000 Kr. med Renter som paastaaet.I Sagsomkostninger for begge Retter findes Appellanten at burde betale til de Indstævnte 3500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Urmager Marius Sørensen, bør til de Indstævnte, Nielsine Christensen, født Mølgaard, og Proprietær Gunnar Christensen, betale 20.000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 11. December 1940 til Betaling sker, samt i Sagsomkostninger for begge Retter 3500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skøde af 26. August 1940 solgte Grosserer C. Madsen, Proprie

tær V. Jensen og Slagter G. Hansen til Sagsøgte under nærværende, ved 
Retten for Odense Købstad forberedte Sag, Urmager Marius Sørensen, 
den dem tilhørende Ejendom »Strandholt« i Stige ved Odense. Af Ejen
dommens Tilliggende paa ca. 260 Tdr. Land bestaar de ca. 200 Tdr. af 
lavtliggende inddæmmet Areal, der ved Pumpning maa holdes fri for 
Vand, og i Skødet paatog de tre Sælgere sig at opstille en Vindmølle, 
bestemt til at bruges ved denne Pumpning. Ved betinget og endeligt 
Skøde af henholdsvis 7. Oktober 1940 og 11. Oktober 1940 solgte Sag
søgte Ejendommen til Sagsøgerne, Proprietærerne Chr. Skov Christen
sen og Gunnar Christensen med derværende Inventar, Avl og Besæt
ning — der dog ikke omfattede Kreaturer — for 165.000 Kr., saaledes at 
Sagsøgerne for de sidste 27.600 Kr. udstedte et Pantebrev, der skulde 
forrentes med 5 pCt. p. a. og i December Termin 1940 ekstraordinært 
afdrages med 15.000 Kr. I Skødets Post 2 fandtes bl. a. følgende Be
stemmelse: »Sælgeren er forpligtet til i Løbet af en Maaned at bekoste
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opstillet Vindmølle-----------. Sagsøgerne gør nu gældende, at Sagsøgte
har misligholdt sin Forpligtelse til Opstilling af Vindmølle, og at dette 
har medført, at »Strandholt«s Jorder i Vinteren 1940—41 blev oversvøm
met med Vand, hvilket har paaført Sagsøgeren betydelige Tab, som de 
anser Sagsøgte ansvarlig for. I Tilslutning til foreliggende Skønsforret
ninger paastaar de herefter Sagsøgte dømt til at betale dem en Erstat
ning efter Rettens Skøn paa indtil 71.508 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra 
den 11. December 1940, til Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet han til Støtte herfor sær
lig anfører, a t han har ladet opstille en Mølle af fyldestgørende Kvalitet, 
a t eventuelle senere indtraadte Mangler ved Møllen skyldes daarlig 
Pasning fra Sagsøgernes Side, særlig med Hensyn til Smøring, a t Sag
søgerne kunde have undgaaet Vandskaden ved at lade Møllen reparere 
og ved at anvende anden Drivkraft ved Pumpningen, navnlig Generator, 
a t Møllen i det hele er af underordnet Betydning for Pumpningen, der 
væsentligst maa baseres paa Motorkraft, at Oversvømmelsen antagelig 
skyldes, at der paa Grund af mangelfuld Pasning fra Sagsøgernes Side 
af Stigbordene er trængt Vand ind gennem disse fra Odense Kanal, 
samt at Sagsøgerne ikke har reklameret behørigt.

Processen er blevet anmeldt for Sagsøgtes ovennævnte tre Sælgere, 
der har givet Møde under Sagen.

Det fremgaar af Sagen, at Sagfører Olesen som Sagfører for Sag
søgte den 4. Oktober 1940 tilskrev dennes tre ovennævnte Sælgere ved 
deres Sagfører, Landsretssagfører Robert Nielsen, at Sælgerne jo skulde 
»opsætte en Mølle til at trække Vandsneglen, som holder en betydelig 
Del af Arealerne fri for Vand. Til Trods for, at der blev handlet den 
26. August, altsaa for ca. 6 Uger siden, har Sælgerne endnu intetsomhelst 
foretaget med Hensyn til den paagældende Mølle. Da det nu i Efteraars- 
tiden er af den allerstørste Vigtighed, at denne Mølle er der, idet Vandet 
ellers gaar op over en stor Del af Arealerne og kan medføre Skade paa 
disse, der kan virke i flere Aar, saa bedes De opfordre Deres oven
nævnte Klienter til i Løbet af 4 Dage fra Dato at sætte fuld Kraft paa 
Arbejdet med den paagældende Mølles Opsætning og derefter at fremme 
Arbejdet hurtigst muligt, saaledes at det hele kan blive færdigt i hvert 
Fald allersenest den 15. ds.---------- Saafremt der paa Grund af Sælger
nes Forsømmelse med Møllens Opsætning opstaar Skade paa Arealerne, 
maa Sørensen forbeholde sig saadan Skade dækket---------- Jeg venter
snarest-----------at høre nærmere fra Dem, og------------ er det over
ordentlig presserende ganske uden Ophold at faa en Afgørelse ved
rørende Møllen.«

Den 15. Oktober 1940 svarede Landsretssagfører Robert Nielsen, at 
naar Møllen ikke forlængst var blevet opstillet, skyldtes det nogle nær
mere angivne Vanskeligheder med Hensyn til de forskellige Møllebyg
gere, og at man derfor havde henvendt sig til Fabrikant Lykkegaard, 
Ferritslev, der havde paataget sig at færdiggøre Møllen og vist var 
færdig med Arbejdet i disse Dage. Den 11. November 1940 sendte Lands
retssagføreren en Genpart af denne Skrivelse til Sagsøgernes Sagfører, 
Landsretssagfører Heltborg Nielsen. Den 9. December 1940 tilskrev denne 
Sagsøgte: »Da jeg for nogen Tid siden ringede til Dem om, at der var
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kommet Klage om, at Vindmøllen ikke var opstillet endnu, henviste De 
mig til Deres Sælgers Sagfører, Landsretssagfører Robert Nielsen, hvad 
jeg straks gjorde, og fremsatte overfor ham Indsigelsen. Henvendelsen 
frugtede saa meget, at der kom lidt mere Gang i Opstillingsarbejdet, 
men det der er blevet udført, har ikke ført til noget Resultat----------
og Forholdet er nu yderligere dette, at Vandet er trængt ind og staar 
over Markerne paa et Areal af ca. 200 Tdr. Land, hvilken Oversvøm
melse udelukkende skyldes, at Vindmøllen ikke er kommet i Stand som 
lovet. — D’Herrer Christensen har ringet til mig i Dag og er meget 
forbitrede og fortvivlede over det paagældende Forhold og forlanger en 
Erstatning op til 30.000 Kr., idet de gør gældende, at Avlen paa det 
oversvømmede Areal fuldkommen er ødelagt og Jorden paa samme 
bliver fuldkommen sur, saaledes at det vil være umuligt til Foraaret at 
kunne behandle Jorden med noget Udbytte. — Selvfølgelig er det paa
gældende Forhold meget alvorligt og Sagen maa absolut fremmes mest 
muligt for at afbøde hvad afbødes kan----------- .« Endvidere meddelte
han, at Sagsøgerne under disse Omstændigheder ikke vilde betale det 
i December Termin forfaldne Afdrag paa 15.000 Kr., men deponerede 
Beløbet. Samtidig tilstillede han Landsretssagfører Robert Nielsen en 
Genpart af denne Skrivelse. I en Skrivelse af 11. December 1940 ind
skrænkede Sagfører Olesen paa Sagsøgtes Vegne sig til som Svar her- 
paa at henvise til, at Sagsøgte havde henvendt sig om Sagen til sine 
Sælgere, til hvem han maatte have Regres, og at Sagsøgerne burde 
have truffet Foranstaltninger til at afværge Skaden, hvorhos han prote
sterede imod, at Sagsøgerne deponerede Afdraget for December Termin. 
I Tilslutning til denne Korrespondance har Landsretssagfører Heltborg 
Nielsen forklaret, at Sagsøgerne under Salgsforhandlingerne lagde megen 
Vægt paa, at der blev givet en Frist for Møllens Rejsning. I alt Fald 
inden Udgangen af Oktober 1940 beklagede Sagsøgeren Skov Christen
sen sig til ham over, at der ikke blev gjort noget ved Arbejdet med 
Møllen, og denne Beklagelse lod han telefonisk gaa videre til Lands
retssagfører Robert Nielsen. Den 11. November 1940 fik han en telefonisk 
Reklamation fra Sagsøgeren Gunnar Christensen over, at Møllen stadig 
ikke var stillet op, og Arealerne oversvømmet, hvilken Reklamation han 
straks telefonisk lod gaa videre til Sagsøgte, der henviste ham til Lands
retssagfører Robert Nielsen. Han telefonerede saa straks til denne, fra 
hvem han derpaa modtog et Brev af 11. November 1940, bilagt Genpart 
af Landsretssagfører Robert Nielsens ovennævnte Skrivelse af 15. Oktober 
1940 til Sagsøgtes Sagfører, Sagfører Olesen.

Sagsøgerne har overensstemmende forklaret, at de under Forhand
lingerne om Købet af »Strandholt« indgaaende drøftede Spørgsmaalet om 
Møllen med Sagsøgte og herunder udtrykkeligt krævede, at der i deres 
Skøde — i Modsætning til Skødet mellem Sagsøgte og dennes tre Sæl
gere — blev indsat en bestemt Frist for Møllens Rejsning. Faa Dage 
efter Sagsøgeren Skov Christensens Indflytning paa Gaarden den 15. Ok
tober 1940 kom der nogle Folk fra Møllebygger Lykkegaard, men Sag
søgerne blev hurtigt klare over, at Arbejdet ikke vilde blive rettidigt 
færdigt og reklamerede derfor gennem Landsretssagfører Heltborg Niel
sen, hvorhos Sagsøgeren Gunnar Christensen efter sin Forklaring be-
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sværede sig direkte overfor Sagsøgte ved en Forhandling med denne i 
sidste Halvdel af Oktober 1940. I Begyndelsen brugte de til Pumpningen 
en af Gaardens Traktorer, der hurtigt gik i Stykker og derfor erstatte
des med en ny, og hertil anvendte de bl. a. Petroleum, som de ved 
personlig Henvendelse paa Fordelingskontoret i København fik anvist, 
omend ikke i nær tilstrækkeligt Omfang, men allerede i Begyndelsen af 
November 1940 kunde man ikke færdes paa Arealerne for Vand. Ved 
Nytaarstid fik de fat i et Lokomobil, til hvis Opfyring der dog kun 
kunde skaffes Tørv, hvilket kostede 100 Kr. om Dagen, og da Lokomo
bilet viste sig ikke at kunne trække Sneglen, maatte de gaa over til at 
bruge en Turbine. Da Lykkegaard havde faaet rejst Møllen, kunde den 
ikke trække Sneglen, og en mindre Snegl vilde ikke have haft fornøden 
Kapacitet. Sagsøgerne har ikke selv forsøgt at anskaffe en anden Mølle 
og hævder, at det i alt Fald kun vilde have været muligt at fremskaffe 
en brugt Mølle paa det paagældende Tidspunkt. De har senere selv 
bekostet et Trægasanlæg. Sagsøgte har bl. a. forklaret, at han vel 
engang i November 1940 ved en telefonisk Meddelelse fra Landsrets
sagfører Heltborg Nielsen fik Besked om, at Vindmøllearbejdet ikke var 
færdigt, men der er ikke blevet egentlig reklameret overfor ham førend 
ved den i Landsretssagfører Heltborg Nielsens ovennævnte Brev af 9. De
cember 1940 omtalte Opringning fra Landsretssagføreren, hvilken Op
ringning Sagsøgte antager er sket omkring 1. December 1940 eller muligt 
ind i December.

Proprietær Vilh. Jensen — den ene af de tre tidligere Ejere — har 
forklaret, at han købte Møllen brugt i April 1940 for 750 Kr., men paa 
Grund af forskellige Uheld var den endnu ikke blevet opstillet, da Gaar
den i August 1940 blev solgt til Sagsøgte, og dens forskellige Dele, 
hvoraf dog nogle var blevet stjaalet, henlaa paa Marken paa det Sted, 
hvor Møllen skulde rejses. Efter Gaardens Salg overdrog han Møllens 
Rejsning til Møllefabrikant Lykkegaard, der paabegyndte Arbejdet i 
Oktober 1940 og var færdig med det hen i November 1940. Det var 
udelukket at gennemføre Pumpningen alene med Møllen, idet der i vind
fattige Perioder maatte benyttes Motorkraft.

Møllefabrikant Lykkegaard har forklaret, at nogle faa Dage efter, 
at hans Folk havde meddelt ham, at Møllen var færdig, telefonerede 
Sagsøgerne, at den var i Stykker, og han konstaterede da, at Aarsagen 
hertil maatte være manglende Smøring. Han blev anmodet om at bringe 
Møllen i Orden, men da Sagsøgerne erklærede, at Betalingen herfor 
ikke paahvilede dem, og han ikke vidste, hvem der saa skulde betale, 
vilde han ikke indlade sig herpaa. Med kraftig Vind kunde Møllen nok 
trække Pumpeværket; den Mølle, der tidligere havde staaet paa Ejen
dommen, havde et Vingefang paa 15 m, medens den heromhandlede 
Mølles Vingefang var 12 m, Det havde været muligt at levere en ny 
Vindmølle indenfor ca. 4 Maaneder, og en ny Mølle med 12 Meters 
Vingefang vilde have kostet ca. 9000 Kr. og en med 15 Meters Vinge
fang ca. 12.000 Kr.

Smedemester Poul Westphalen, Husmand Svend Christensen, Chauf
før Svend Aage Hansen og Sagsøgeren Skov Christensens Søn Johannes 
har afgivet Forklaringer, der paa forskellig Maade taler for, at Møllen
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har været mangelfuld og af utilstrækkelig Kapacitet. Johannes Skov 
Christensen har derhos forklaret, at Arealerne begyndte at blive bløde 
midt i November 1940, saa man ikke kunde færdes der, men at der først 
senere stod Vand over Arealerne, medens Chauffør Hansen har forklaret, 
at Arealerne begyndte at blive fugtige omkring 1. December 1940 og var 
helt oversvømmet ved Nytaarstid, hvorhos Hansen yderligere har for
klaret, at Møllen blev sat igang henimod Slutningen af November 1940.

I en under Sagen fremlagt Skrivelse af 16. Oktober 1941 har Mølle
bygger Laurits Hansen, Tommerup, erklæret, »at jeg i September 1940 
blev anmodet om at stille en Vindmotor op paa Strandholt. Jeg var den 
12. September ude at se Møllen, der skulde stilles op paa et gammelt 
Fundament, den passede ikke til det Forhold der, og uden en helt Om
forandring af den, kunde den ikke blive forsvarlig, og det vilde jeg paa 
det Tidspunkt ikke have med at gøre. Jeg talte ikke med Inspektør 
Jensen, efter at vi var ude og se Møllen, og ingen har spurgt mig, hvor
for jeg ikke vilde have med det at gøre.«

Desuden er der under Domsforhandlingen afgivet Vidneforklaringer 
af Forpagter Jens Vilhelm Jensen, Gaardejer Aksel Nielsen og Fiskeri
foged Jens Marius Jensen.

Paa Sagsøgernes Foranledning blev Distriktsbestyrer A. Petersen og 
Konsulent H. K. Olsen, begge af Odense, den 1. Februar 1941 udmeldt til 
som Syns- og Skønsmænd at skønne over den ved Oversvømmelsen 
skete Skade m. v. I Erklæring af 30. Maj 1941 udtaler Skønsmæn- 
dene bl. a.: 
»Spørgsmaal 1:

Størrelsen af den samlede Skade paa alle de ødelagte Værdier di
rekte og indirekte.
Svar: 27.990 Kr.

Dette Beløb fremkommer saaledes:
1. Asparges:

........................................................................................... 18.320 Kr. 
II. Rug:

........................................................................................... 1.260 Kr. 
III. Sukkerroer:

........................................................................................... 900 Kr. 
IV. Almindeligt Rajgræs til Frø:

........................................................................................... 560 Kr. 
V. Runkelroestiklinger:

....... ................................................................................... 800 Kr. 
VI. Almindelige Afgrødetab:

....... ................................................................................... 5.700 Kr. 
VIII. Skade paa Kanalerne:

.............. ................................................................................... 450 Kr.

Tilsammen under 1 .................................................................. 27.990 Kr.
Spørgsmaal 2:

Størrelsen af de samlede Ekstraudgifter, der vil være at afholde for 
at faa Oversvømmelsen væk.
Svar 7395 Kr.
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Det er Syns- og Skønsmandenes Opfattelse, at nuværende Ejer har 
gjort, hvad der var muligt, for at holde Arealet tørlagt. Der er saaledes 
allerede i Januar rettet Henvendelse om at faa etableret elektrisk Anlæg 
for Pumpningen, men Vanskeligheder ved at fremskaffe Luftledning har 
hidtil været en Hindring for denne Ordning.

Lige siden 1. November er der fra Ejernes Side gjort en betydelig 
Indsats for Fremskaffelse af Brændsel til Traktor og Lokomobil til Drift 
af den i 1936 opstillede Turbinepumpe, samt Traktor tilkoblet Sneglen 
ved Møllen.

Som Følge af de forskellige Restriktioner for Brændselstildeling har 
der imidlertid været mindre Afbrydelser i Anlægets Drift, men disse Af
brydelser kan ikke lægges Ejeren til Last.-----------

Det er Syns- og Skønsmændenes Opfattelse, at den samlede Skade 
paa Arealet vilde have været betydelig større, hvis der ikke fra Ejerens 
Side var ofret saa megen Energi, som Tilfældet har været, paa at 
fremme Udpumpningen.
Spørgsmaal 3:

Hvor stor en Andel maa det skønnes, at Ikke-Opstillingen af den 
stipulerede Vindmølle til den 7. November 1940 har haft paa de skete 
Ødelæggelser.
Svar: 35.385 Kr.

Det skønnes, at Ikke-Opstillingen af den stipulerede Vindmølle har 
været ene Aarsag til den Skade, hvis Værdi er opført under Punkterne 1 
og 2, og hvis Sum er den i Svaret anførte.
Spørgsmaal 4:

Hvad skønnes Omkostningerne ved Anskaffelsen af en Vindmølle 
som den omblæste at ville andrage.
Svar 11.815 Kr.

Fabrikanten af den i 1940 nedbrudte Vindmotor har paa Forespørgsel 
meddelt, at det pr. 20. Maj 1941 vilde koste det i Svaret anførte Beløb 
at opføre et Vindmotoranlæg af de Dimensioner, der er Tale om, og 
efter Forespørgsel hos Hedeselskabets kulturtekniske Afdeling er det 
oplyst, at en Vindmotor med 14—15 Meter Vindfang i foreliggende Til
fælde maa anses for passende til Udnyttelse af den 85 cm store Snegl 
med ca. 3 Meters Løftehøjde.«

Ved Afhjemlingen af Skønnet tilføjede Driftsleder Petersen, at Ejen
dommen normalt har været forsynet med en Vindmølle, der drev 2 Snegle, 
og i 1936 blev der etableret en Turbinepumpe som Hjælpekraft, og siden 
har Ejeren, naar disse samt Dræningen og Kanaler var i Orden, været 
i Stand til at holde Vandet' ude fra Ejendommen, ogsaa i Perioder, hvor 
begge Kræfter samtidig maatte anvendes.

I en supplerende Erklæring af 25. August 1941 har Skønsmændene 
yderligere udtalt: 
»Spørgsmaal 1: Har De ved den i Lørdags foretagne Besigtigelse af 
Roe-, Senneps- og Bygmarkerne paa »Strandholt« konstateret nogen 
Skade, hvortil Hensyn ikke er taget ved den Opgørelse, der indeholdes 
i Skønsforretningen af 30. Maj d. A.? 
Svar: Ja.
Spørgsmaal 2: Saafremt Spørgsmaal 1 besvares bekræftende, bedes det
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oplyst, til hvilken Værdi den saaledes konstaterede Skade maa ansættes. 
Svar: 24.000 Kr.

Idet vi henviser til den Inddeling i Grupper; der er anvendt i Skøns
erklæringen af 30. Maj, skal vi oplyse, at Beløbet fremkommer saaledes: 
I. Ompløjede Asparges

....... ................................................................................... 4.800 Kr. 
II. Ompløjet Rug

....... ................................................................................... 4.050 Kr. 
V. Manglende Afgrøde af Roefrø

.............. ................................................................................... 450 Kr.
VI b. 70 Tdr. Land med forskellige Afgrøder

.............. ................................................................................... 14.700 Kr.

Ialt.... 24.000 Kr. 
Spørgsmaal 3: Endvidere bedes det oplyst, om Skaden er foraarsaget 
af den Oversvømmelse af »Strandholt«s Jorder, der fandt Sted i Efter- 
aaret 1940.
Svar: Dette Spørgsmaal kan ikke besvares med et rent Ja, men vi 
skønner dog, at Hovedparten af den konstaterede Skade stammer fra 
Oversvømmelsen og skal til Begrundelse heraf anføre følgende:

Da det maatte antages, at den synlige Skadevirkning skyldtes Salt i 
Pløjelaget, idet Jorden lige fra det tidlige Foraar viste den for Saltvirk
ning karakteristiske Skorpedannelse, blev der af medundertegnede, Kon
sulent H. K. Olsen, en af de første Dage i Juni udtaget en Jordprøve til 
Saltbestemmelse. Prøven udtoges i en af de daarligste Pletter i det aller 
øverste Jordlag (Skorpen). Den blev analyseret paa Dansk Landbrugs- 
og Handelslaboratorium, Odense, og viste et Saltindhold paa 5,8 pCt. 
Skadevirkning indtræder erfaringsmæssigt, naar Saltkoncentrationen i 
Pløjelaget stiger til mellem 0,1 og 0,2 pCt.

Da Synsforretningen den 16. August blev afholdt, var der i Løbet af 
en Maaned faldet ca. 100 mm Regn---------- For at konstatere Jordens
Saltindhold nu blev der udtaget 9 Jordprøver fordelt forskellige Steder

At den nu konstaterede yderligere Skade skyldes Saltvirkning er 
hævet over enhver Tvivl, men Spørgsmaalet er om Saltvirkning kunde 
være indtraadt, uden at Arealerne havde været oversvømmet.

Der vil altid i Arealer, der er inddæmmet fra Havet, være Risiko 
for Saltvirkning i visse lave Partier, naar der i Forsommeren indtræder 
langvarige Tørkeperioder, idet Salt da fra Grundvandet gennem For
dampningen suges op mod Overfladen, men som allerede nævnt er det 
vor Overbevisning, at Hovedparten af den Skade, hvis Værdi er opgjort 
under Sp. 2, har sin Aarsag i den langvarige Oversvømmelse i Efteraaret 
og Vinteren 1940—41 ---------- «

I Tilslutning hertil har Skønsmændene i Retten udtalt, »at den i 
Efteraaret 1940 stedfundne Oversvømmelse er en Ferskvandsoversvøm
melse. Naar det ferske Vand ikke pumpes væk, vil det trænge ned i 
Grunden og der opløse Salt, som føres med op i Vandet, naar dette 
stiger paa Grund af manglende Pumpning. Paa lave Omraader i ind
dæmmede Arealer vil der altid være Fare for Saltvirkning efter tørre
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Forsomre, selv om Oversvømmelse ikke er sket. Maj og Juni 1941 var 
meget tørre Maaneder. Arealet er tidligere Havbund, og Arealet ligger 
fra + 0,20 til 4- 0,90 (under daglig Vandstand).----------

Det kan ikke siges, at Sagsøgerne ved deres Dispositioner angaa- 
ende Dyrkning af det paagældende Areal har handlet uforsvarligt, men 
der er tværtimod handlet fornuftigt ved at forsøge paa at faa normale 
Afgrøder paa Arealet.«

Ifølge Skødet har Sagsøgte nu været forpligtet til inden den 7. No
vember 1940 at opstille en Vindmølle, og efter det for begge Parter klare 
Formaal med denne, har Sagsøgte derhos været forpligtet til at sørge for, 
at Møllen — uanset om den Mølle, der ved Handlen laa adskilt paa 
Marken, fyldestgjorde dette Krav — var af tilstrækkelig Kapacitet til 
paa rimelig Maade at besørge Pumpningen. Møllen er imidlertid først 
blevet opstillet antagelig omkring Slutningen af November Maaned og 
var efter det oplyste, herunder Skønserklæring af 30. Maj 1941, Pkt. 4, 
sammenholdt med, at dens Vingefang var 12 m, ikke af tilstrækkelig 
Kapacitet, hvorhos den i sig selv led af væsentlige Mangler, hvorved be
mærkes, at Sagsøgtes Paastand om, at Manglerne skyldes daarlig Pas
ning fra Sagsøgernes Side ikke er bevist af Sagsøgte, der specielt ikke 
har søgt Spørgsmaalet belyst gennem Syn og Skøn, uagtet han ved 
Sagsøgernes Begæring om Skønsforretning i Januar 1941 allerede da 
var varslet om, at Retssag forestod. D a Sagsøgte saaledes har mislig
holdt sine Forpligtelser med Hensyn til Møllen, da dette efter det op
lyste, herunder Skønserklæringen, har medført Arealernes Oversvøm
melse, medens der intet Holdepunkt er oplyst for Sagsøgtes Anbrin
gende om, at Oversvømmelsen har hidrørt fra Sagsøgernes mangelfulde 
Pasning af Stigbordene, da Sagsøgte, jfr. bl. a. hans Sagførers oven
nævnte Brev af 4. Oktober 1940 til Sagsøgtes Sælgere, har været fuldtud 
klar over, at Oversvømmelse maatte ventes, hvis Møllen ikke udførte 
Pumpningen, o g d a Sagsøgerne efter det oplyste, herunder Landsrets
sagfører Heltborg Nielsens ovenævnte Brev af 9. December 1940 til Sag
søgte og Landsretssagførerens Vidneforklaring, i alt Fald har reklameret 
overfor Sagsøgte inden den 9. December 1940, findes Sagsøgte, der ikke 
ses herefter at have foretaget sig nogetsomhelst effektivt til Opfyldelse 
af sine Pligter, at maatte være ansvarlig for den Sagsøgerne paaførte 
Skade, medmindre denne kunde have været afværget af Sagsøgerne ved 
rimelige Foranstaltninger. I saa Henseende findes Sagsøgerne overens
stemmende med Skønserklæringen at have foretaget alle rimelige Be
stræbelser for at gennemføre Pumpningen med Motorkraft, idet det ikke 
ses at kunne bebrejdes dem, at de paa det paagældende Tidspunkt ikke 
har forsøgt at købe eller leje en Generator, hvilken Mulighed Sagsøgte 
da heller ikke dengang selv har bragt paa Bane. Derimod kan der, 
som Sagen foreligger oplyst, ikke bortses fra den Mulighed, at en 
Reparation af Møllen, uanset dens mangelfulde Kapacitet, eller even
tuelt Anskaffelse af en anden brugt Mølle kunde have bidraget til at 
begrænse Skaden. Under Hensyn til disse Omstændigheder sammen
holdt med, at Vandskaden mulig for en Del er indtraadt allerede inden 
Sagsøgerne reklamerede overfor Sagsøgte, og at der paa det forelig
gende Grundlag maa regnes med Muligheden af, at der kan skaffes en
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billigere, brugt Mølle i Stedet for den af Skønsmandene i Erklæringen 
af 30. Maj 1940 Pkt. 4 omtalte ny Mølle, og idet Skønsmandenes Vurde
ringer iøvrigt i det hele vil kunne lægges til Grund ved Afgørelsen, 
findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgerne et Beløb, der skønnes 
passende at kunne bestemmes til 25.000 Kr., hvorhos Sagsøgernes Rente- 
paastand i Medfør af Galdsbrevslovens § 62, 2. Stk., findes at burde 
tages til Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgerne 
med 2500 Kr., hvorved bemærkes, at Sagsøgemes Honorar til Skøns
mandene har udgjort 500 Kr.

Onsdag den 21. Marts.

Nr. 40/1944. Fakse Bryggeri, Malt- og Mineralvandsfabrik (Landsretssagf. A. Andersen)
mod

A/S Tuborg Bryggerier (Hjejle).
(Udlevering af visse Mineralvandsflasker).

Østre Landsrets Dom af 17. December 1943 (II Afd.): De 
hos Sagsøgte, A/S Tuborg Bryggerier, beroende med Sagsøgernes, Fakse 
Bryggeri, Malt- og Mineralvandsfabriks indbrandte Marke »Fakse« for
synede Mineralvandsflasker er Sagsøgte kun pligtig at udlevere til Sag
søgerne mod Levering af et tilsvarende Antal kurante, umarkede Øl
eller Mineralvandsflasker til Sagsøgte eller imod Betaling af Dagsprisen 
for Flaskerne, f. T. 15 Øre pr. Flaske. Sagens Omkostninger betaler 
Sagsøgerne inden 15 Dage fra denne Doms Afsigelse til Sagsøgte med 
500 Kr. At efterkomme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten principalt paastaaet Indstævnte tilpligtet uden Vederlag at udlevere de i Sagen omhandlede Flasker, medens Appellanten som subsidiær Paastand har gentaget sin for Landsretten nedlagte Paastand. Indstævnte har paastaaet Dommen stadfæstet.

Færdig fra Trykkeriet den 16. Maj 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj est eretsaaret 1945. Nr. 8

Onsdag den 21. Marts.

Syv Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og at paalægge Appellanten at betale 1200 Kr. til Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.To Dommere, der iøvrigt tiltræder Dommens Resultat, finder, at det Beløb, Appellanten vil have at betale ved Flaskernes Udlevering, under Hensyn til, hvad der er oplyst om det Indstævnte paaførte Tab, skønsmæssig bør ansættes til 10 Øre pr. Flaske.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Fakse Bryggeri, Malt- og Mineralvandsfabrik, til Indstævnte, A/S Tuborg Brygggeri, med 1200 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Salg af Mineralvand benytter Mineralvandsfabrikker 3 forskel

lige Flasketyper:
1. Patentflasker med Porcelænsprop og forsynet med Fabrikkens 

Navn. 2. Kapselflasker (uden Patentprop) med Fabrikens Navn indbrændt 
i selve Flasken, og 3. Kapselflasker uden Fabrikkens Navn eller Mærke.

Sagsøgeren, Fakse Bryggeri, Malt- og Mineralvandsfabrik, benytter 
ved Salg af Mineralvand alle de 3 Flasketyper, af Kapselflasker dog 
fortrinsvis Flasker mærket med Fabrikkens Navn. Disse Flasker ud- 
laanes uden Vederlag af Sagsøgerne til dennes Aftagere af Mineralvand. 
Sagsøgte, A/S Tuborg Bryggerier, benytter foruden Patentflasker kun 
umærkede Kapselflasker, der sælges til Aftagerne sammen med Indholdet 
mod Betaling i Penge eller mod Aflevering af tilsvarende tomme Flasker.

Det har vist sig umuligt at undgaa, at Patentflaskerne og de navne
mærkede Kapselflasker i betydeligt Omfang tilbageleveres af Aftagerne 
i tom Tilstand til andre Fabrikker end dem, med hvis Navn de er

H. R. T. 1945 Nr. 3 4
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mærket, idet en tilstrækkelig omhyggelig Sortering støder paa Vanske
ligheder eller faktisk ikke foretages. Indtil Oktober 1936 udleverede 
Sagsøgte vederlagsfrit til Sagsøgerne de med dennes Navn mærkede 
Kapselflasker. Ved Østre Landsrets Dom af 2. Februar 1937 blev det 
imidlertid statueret, at en Fabrik, der var kommet i Besiddelse af navne
mærkede Kapselflasker tilhørende en anden Fabrik, vel var pligtig at 
udlevere Flaskerne, men kun mod Betaling af et vist Beløb pr. Flaske, 
om hvis Størrelse, 10 Øre, der var Enighed mellem de to Fabrikker. 
Efter Afsigelsen af denne Dom har Sagsøgte vægret sig ved uden Be
taling at udlevere til Sagsøgerne de med dennes Navn mærkede Kap
selflasker. Heroverfor vægrede Sagsøgerne sig ved at udlevere til Sag
søgte, de denne tilhørende Patentflasker, som Sagsøgerne var kommet i 
Besiddelse af.

Under en af Sagsøgte anlagt Sag blev ved Højesterets Dom af 
4. Februar 1943 Sagsøgerne dømt til vederlagsfrit at udlevere til Sag
søgte de hos Sagsøgerne beroende med Sagsøgtes Mærker forsynede 
ca. 35.000 Patentflasker. Under Sagen bestred Sagsøgerne ikke at være 
pligtige vederlagsfrit at udlevere Patentflaskerne, men forlangte hertil 
knyttet det Vilkaar, at Sagsøgte vederlagsfrit udleverede sin Beholdning 
af Sagsøgernes navnemærkede Kapselflasker, hvilken Beholdning var 
opgjort til ca. 128.000 Stk. I Begrundelsen af Højesterets med et Flertal 
af otte Dommere trufne Afgørelse hedder det:

»Naar Selskabet er kommet i Besiddelse af de nævnte navnemær
kede Flasker, maa det antages at skyldes en Forveksling med umærkede 
Flasker, der skulde have været tilbageleveret Tuborg, idet det først 
efter Modtagelsen har været praktisk muligt at identificere Flaskerne. 
Vederlagsfri Tilbagelevering vilde herefter paaføre Selskabet et Tab, 
der findes ugrundet. Herved bemærkes, at et tilsvarende Forhold ikke 
kan anses at foreligge for Patentflaskernes Vedkommende, hvor For
veksling maa antages normalt at kunne undgaas. Allerede som Følge af 
det anførte findes der — overensstemmende med hvad der i de senere 
Aar i vidt Omfang har været praktiseret — ikke at være Grundlag for 
at stille det nævnte Vilkaar.

Da de efter Højesteretsdommens Afsigelse mellem Parterne førte 
Forhandlinger om Vilkaarene for Sagsøgtes Udlevering af Beholdningen 
af Sagsøgernes navnemærkede Kapselflasker ikke førte til Enighed, har 
Sagsøgerne under nærværende ved Stævning af 10. Oktober 1943 anlagte 
Sag paastaaet Sagsøgte dømt til mod en efter Rettens Skøn fastsat Er
statning at udlevere de hos Sagsøgte beroende, Sagsøgerne tilhørende 
og med dennes indbrændte Mærke »Fakse« forsynede Mineralvands
flasker.

Sagsøgte har nedlagt Paastand om, at det fastslaas, at Selskabet kun 
er pligtig at udlevere de nævnte Flasker, principalt imod Levering af et 
tilsvarende Antal kurante, umærkede 01- eller Mineralvandsflasker til 
Sagsøgte, subsidiært imod Levering af umærkede Flasker eller Betaling 
af Dagsprisen, 15 Øre pr. Flaske.

Ifølge foretagne Optællinger udviste Sagsøgtes Beholdning af Sag
søgernes navnemærkede Kapselflasker paa nedennævnte Datoer følgende 
Antal:
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13. December 1938 ca. 42.000 Stk.
8. Marts 1940 „ 77.000 „
2. Oktober 1940 ,, 93.000 „

20. November 1941 „ 117.000 „
11. Oktober 1942 „ 128.000 „
22. Juli 1943 „ 129.300 „

Den 28. Maj 1942 er der ved en Overenskomst, der er tiltraadt af 
samtlige Bryggeriforeningers Medlemmer og yderligere ca. 80 Brygge
rier og Mineralvandsfabrikker, men ikke tiltraadt af Sagsøgerne, ved
taget nye Bestemmelser angaaende Emballage til 01 og Mineralvande. 
Deltagerne i Overenskomsten forpligter sig til saavel med Hensyn til 
navnemærkede som ikke navnemærkede Kapselflasker kun at lade ud
levere 01 og Mineralvand mod samtidig Tilbagelevering af et tilsvarende 
Antal Flasker eller mod Betaling af de manglende. Flasker til Dagspris, 
for Tiden 15 Øre pr. Stk. Deltagerne forpligter sig videre til, saa vidt 
det er muligt, at undlade at hjemtage andre Virksomheders mærkede 
Kapselflasker. De Kapselflasker med fremmede Mærker, som Kontrahen
terne alligevel maatte komme i Besiddelse af, forpligter disse sig til at 
udlevere til den Virksomhed, hvis Mærker Flaskerne bærer, og denne 
Virksomhed er forpligtet til enten at levere Ihændehaveren ikke-navne- 
mærkede Kapselflasker i Stedet eller refundere denne Flaskernes Værdi 
efter Dagspris. Mineralvand paa Patentflasker udleveres følge Overens
komsten fremtidig kun, naar der samtidig tilbageleveres tomme Patent
flasker tilhørende Kontrahenten i tilsvarende Omfang, og Kontrahenterne 
forpligter sig til saa vidt muligt at undlade at hjemtage andre Virksom
heders Patentflasker. De Beholdninger af fremmede Virksomheders 
navnemærkede Kapselflasker, som fandtes ved Overenskomstens Ikraft
træden, udveksledes uden Vederlag.

Sagsøgerne gør til Støtte for sin Paastand gældende, at Størstedelen 
eller en meget væsentlig Del af Sagsøgtes Beholdning af Sagsøgernes 
navnemærkede Kapselflasker er kommet i Sagsøgtes Besiddelse ved at 
være lagt i Kasser med tomme Patentflasker. At dette er rigtigt, støttes 
dels ved de nedenfor omtalte Vidneforklaringer, dels ved de ovenfor 
anførte Beholdningstal, der kun viser en relativt ubetydelig Stigning, 
efter at de strenge Kontrolregler for Patentflasker er indført med Over
enskomsten af 28. Maj 1942. Flasker, der er kommet i Sagsøgtes Besid
delse paa denne Maade, har Sagsøgte imidlertid ikke ydet noget Veder
lag for, og Sagsøgte lider saaledes ikke noget Tab ved at udlevere dem 
til Sagsøgerne, der derimod kommer til at lide et urimeligt Tab ved at 
maatte betale for disse Flasker. Selv om det maa erkendes, at Sagsøger
nes navnemærkede Kapselflasker ogsaa i et vist Omfang kommer i Sag
søgtes Besiddelse ved at blive lagt i Kasser med umærkede Kapselflasker, 
lider Sagsøgte heller ikke noget Tab ved uden Vederlag at maatte ud
levere saadanne Flasker til Sagsøgerne, idet Sagsøgte formentlig har den 
Ordning med sine Kuske, at disse ikke faar godskrevet sædvanlig Be
taling for saadanne Flasker. Et Vederlag som det af Sagsøgte forlangte, 
vil tilføre Sagsøgte en urimelig Gevinst og paaføre Sagsøgerne et urime
ligt Tab. Alene det Tab, som Sagsøgte lider ved at maatte paatage sig 
Sortering, Opbevaring og Udlevering af Sagsøgernes Flasker, kunde der
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være Rimelighed for at erstatte Sagsøgte, men dette Tab kan kun 
ansættes til nogle faa Øre pr. Flaske. Overfor Sagsøgtes Krav om et 
Vederlag af 15 Øre pr. Flaske indvender Sagsøgerne iøvrigt, at den 
væsentligste Del af Flaskerne er kommet i Sagsøgtes Besiddelse paa en 
Tid, hvor Dagsprisen var 10 Øre eller lavere, og at der ingen Grund 
er til, at Sagsøgte skulde drage Fordel af den indtraadte Prisstigning.

Sagsøgerne har for Landsretten foranlediget Vidneafhøring af fem 
københavnske Købmænd og Cigarhandlere, der igennem en Aarrække 
har forhandlet Mineralvand, bl. a. fra Sagsøgerne og Sagsøgte. Disses 
Forklaringer har, forsaavidt angaar de af Vidnerne drevne Forretninger, 
støttet Sagsøgernes Paastand om, at Sagsøgemes Flasker snarere er kom
met andre Fabrikanter i Hænde ved at blive lagt i Kasser med disses 
Patentflasker end ved at blive lagt i Kasser med umærkede Kapselflasker.

Sagsøgte gør heroverfor gældende, at den aldeles overvejende Del 
af Beholdningen af Sagsøgernes Flasker er kommet i Sagsøgtes Besid
delse ved at være lagt i Kasser med umærkede Kapselflasker. Sagsøgte 
henviser i saa Henseende til Erklæringer fra Danske Mineralvandsfabri
kanters Fællesforening og Foreningen af Mineralvandsfabrikker i Fyens 
Stift, der var fremlagt under den fornævnte Højesteretssag. I disse Er
klæringer udtales det, at det paa Grund af Patentflaskens særlige Kon
struktion sjældent forekommer, at Patentflasker og almindelige Kapsel
flasker (umærkede eller navnemærkede) blandes sammen. Derimod fore
kommer det jævnligt eller oftere, at navnemærkede og umærkede Kap
selflasker findes i samme Kasse. Det er nu vel rigtigt, at Sagsøgte ikke 
direkte godtgør sine Kuske Værdien af de Flasker med Sagsøgernes 
Mærke, som de afleverer, men Sagsøgte har set sig nødsaget til at for
høje Kuskenes Provisionssatser, saaledes at disse ækvivalerer Kuskenes 
Tab paa disse Flasker, og det er saaledes i Realiteten Sagsøgte, der 
bærer Tabet ved at modtage Flaskerne uden at kunne anvende dem, 
hvilket Tab netop udgør Flaskernes Værdi i Handel og Vandel, der f. T. 
er 15 Øre pr. Flaske, hvortil kommer Udgifterne ved Sortering og Op
bevaring. Sagsøgerne vil paa den anden Side uden Tvivl indvinde Fordel 
ved, at umærkede Flasker i et vist Omfang kommer i Sagsøgernes Be
siddelse ved at blive lagt i Kasser med Sagsøgernes egne mærkede 
Flasker, men iøvrigt kan Sagsøgerne ikke beklage sig over at maatte 
betale for de Flasker, der er kommet i Sagsøgtes Besiddelse, idet det, 
som det udtrykkes i en tidligere Dom i en lignende Sag, maa være Sag
søgernes Sag at føre Regnskab over de mærkede Flasker, som Sag
søgerne udlaaner til sine Kunder, saaledes at disse derigennem kan 
holdes ansvarlige for Udlaanet. Et saadant Regnskab har Sagsøgerne 
imidlertid ikke ført. Med Hensyn til den indtraadte Stigning i Flaskernes 
Værdi fremhæver Sagsøgte, at man tidligere har tilbudt Sagsøgerne at 
overtage Flaskerne for en Pris af 10 Øre, hvad Sagsøgerne afslog. 
Værdien er nu 15 Øre, hvilken Pris Sagsøgte maa betale, hvis man køber 
nye Flasker.

Uanset de under denne Sag fremkomne nye Oplysninger maa det 
antages, at Modtagelsen af Sagsøgernes Flasker i hvert Fald normalt 
paafører Sagsøgte et Tab, svarende til Værdien af Flaskerne foruden



21. Marts 1945 53

Udgifterne og Ulemperne ved Sortering og Opbevaring af Flaskerne. 
Dækning af dette Tab maa Sagsøgte, jfr. Højesteretsdommen, kunne 
stille som Betingelse for Flaskernes Udlevering, uden at det kan'komme 
i Betragtning, at der herved i et vist Omfang kan opstaa et Tab for 
Sagsøgerne. Det mellem Parterne opstaaede Retsforhold med Hensyn til 
Flaskerne findes at maatte føre med sig, at det Vederlag, Sagsøgerne 
maa yde, fastsættes efter Værdien paa den Tid, da Udleveringen sker, 
og Sagsøgerne, der tidligere har vægret sig ved at modtage Flaskerne 
mod Vederlag, findes ikke at kunne støtte noget Krav paa, at en Del af 
Flaskerne er modtaget af Sagsøgte paa en Tid, hvor Dagsprisen paa 
Flaskerne var mindre. Sagsøgerne bør dog have Valget imellem at ud
veksle Flaskerne med tilsvarende Flasker, som Sagsøgte kan anvende, 
eller betale Flaskerne kontant. I Overensstemmelse hermed vil der være 
at give Dom efter Sagsøgtes subsidiære Paastand.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgerne have at betale Sagsøgte 500 Kr.

Torsdag den 22. Marts.

Nr. 59/1944. Restauratør Christian Ovesen (Landsretssagf. Leo Frederiksen)
mod

Stutteriejer Valdemar L. H.Høybye (Landsretssagf. Jørgen Bang).
(Betaling af Foderpenge m. m. for et Føl).

Østre Landsrets Dom af 21. Februar 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Restauratør Christian Ovesen, bør inden 15 Dage fra denne Doms Af
sigelse til Sagsøgeren, Stutteriejer Valdemar L. H. Høybye, betale 
1668 Kr. med Renter 5 pCt. om Aaret fra den 30. November 1943, til 
Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 150 Kr. At efterkomme under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Otte Dommere bemærker følgende:Den mellem Parterne trufne Aftale om, at Indstævnte skulde levere Appellanten et Føl VA Aar gammelt, findes efter alt foreliggende naturligt at maatte forstaas saaledes, at Indstævnte skulde afholde Udgifterne til Foder og til Pasning af Føllet indtil Afleveringen, og da der ikke med den i Kontrakten anvendte Ud- tryksmaade »Regning & Risiko« kan antages at være tilsigtet en anden Ordning, stemmer disse Dommere for at tage Appellantens Paastand til Følge samt for at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 500 Kr.
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En Dommer stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Restauratør Christian Ovesen, bør til Indstævnte, Stutteriejer Valdemar L. H. Høybye, betale 200 Kr., men bør iøvrigt for Tiltale af Indstævnte i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Overenskomst af 5. Marts 1940 solgte Sagsøgte, Restauratør 

Christian Ovesen, til Sagsøgeren, Stutteriejer Valdemar L. H. Høybye, 
Travhoppen Unica Volo, og som Vederlag skulde Sagsøgeren levere Sag
søgte et Føl efter den solgte Hoppe. I Kontrakten hedder det bl. a.:

»---------- V. Højbye køber Traverhoppen Unica Volo paa følgende
Betingelser. Hoppen overtages Marts den 7. 1940. V. Højbye faar Unica 
Volo mod at levere et Føl IV2 Aar gammel, men fra Føllets 6 Maane
ders Alder staar Føllet paa Hr. Chr. Ovesens egen Regning & Risiko. 
Føllet skal være sund & frisk. Men hvis Hoppen ikke bliver i fol i Aarene 
1940—41—42 er V. Højbye fri af alle Servitutter og hermed er alle tid
ligere Aftaler anuleret. Hvis Hoppen kommer i Træning i Tiden mellem 
1940—43, skal de Herrer Chr. Ovesen & V. Højbye dele halvt om Ud
gifter & Indtægter. De Herrer skal staa halvt om Udgifter for Bedækning 
af Hoppen i det givne Tidspunkt. Fru Ovesen er Opdrætter af det even
tuelle Føl.«

Den 20. April 1942 fik den solgte Hoppe et Føl, og dette Føl er den 
27. Oktober 1943 overtaget af Sagsøgte. Sagsøgeren har herefter opgjort 
sit Tilgodehavende hos Sagsøgte saaledes:
Foder og Pleje for Føllet fra 20. Oktober 1942—21. Oktober 

1943 å 120 Kr. mid.......................................................... 1468 Kr.
Bedækningsafgift 100 Kr. plus 300 Kr. ved levende født Føl 

ialt 400 Kr., heraf Halvdelen ......................................... 200 —

1668 Kr.

Da Sagsøgte har nægtet at betale dette Beløb, har Sagsøgeren anlagt 
nærværende Sag, hvorunder han har paastaaet Sagsøgte dømt til at betale 
1668 Kr. med Renter 5 pCt. om Aaret fra Sagens Anlæg den 30. November 
1943, idet han har henvist til, at Kontraktens Bestemmelser om, at Føllet 
efter at være blevet V2 Aar gammelt staar for Sagsøgtes Regning, maa 
betyde, at Sagsøgte skal betale Foderpenge m. v. efter dette Tidspunkt.

Sagsøgte har nedlagt Paastand paa Frifindelse mod Betaling af Andel
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i Bedækningsafgifter 200 Kr., idet han har anført, at Kontrakten maa 
forstaas saaledes, at Føllet først skulde leveres, naar det var P/2 Aar, 
og at Bestemmelsen om, at det, naar det er V2 Aar gammelt, henstaar for 
Sagsøgtes Regning og Risiko, ikke betyder, at der skal betales Foder
penge, naar Føllet er V2 Aar gammelt, men kun, at Risikoen for Sygdom, 
Død m. v. er gaaet over.

For Landsretten har Parterne samt fhv. Vognmand Niels Christian 
Dansen Høybye, Fru Julie Ovesen, Generalsekretær Helge Marks-Jørgen- 
sen og Travtræner Villy Einer Andersson Værn afgivet Forklaring.

Der er derhos fremlagt en Erklæring af 10. Februar 1944 fra For
eningen af Travhesteejere, hvori det bl. a. hedder:

»Den Fremgangsmaade, som Hr. C. Ovesen har benyttet ved Salg 
-af en Hoppe, nemlig at sælge Hoppen for et Føl, er en ganske almindelig 
Fremgangsmaade, naar en Hesteejer ønsker at sælge enten en udtjent 
Hoppe, d. v. s. en Hoppe man ikke længere ønsker skal køre Løb paa 
Banerne, eller en Hoppe, der af andre Grunde maa tages bort fra 
Banerne.

Naar en Hoppe sælges mod Levering af Føl, sker det sædvanligvis 
ved, at Hoppen sælges for et eller to Føl, alt efter Hoppens Afstamning, 
Rekord o. s. v., men det sædvanlige er absolut, at Føllet afleveres, naar 
det tages fra Moderen, d. v. s. 5 å 6 Maaneder efter Føllets Fødsel, og 
det sædvanlige kan vel nok siges at være, at Føllet leveres 6 Maaneder 
gammelt.

Naar der i denne Forbindelse tales om, at Stutteriejer V. Høybye 
ved en saadan Handel faar en urimelig Fordel, skal vi gøre opmærksom 
paa, at Overtagelsen af en Hoppe mod Levering af Føl jo altid er noget 
^f en Lotterihandel, idet det jo mange Gange viser sig, at en Hoppe 
ikke foler f. Eks. et, to eller tre Aar, og maaske aldrig kommer i Fol, 
og i denne Sag viser det sig ogsaa, at Hoppen har folet 2 Gange, men at 
Føllene er døde inden Afleveringsfristens Udløb, hvilket altsaa bevirker, 
at Hoppen kommer til at staa en saadan Hoppekøber i ret store Beløb, 
inden han selv faar noget Udbytte af Hoppen, — hvis derimod Hoppen 
foler omgaaende, vil Hoppekøberen selvfølgelig maaske nok blive den, 
der gør den bedste Forretning, men det afhænger jo igen af, hvorledes 
Afkommet bliver efter en saadan Hoppe.

Men som sagt er det en ganske almindelig Fremgangsmaade at sælge 
Hopper paa, og Levering af Føllet 6 Maaneder efter Fødslen.«

Parterne har forklaret indbyrdes modstridende om, hvad der passe
rede mellem dem, da Aftalen blev truffet, og ved de afgivne Vidnefor
klaringer er der ikke tilvejebragt tilstrækkeligt til herpaa at afgøre Sagen. 
Denne maa derfor afgøres efter Kontraktens Ordlyd, og denne findes at 
maatte forstaas som at Sagsøgeren hævdet. Sagsøgerens Paastand vil 
derfor være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale Sagsøgeren med 
150 Kr.
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Fredag den 23. Marts.

Nr. 126/1944. Foreningen af Importører af Spejlglas og Vin
duesglas i Danmark (Bierfreund)

mod
Grosserer Carl Jørgen Kofoed-Ibsen (Hjejle).

(Optagelse af Indstævnte som Medlem).

Østre Landsrets Dom af 9. Maj 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Foreningen af Importører af Spejlglas og Vinduesglas i Danmark, bør op
tage Sagsøgeren, Grosserer Carl Jørgen Kofoed-Ibsen, som Medlem og 
betale ham Sagens Omkostninger med 350 Kr. At efterkomme inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter de Højesteret forelagte Oplysninger maa det anses bevist, at Foreningens Medlemmer indtager en Fortrinsstilling af væsentlig Betydning ved Indkøb af Glas, saavel fra Hovedleverandørerne i Udlandet som fra Korsør Glasværk, der er den eneste Vinduesglasfabrik i Danmark.Det er endvidere oplyst, at Appellanten af Direktoratet for Vareforsyning er anerkendt som forhandlingsberettiget Brancheforening og derigennem som berettiget til at deltage i Drøftelser i Direktoratet om Spørgsmaal vedrørende Fordelingen af Importbevillinger o. lign.Syv Dommere finder efter det i Sagen fremkomne, at Indstævnte, der opfylder de i Vedtægterne fastsatte formelle Betingelser for at blive Medlem af Foreningen, har en saadan væsentlig, berettiget erhvervsmæssig Interesse i at være Medlem af Foreningen, at denne maa være pligtig at optage Indstævnte som Medlem. Med denne Begrundelse stemmer disse Dommere for at stadfæste Dommen.To Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Foreningen for Importører af Spejlglas og Vinduesglas i Danmark, til Indstævnte, Grosserer Carl Jørgen Kofoed-Ibsen, 600 Kr.
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At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigeisee.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne ved Stævning af 26. Januar 1944 anlagte Sag har Sag

søgeren, Grosserer Carl Jørgen Kofoed-Ibsen, paastaaet Sagsøgte, For
eningen af Importører af Spejlglas og Vinduesglas i Danmark, tilpligtet 
at optage Sagsøgeren som Medlem.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Ifølge den sagsøgte Forenings Vedtægter af 30. Juni 1942 er For

eningens Formaal Varetagelse af Branchens Interesser. Vedtægternes 
§ 3 lyder saaledes:

»Som Medlem kan optages enhver uberygtet Person, Firma eller 
Aktieselskab, der:
a. har Næringsbrev som Handlende en gros.
b. er Medlem af Grosserer-Societetet eller Provinshandelskammeret.
c. mindst 1 Aar eller længst 2 Aar efter Foreningens Skøn har drevet 

Virksomhed med fornødent Lager og Kapital som Grossist i Spejlglas 
og Vinduesglas.

d. ikke befatter sig med Indsætning af Glas eller med Glarmesterarbejde 
samt hverken direkte eller indirekte er interesseret i nogen Glarmester- 
forretning eller i nogen Forretning eller Selskab af lignende Art eller 
er et Selskab, der er dannet af saadanne interesserede eller overtaget 
af saadanne.

e. er solvent og har fyldestgjort sine Forpligtelser.«
I Vedtægternes § 4 bestemmes bl. a. følgende:
»Anmodning om Optagelse fremsættes skriftligt til Foreningens Be

styrelse.
Afgørelse af, om de i § 3 nævnte Betingelser er opfyldt, træffes efter 

en forudgaaende Undersøgelse af Foreningens statsautoriserede Revisor 
efter Samraad med en af Ansøgeren eventuelt udpeget statsautoriseret 
Revisor.

Revisionens Afgørelse skal indbringes for Foreningens Generalfor
samling, paa hvilken der skal gives Anmoderen Lejlighed til at ytre sig. 
Generalforsamlingen træffer derefter Afgørelsen ved almindelig Stemme
flerhed, hvilken Afgørelse af Anmoderen kan prøves for Domstolene.«

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført, at han, som den 
13. September 1941 begyndte en selvstændig Forretning i Spejl- og Vin
duesglas, fik Forstaaelsen af, at det vilde lette hans Optagelse i For
eningen, hvis han fulgte dennes Regler; han afhændede derfor den til 
hans Forretning hørende Glarmesterforretning for Varelagerets Værdi og 
overholdt Foreningens Priser. Ved Skrivelse af 21. August 1942 anmodede 
han om Optagelse, og den 27. November 1942 afgav Foreningens stats
autoriserede Revisor en Beretning, hvorefter Sagsøgeren opfyldte Ved
tægternes Optagelsesbetingelser, men paa Foreningens Generalforsamling 
den 14. Maj 1943 blev der nægtet ham Optagelse. Paa en den 17. August 
1943 afholdt ekstraordinær Generalforsamling optog Foreningen en anden 
Grossist som Medlem, men nægtede at genoptage Spørgsmaalet om hans
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Optagelse. Paa hans Anmodning har en statsautoriseret Revisor paany 
undersøgt hans Forretning og i Beretning af 13. Marts 1944 konstateret, 
at han, hvis Omsætning af Glas udgjorde i Aaret 1942 ca. 150.000 Kr. og 
i 1943 ca. 155.000 Kr., stadig opfylder Optagelsesbetingelserne. Herefter 
mener han, at det skyldes Vilkaarlighed, naar Foreningen baade paa den 
omtalte og paa en den 26. April 1944 afholdt Generalforsamling har 
nægtet at optage ham. Optagelsen har stor Interesse for hans Nærings
virksomhed, da Foreningen med Københavns Glarmesterlaug har den 
Ordning, at Laugets Medlemmer af Foreningens Medlemmer faar en 
Bonus mod kun at købe hos disse, og da Foreningen har Aftale med 
Hovedeksportørerne af Glas fra Udlandet om, at disse kun maa sælge til 
Foreningens Medlemmer, som til Gengæld kun maa købe hos Hoved
eksportørerne; han er derfor, særlig under de nuværende Forhold, 
næsten afskaaret fra at importere Glas. Dette mener han, Foreningen 
ikke efter sit Formaal er berettiget til at hindre ham i.

Den sagsøgte Forening har ikke villet bestride, at Sagsøgeren vel 
opfylder de formelle Betingelser for at optages som Medlem, men har 
anført, at Optagelse efter Foreningens Vedtægter skal afgøres af dens 
Generalforsamling, som derfor maa være berettiget til at udøve et Skøn. 
Herved følges selvfølgelig visse Retningslinier, og Generalforsamlingen 
har derved krævet en større Omsætning som Optagelsesbetingelse. Hvis 
der gives efter paa dette Punkt, maa ogsaa andre Grossister med en 
Omsætning af Størrelse som Sagsøgerens optages som Medlemmer, og 
dette ønsker Generalforsamlingen ikke, selv om den ikke paa nogen 
Maade vil nægte at optage nye Medlemmer; den har saaledes optaget 
to nye Medlemmer i de sidste Par Aar, hvorefter Medlemstallet er 17. 
Sagsøgte kan ikke heller erkende, at Medlemsskab er nødvendigt til at 
virke som Grossist i Branchen, hvilket ogsaa fremgaar af, at Sagsøgeren 
og de omtalte andre Grossister har kunnet drive deres Virksomhed.

For Retten har den sagsøgte Forenings Formand, Fabrikant Cicco 
Pens, og Grosserer Wolfgang Røper-Petersen afgivet Forklaring.

Efter Vedtægternes § 4 er Prøvelse af Generalforsamlingens Af
gørelse om Optagelsesbegæringer henvist til Domstolene, og Retten finder 
ikke i det af Sagsøgte anførte tilstrækkeligt Grundlag til at nægte Sag
søgeren, med Hensyn til hvis Person eller Virksomhed indenfor Branchen 
der ikke er fremsat nogen Bemærkning, Optagelse som Medlem af For
eningen.

Sagsøgerens Paastand vil derfor være at tage til Følge, og Sagsøgte 
vil have at betale ham Sagens Omkostninger med 350 Kr.

Tirsdag den 2 7. Marts.

Nr. 292/1944. Krigsforsikringsforbundet for Bygninger i Køb
stæder (Landsretssagf. Helsted)

mod
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 (H. Bache).
(Spørgsmaal om en Skade falder ind under Appellantens Risiko).
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Østre Landsrets Dom af 28. Oktober 1944 (V Afd.): Sagsøgte, 
Krigsforsikringsforbundet for Bygninger i Købstæder, bør anerkende, at 
Sagsøgeren, Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, har Krav paa 
at faa den under Sagen omhandlede Skade erstattet af Sagsøgte med 
160.791 Kr. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren 3000 Kr. 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre LandsretI Paadømmelsen har ni Dommere deltagetFor Højesteret har Appellanten ikke gjort gældende, at den Omstændighed, at Aalborg Kommune ved Overenskomst har overladt Aalborghallen til Brug for Indkvartering af tyske Soldater, har nogen Indflydelse paa Krigsforsikringens DækningspligtEfter det i Sagen foreliggende henstaar det som uopklaret, hvorledes Branden er opstaaet, men selv om dens Opstaaen maatte skyldes Uforsigtighed med Ild, udvist af en af de i Hallen indkvarterede Soldater, findes Skaden efter det iøvrigt oplyste — derunder om Bygningens Beskaffenhed og de særlige Forhold ved Indkvarteringen — ikke at kunne anses indtraadt under saa- danne Omstændigheder, at § 5 i Lov om Krigsforsikring af Bygninger Nr. 473 af 22. December 1939 kan komme til Anvendelse, og Appellanten vil herefter være at frifinde.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 5000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Krigsforsikringsforbundet for Bygninger i Købstæder, bør for Tiltale af Indstævnte, Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 186 4, i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 5000 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgerne, Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, paastaar 

under nærværende den 16. Juni 1944 anlagte Sag Sagsøgte, Krigsforsik
ringsforbundet for Bygninger i Købstæder, tilpligtet at anerkende, at Sag
søgeren har Krav paa at faa en af Sagsøgeren honoreret Skade paa 
160.791 Kr. erstattet af Sagsøgte, idet Sagsøgeren til Støtte herfor har 
anført følgende:

Ved Police Nr. 253606 forsikrede Sagsøgeren fra 1. Juni 1938 til 
1. Juni 1943 Aalborg Kommune som Ejer af de paa det tidligere Ud
stillingsterræn, Kong Christians Allé, Aalborg, beliggende Bygninger, der
under den saakaldte Aalborghal mod Brand for et Beløb af Kr. 250.000,—
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for Bygningerne og Kr. 75.000,— for Inventaret. Den 30. Januar 1941 op
stod der Brand i Aalborghallen, hvorved denne nedbrændte. Den derved 
forvoldte Skade er ved Forhandling mellem Sagsøgeren og Aalborg Kom
mune opgjort til Kr. 160.791,— paa Bygningerne og Kr. 72.015,35 paa 
Løsøret, hvilke Beløb er betalt af Sagsøgeren. I Anledning af Branden 
blev der af Politiet foretaget Undersøgelser, hvoraf fremgaar, at Hallen 
paa Skadestidspunktet var og i Tiden forinden havde været rekvireret 
af den tyske Værnemagt til Brug som Kaserne for vekslende Afdelinger 
af Værnemagtens Mandskab. Ilden opstod i eller bagved den langs Hal
lens Sidevæg værende Trækasse, der tilførte Hallen varm Luft. Ved 
Undersøgelsen er det fastslaaet, at Ilden ikke kan skyldes Antændelse fra 
Varmeanlæget og ej heller kan stamme fra Kortslutning eller anden i 
Forbindelse med Hallens Installationer staaende Aarsag eller være paasat 
af uvedkommende Personer. Ved de af Politiet og paa dets Foranledning 
foretagne meget indgaaende Undersøgelser maa det anses som fastslaaet, 
at Ildens Opstaaen kun kan skyldes Uforsigtighed fra det i Hallen 
kasernerede Mandskab, og selv om det ikke er lykkedes at skaffe positive 
Oplysninger om, at nogen bestemt Soldat ved den paagældende Lejlighed 
har været uforsigtig med Tobaksrygning, tyder forskellige af Forklarin
gerne paa, at Soldaterne til Trods for det derimod udstedte Forbud har 
røget Tobak i Hallen. Det er derfor nærliggende at antage, at en Soldat 
under saadanne Omstændigheder, enten af Vanvare, eller for at unddrage 
sig Irettesættelse, har smidt en brændende Cigar- eller Cigaretstump hen 
ved eller ind i den omtalte Trækasse og derved forvoldt Branden. Da 
Branden herefter skyldes en Brug, som den tyske Krigsmagt har udøvet 
over Hallen som Kaserne, altsaa til egentlig militært Krigsformaal, og da 
Ejeren af Bygningen har været ude af Stand til at føre Kontrol med 
Værnemagtsmedlemmernes Adfærd under Opholdet i og Brugen af Hallen 
og ude af Stand til at træffe Foranstaltninger til Beskyttelse mod Brand
fare, maa Skaden være dækket af det sagsøgte Forbund, da den er ind- 
traadt som Følge af Krigen, medens den paa den anden Side er undtaget 
fra Dækning efter Sagsøgerens Forsikring. Sagsøgeren, der paa Opgørel
sens og Betalingens Tidspunkt ikke havde Mulighed for at faa disse 
Forhold klarlagt, maa derfor have Krav paa at faa de udlagte Beløb 
refunderet af de respektive Krigsforsikringsforbund. Sagsøgte har imid
lertid nægtet at indgaa herpaa, hvorfor nærværende Sag anlægges. Sag
søgeren har fremlagt Ekstraktafskrift af Politiets Rapporter med dertil 
hørende Erklæringer, og har under Domsforhandlingen forevist de af 
Politiet optagne Rids, Planer og Fotografier.

Sagsøgte paastaar Frifindelse. Aarsagen til Branden den 30. Januar 
1941 maa anses som uopklaret. Herefter er Skaden med Rette dækket af 
Sagsøgeren, og maa vedvarende bæres af denne, idet Loven om Krigs
forsikring kun kan komme til Anvendelse, naar det er positivt godtgjort, 
at der foreligger en Skade som Følge af Krig, hvilket i første Række 
forudsætter, at Brandaarsagen med Sikkerhed er oplyst. Blandt mulige 
Aarsager til den nævnte Brand kan man ikke udelukke Antændelse hid
rørende fra den elektriske Installation. Den Sagkyndige, Ingeniør Baa- 
strup, kan ikke benægte denne Mulighed. Forsaavidt det kunde antages, 
at Branden er foraarsaget ved uforsigtig Bortkastning af en Tændstik
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eller Cigaret, kan denne Uforsigtighed ligesaavel tænkes begaaet af en 
civil Person, der har haft Ærinde i Hallen, f. Eks. en af de paa Ejen
dommen arbejdende Haandværkere, som af en af de i Hallen boende 
tyske Soldater. Selv om det maatte antages, at Branden er foraarsaget 
ved en Uforsigtighed af nævnte Art begaaet af en tysk Soldat, vilde 
Branden ikke kunne anses som en Følge af Krig i Lovens Forstand, idet 
der hermed maa være sigtet til Følgerne af militære Handlinger. Den 
blotte Omstændighed, at en Skade indirekte kan findes foraarsaget ved, at 
der hersker Krigstilstand, kan ikke bringe Skaden ind under Begrebet 
Krigsskade. I Anledning af Paastanden om, at Aalborghallen var rekvire
ret af det tyske Militær som Kaserne, bemærkes følgende: Hallen kunde 
ifølge Byggeloven ikke godkendes til Beboelse. Naar Kommunalforvalt
ningen ikke destomindre har anvist Hallen til Bolig for tyske Soldater, 
er dette efter de foreliggende Oplysninger sket for at undgaa, at andre 
kommunale Bygninger, specielt Skolebygninger, der var saaledes bygget, 
at de kunde tjene til eller omgaaende indrettes til Beboelse, blev und
draget Kommunens Benyttelse. Dette Hensyn kan imidlertid i Relation til 
Krigsforsikringen ikke undskylde, at Kommunen i Strid med sine egne 
Bestemmelser om Kravene til Beboelsesbygninger har udleveret Aalborg- 
hallen til Beboelsesbrug i stor Stil og derved fremkaldt det Faremoment, 
som eventuelt har givet Anledning til Skaden. Ogsaa fordi Kommunen 
saaledes uden Nødvendighed har overladt Bygningen til en retsstridig 
farlig Benyttelse, som kan have foranlediget Skaden, altsaa fordi Kom
munen selv indirekte har forskyldt Skaden, maa denne falde uden for 
Krigsforsikringens Dækningspligt.

Idet Branden er opstaaet under Overladelse af de under andre For
udsætninger brandforsikrede Bygninger til den tyske Værnemagt efter 
Besættelsen af Danmark, og idet der ikke foreligger noget Holdepunkt for 
at anse Branden opstaaet af en Aarsag, der under de anførte Forhold med 
Rette kunde henføres til Sagsøgerens Risiko, vil der i Medfør af Lov 
Nr. 475 af 22. December 1939 § 5 være at give Dom efter Sagsøgerens 
Paastand.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgte have at godtgøre Sagsøgeren 
3000 Kr.

Onsdag den 28. Marts.

Nr. 341/1943. Tegner Anton Hansen (Bunch-Jensen) 
mod

Diakonissehuset Sankt Lukas-Stiftelsen (Oluf Petersen).
(Erstatning for Ulempe ved Støj fra Børnehjem).

Østre Landsrets Dom af 29. Oktober 1943 (II Afd.): Sagsøgte, 
Diakonissehuset Sankt Lukas-Stiftelsen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
Tegner Anton Hansen, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger
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betaler Sagsøgeren til Sagsøgte med 300 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Appellanten, der ikke for Højesteret gør gældende, at Ulemperne fra Børnehjemmet er taget til i Tiden efter hans Køb af Ejendommen, paastaar Indstævnte tilpligtet at betale ham 6700 Kr. subsidiært et Beløb efter Rettens Skøn, alt med Renter 5 pCt. aarlig fra den 26. Maj 1943.Indstævnte paastaar Stadfæstelse.Det bemærkes, at Appellanten byggede i 1937 og flyttede ind i November s. A.Seks Dommere bemærker følgende:I Overensstemmelse med, hvad der er udtalt i Højesterets Dom af 17. Februar 1943, maa de i Sagen omhandlede Ulemper anses at gaa væsentlig ud over, hvad der efter Kvarterets Beskaffenhed og Ejendommens Beliggenhed har maattet paaregnes af Naboerne. Da Appellantens heraf følgende Ret overfor Indstævnte maa være uafhængig af, at Børnehjemmet var taget i Brug nogen Tid, forinden Appellanten købte Grunden, hvorved bemærkes, at der ikke er oplyst særlige Omstændigheder, der kan føre til andet Resultat, vil disse Dommere tage Appellantens subsidiære Paastand til Følge, saaledes at Erstatningen fastsættes til 5000 Kr., hvorhos de vil paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 700 Kr.Tre Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Diakonissehuset Sankt Lukas- Stiftelsen, bør til Appellanten, Tegner Anton Hansen, betale 5000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 26. Maj 1943, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge Retter 700 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skøde, tinglyst 7. Maj 1936, erhvervede Sagsøgeren, Tegner 

Anton Hansen, den da ubebyggede Grund Matr. Nr. 8 bo af Gentofte By, 
Dyssegaard Sogn, Lundegaardsvej Nr. 17 og byggede i Foraaret 1938 en 
Villa paa Grunden.

I 1934 havde Sagsøgte Diakonissehuset Sankt Lukas-Stiftelsen opført 
et Børnehjem paa Nabogrunden Matr. Nr. 8ap m. fl. af Gentofte By,
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Dyssegaard Sogn. Den til Børnehjemmet hørende Legeplads er saaledes 
placeret paa Nabogrunden, at der kun er en ca. 3 m bred Jordstrimmel 
mellem Legepladsen og Sagsøgerens Have. I Børnehjemmet optages Børn, 
der ikke kan faa fornøden Opdragelse hos Forældrene.

Da Børnehjemmets og navnlig Legepladsens Tilstedeværelse var til 
væsentlig Forstyrrelse og Ulempe for de omkringboende som Følge af 
Raaben og Skrigen fra Børnene, der endvidere ofte gjorde højrøstet Brug 
af platte og sjofle Udtryk og ikke sjældent kastede Sten, Grus, Træ
stykker, Legetøj m. m. fra Legepladsen ind paa de omliggende Grunde, 
udtog Sagsøgerens Nabo, Billedhugger Henning, der bebor Ejendommen 
Lundegaardsvej Nr. 19, den 8. September 1941 Stævning mod Sagsøgte. 
Ved Højesterets Dom af 17. Februar 1943 blev Sagsøgte tilpligtet enten 
at flytte den til Børnehjemmet hørende Legeplads til et Areal, beliggende 
i en Afstand af mindst 50 m fra Skellet mellem Sagsøgtes og Billed
hugger Hennings Grund og betale 1000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 
den 8. September 1941 eller til Billedhuggeren at betale 5000 Kr. med 
Renter 5 pCt. aarlig fra nævnte Dato.

Paa et Møde den 13. Maj 1943, der afholdtes for at tilvejebringe en 
mindelig Ordning med Naboerne paa Grundlag af den nævnte Højeste
retsdom, meddelte Sagsøgtes Bestyrelse, at Børnehjemmets Legeplads 
ikke vilde blive flyttet, og at Sagsøgte ikke ansaa sig forpligtet til at 
betale Sagsøgeren nogen Erstatning under Hensyn til, at Sagsøgeren i 
Modsætning til Billedhugger Henning havde købt sin Grund, efter at 
Børnehjemmet var blevet taget i Brug i Aaret 1934.

Sagsøgeren har derefter anlagt nærværende Sag og under denne 
nedlagt Paastand paa, at Sagsøgte tilpligtes efter eget Valg enten at 
flytte den til Sagsøgtes Børnehjem hørende Legeplads til et Areal, be
liggende i en Afstand af mindst 50 m fra Skellet mellem Ejendommene 
Matr. Nr. 8 ap m. fl. og Matr. Nr. 8 bo af Gentofte By, Dyssegaard Sogn, 
og til Sagsøgeren betale 1500 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig af 1300 Kr. 
fra Stævningens Dato den 26. Maj 1943 og af 200 Kr fra den 14. Oktober 
1943, eller til Sagsøgeren at betale 6700 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra den 8. September 1941 af 5200 Kr., af 1300 Kr, fra Stævningens 
Dato og af 200 Kr. fra den 14. Oktober 1943.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført, at den Omstændig

hed, at han først har erhvervet sin Ejendom efter Børnehjemmets Op
førelse, ikke kan betage ham de Krav, som han efter naboretlige Regler 
maatte have i Anledning af de fra Børnehjemmet hidrørende Ulemper, 
om hvilke det ved Højesteretsdommen er fastslaaet, at de er af en saadan 
Karakter, at de maa anses for retsstridige overfor Naboerne. Dersom 
Sagsøgte havde bestemt sig til i Overensstemmelse med det ene Alter
nativ i Højesteretsdommen at flytte Legepladsen bort fra Skellet til 
Billedhugger Hennings og Sagsøgerens Ejendomme eller eventuelt til at 
nedlægge Børnehjemmet, vilde en saadan Foranstaltning være kommet 
ogsaa Sagsøgeren til Gode; han maa da have et tilsvarende Krav paa at 
faa Del i de Erstatninger, som de Sagsøgte har bestemt sig til at udrede 
i Stedet for at flytte Legepladsen. Ved Domstolenes hidtidige Afgørelser 
i Naboretsforhold er det da ogsaa i flere Tilfælde fastslaaet, at en given
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Virksomhed har været retsstridig i Forhold til Naboen, der er tilflyttet 
efter Virksomhedens Paabegyndelse. Adgang til at paatale saadanne For
hold paa en Naboejendom maa tilkomme de til enhver Tid værende Ejere 
af de omliggende Ejendomme som en Paataleret ifølge en Art »legal 
Servitut«. Sagsøgeren har i denne Forbindelse anført, at han i sin Tid 
har købt Grunden for en Pris af 13.000 Kr., hvilket ifølge et under Sagen 
optaget Skøn svarede til den da aim. Pris for Byggegrunde i Kvarteret, 
og at han saaledes ikke har faaet Grunden billigere paa Grund af Nabo
skabet til Børnehjemmet.

Subsidiært har Sagsøgeren gjort gældende, at det af Bevisførelsen i 
den tidligere Sag fremgaar, at Ulemperne fra Børnehjemmet er taget til 
med Aarene og først i de senere Aar har antaget en saadan Karakter, at 
de har kunnet give Naboerne grundet Anledning til Klage.

Med Hensyn til Erstatningens Størrelse har Sagsøgeren gjort gæl
dende, at denne maa fastsættes proportionalt med den Billedhugger Hen
ning tilkendte Erstatning. Højesteretsdommen maa formentlig forstaas 
saaledes, at der er givet 1000 Kr. i Ulempeerstatning og 4000 Kr. i Erstat
ning for Ejendommens Værdiforringelse. Da Billedhugger Hennings Ejen
domsskyld og Grundskyld er henholdsvis 36.000 Kr. og 10.200 Kr., og 
Sagsøgerens henholdsvis 48.000 Kr. og 10.800 Kr., bliver den Sagsøgeren 
tilkommende Erstatning for Værdiforringelse 5200 Kr., hvortil kommer 
Ulempeerstatningen 1500 Kr., ialt 6700 Kr., hvilket udgør det paastævnte 
Beløb.

Sagsøgte har henvist til, at det i Begrundelsen for den af Højesteret 
trufne Afgørelse i den af Billedhugger Henning anlagte Sag udtrykkelig er 
udtalt, at de »beskrevne Ulemper gaar væsentlig ud over, hvad Ind
stævnte efter Kvarterets Beskaffenhed og Ejendommens Beliggenhed 
maatte regne med ved Købet af den omhandlede Grund«. Der er i dette 
Tilfælde ikke Tale om Ulemper, som under ingen Omstændigheder bør 
taales fra en Nabogrund, men om en Virksomhed, som Beboerne i det 
paagældende Kvarter efter dettes særlige Karakter havde kunnet regne 
med ikke vilde blive oprettet der, medens den andetsteds maatte kunne 
drives paa ganske lignende Maade. Da Børnehjemmet laa der ved Sag
søgerens Grundkøb i 1936, er Sagsøgeren imidlertid ikke blevet skuffet i 
de Forventninger, han efter Kvarterets Art maatte kunne nære til, hvilke 
Virksomheder der blev oprettet paa Nabogrundene. Han maatte da som 
enhver anden Køber selv tage Hensyn til den nære Beliggenhed ved 
Børnehjemmet og eventuelt opnaa en lavere Købesum af denne Grund. 
Et Erstatningskrav for de Ulemper, der allerede ved Købet var til Stede, 
maatte i alt Fald rejses mod Sælgeren af Grunden og kan ikke gøres 
gældende direkte mod de Sagsøgte.

Færdig fra 9Trykkeriet den 23. Maj 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj esteretsaaret 1945. Nr. 4

Onsdag den 28. Marts.

Sagsøgte har bestridt, at Ulemperne har været stigende gennem 
Aarene; Parts- og Vidneforklaringerne under den tidligere Sag viser i 
modsat Retning.

Med Hensyn til Erstatningens Størrelse har Sagsøgte gjort gældende, 
at den paastaaede Værdiforringelse ikke kan sættes i ligefremt Forhold 
til Ejendomsskyldværdien, og at den for Sagsøgerens Vedkommende i alt 
Fald ikke kan overstige 5000 Kr. Der kan ejheller, saafremt der tillægges 
en Erstatning for Værdiforringelse, yderligere tillægges en Ulempeerstat
ning, idet Erstatningen for Værdiforringelsen netop gør Ejeren skadesløs 
for den paa Ejendommen hvilende Ulempe, som da ikke yderligere kan 
kræves erstattet. Dette er ejheller sket ved Højesteretsdommen i den 
tidligere Sag. Endelig har Sagsøgte gjort Indsigelse mod Paastanden om 
Renter af et eventuelt Erstatningsbeløb for Tidsrum forud for Anlæget 
af nærværende Sag.

Der har under Sagen været optaget Syn og Skøn over Handels
værdien af Sagsøgerens Ejendom dels under Hensyn til Ulemperne fra 
Børnehjemmet, dels bortset fra disse.

Ved Højesterets Dom af 17. Februar 1943 er det fastslaaet, at Børne
hjemmets Anlæg og Drift ikke er saaledes retstridigt overfor Naboerne, 
at disse har ubetinget Krav paa Standsning af Virksomheden eller dog 
paa Flytning af Legepladsen, og det findes herefter uden Betydning for 
Sagens Afgørelse, at en saadan Foranstaltning ogsaa vilde være kommet 
Sagsøgeren under nærværende Sag til Gode.

Idet der efter det oplyste maa gaas ud fra, at Ulemperne har gjort 
sig gældende i nogenlunde samme Omfang lige siden Børnehjemmets 
Oprettelse i 1934, kan disse Ulemper, der iøvrigt maa have været kende
lige for Sagsøgeren ved Købet af Grunden i 1936, ikke antages at have 
bevirket nogen Værdiforringelse af Sagsøgerens Ejendom i Forhold til 
dennes Værdi ved hans Erhvervelse af Grunden. Sagsøgeren har herefter 
ikke lidt noget Tab, som kan fordres dækket af Sagsøgte, ligesom der 
ejheller findes tilstrækkeligt Grundlag for at tilkende ham nogen Godt
gørelse for Forringelse i hans personlige Nydelse af Ejendommen ved 
Støjen fra Børnehjemmet.

Da der herefter ejheller vil blive Tale om at tilpligte Sagsøgte at 
flytte Legepladsen som af Sagsøgeren alternativt paastaaet, vil Sagsøgte 
i det hele være at frifinde.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte med 300 Kr.
H. R. T. 1945 Nr. 4 (Ark 5 og 6) 5
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En af de voterende Dommere har afgivet følgende
Dissens:

Bedømmelsen af, hvilke retlige Krav der i Anledning af de med 
Driften af Børnehjemmet forbundne Ulemper kan rejses fra Naboernes 
Side, maa ske efter Forholdene paa det Tidspunkt, da Kravet fremsættes, 
og det findes uden Betydning for Afgørelsen vedrørende det under nær
værende Sag rejste Krav, at Sagsøgerens Køb af Ejendommen ligger 
senere end Indretningen af Børnehjemmet, men iøvrigt paa et Tidspunkt, 
hvor det maatte være uklart, hvilke Krav der kunde rejses overfor Sag
søgte. Det findes ligeledes uden Betydning, at Grundens Bebyggelse — 
der har udgjort den normale Udnyttelse af den paagældende Grund — 
er sket paa et Tidspunkt, da Hjemmet allerede var i Drift. Da Ulemperne 
fra dette maa antages at ramme Sagsøgeren paa ganske tilsvarende 
Maade som Naboejendommen, vilde jeg tillægge Sagsøgeren i Erstatning 
for Ulemper og varig Værdiforringelse af hans Ejendom et Beløb af 
5000 Kr. med sædvanlig Rente fra Sagens Anlæg samt paalægge Sagsøgte 
at godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkostninger med et passende Beløb.

Nr. 298/1943. Baron Axel Reedtz-Thott (Qamborg) 
mod

Grosserer Viggo Borchs Enke, Karen Andersen (Landsretssagf. Borup Svendsen).
(Erstatning for Misligholdelse af Jagtlejekontrakt).

ØstreLandsrets Dom af 28. August 1943 (V Afd.): Sagsøgte, 
Grosserer Viggo Borchs Enke, Karen Andersen, bør for Tiltale af Sag
søgeren, Baron Axel Reedtz-Thott, i denne Sag fri at være. I Sagsomkost
ninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte 500 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Syv Dommere bemærker følgende:Ved de tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det anses tilstrækkelig godtgjort, at Mejeriejer Nissen, der paa Indstævntes Vegne udøvede Jagten i Tiden fra Juni 1942 til Aarets Udgang, har udøvet denne paa en ikke jagtmæssig forsvarlig Maade. Det maa derhos anses tilstrækkelig godtgjort, at Bestanden af Raavildt ved Aarets Udgang var væsentlig formindsket. Idet Indstævnte under disse Omstændigheder findes erstatningspligtig overfor Appellanten for den skete Forringelse af Jagtrettens Værdi, stemmer disse Dommere for at dømme Ind-
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stævnte til at betale en Erstatning, der skønsmæssig ansættes til 3000 Kr. med Renter samt til at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.To Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Grosserer Viggo Borchs Enke, Karen Andersen, bør til Appellanten, Baron Axel R e e d t z-T hott, betale 3000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 2. Marts 194 3, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Baron Axel Reedtz-Thott, søger Sagsøgte, Grosserer 

Viggo Borchs Enke, Karen Andersen, til Betaling af 12.000 Kr. eller 
subsidiært et mindre Beløb efter Rettens Skøn, der skal skyldes i Erstat
ning for forringet Raavildtbestand paa Halvøen Fed, med Hensyn til 
hvilket Jagtareal Jagtretten ved Kontrakt af 8. April 1942 fra 1. Juni s. A. 
var overdraget Grosserer Viggo Borch, der imidlertid døde den 18. Juni 
1942 uden at have udøvet nogen Jagtret. Jagtretten overlodes af Gros
serer Viggo Borchs Dødsbo til Sagsøgte, der i Tiden indtil 1. Januar 1943 
har ladet den udøve af Mejeriejer Arne Nissen, Store Heddinge.

I ovennævnte Kontrakts § 5 hedder det:
»Det forventes, at Jagtretten vil blive udøvet paa fuldt ud jæger

mæssig Maade, saaledes at Vildtbestanden konserveres og muligt forøges. 
Ved Kontraktens Ophør til sin Tid skal Vildtbestanden være den samme 
som ved Tiltrædelsen. Bestanden anslaas pr. 1. April 1942 at være 
80 Stk. Raavildt-----------«

Paa Grundlag af en af Hofjægermester Wolff Sneedorff den 7. Januar 
1943 afgivet Erklæring, hvorefter der den 6. s. M. paa Jagtarealet skal 
være konstateret en Raavildtbestand paa 41 Stk., opgør Sagsøgeren et 
Erstatningskrav paa 39 X godt 300 Kr. = ca. 12.000 Kr. Af Beløbet 
paastaas Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg den 2. Marts 1943.

Sagsøgte paastaar Frifindelse. Sagsøgte hævder, at Nissen og hans 
Gæster kun har ialt skudt og medtaget 28 Stk. Raavildt. Sagsøgte kan 
ikke erkende, at Vildtbestanden af Nissen er forringet, og bestrider Rig
tigheden af ovennævnte Erklæring af 7. Januar 1943. I Vildthegnet er 
der paa et nærmere angivet Sted opkastet en Sandvold, der gaar helt 
op til det øverste af Hegnet og helt dækker dette. Raavildtet kan saaledes 
passere fra det indhegnede Areal til andre Arealer og søge Foder. Det 
har bl. a. fri Adgang til Strandegaards Dyrehave, der ejes af Sagsøgeren, 
og som ikke er indbefattet under det lejede Jagtterræn. Raavildtet kan
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endvidere forlade det indhegnede Areal ved at gaa langs Stranden uden
for Hegnet, hvor Vandet er meget lavt. Det samlede Jagtudbytte har i 
Penge repræsenteret ialt ca. 2000 Kr. Den forudbetalte Leje udgjorde 
3500 Kr. — Ex tuto paastaar Sagsøgte det indtalte Erstatningskrav nedsat 
som værende alt for stort. Prisen paa et Raadyr er ca. 50 Kr.

Efter Sagsøgerens Begæring har Georg Peter Finderup Jensen, nu
værende Reservepolitibetjent i Aarhus, den 6. August 1943 afgivet Vidne
forklaring i Aarhus Købstads Ret for borgerlige Sager. Han forklarede 
bl. a., at han er uddannet Herregaardsskytte, og at han var ansat som 
Skytte paa Fed af Grosserer Borch. Ansættelsestiden var fra den 12. April 
til den 31. December 1942. Jagtjournal er efter Nissens Ønske ikke ført af 
Vidnet. Hvad Raavildtet angaar, sagde Nissen en Tid før Jul til Vidnet, 
at han ikke havde skudt over 14 Stykker, og Vidnet ved, at han senere 
har skudt yderligere 4 Stk. Naar Nissen var paa Jagt, var Vidnet i de 
fleste Tilfælde med, og i de 4—5 Tilfælde, han ikke var med paa Jagten, 
har han bagefter søgt Oplysninger hos Nissens Chauffør om, hvor meget 
der var blevet skudt. I Sommeren 1942 foretog Vidnet 2 Gange en Tæl
ling af Raavildet, og han kom til det Resultat, at der var ca. 130— 
135 Stk. Han sagde til Nissen, at der kunde skydes ca. 30 Stykker, men 
hvis han holdt sig til ca. 20, var han paa den sikre Side med Hensyn til 
at aflevere en Bestand paa ca. 80 Stykker. Nissen skød paa Raavildtet 
paa alt for lang Afstand, og de er mange Gange gaaet efter Raavildt, 
Nissen eller hans Gæster har skudt paa. I 7—8 Tilfælde har de intet 
fundet, men i 4 andre Tilfælde har Vidnet senere fundet anskudt Raavildt 
paa saadanne Steder, at Vidnet har været klar over, at det har været 
Raavildt, Nissen eller hans Gæster har skudt paa. Mellem den 10. og 
18. December 1942 foretog Vidnet en ny Tælling af Raavildtet paa Fed 
og fik til Resultat, at der var 78 Stykker. Der er et Vildthegn mellem 
Strandegaard og Fed med et Indspring ved Stranden. Dette var sandet til, 
saaledes at der var dannet en hel Bro over Hegnet, over hvilket Vildtet 
kunde veksle frit mellem Strandgaard og Fed. Vidnet mener, at den Uro, 
der var paa Fed ved de hyppige Jagtdage, har jaget en Del Raavildt fra 
Fed til Strandgaard. Vidnet er af den Opfattelse, at Vildtbestanden ved Af
leveringen pr. 1. Januar 1943 ikke var ringere, heller ikke for saa vidt 
angjk Raavildtet, end da Grosserer Borch overtog Jagten.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Tage Rudolf 
Baron Reedtz-Thott, Hofjægermester Wolff Sneedorff, Forpagter Poul 
Sejer Poulsen, Mejeriejer Knud Arne Olsen Nissen, Gaardejer Carlo Pe
tersen og Ingeniør Oliver Sandberg.

Ved det foreliggende kan det ikke anses godtgjort, at Raavildtbestan- 
den er forringet af Jagtudøveren som af Sagsøgeren paastaaet, eller at 
Sagsøgte iøvrigt er erstatningsforpligtet i saa Henseende, hvorfor Sag
søgte vil være at frifinde.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre Sagsøgte 500 Kr.
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Mandag den 6. April 194 5.

Nr. 5/1945. Rigsadvokaten
mod

Knud Emil Juby-Smith (Richter),
der tiltales for Overtrædelse af Kornlovgivningen.

Dom afsagt af Københavns Byrets Afdeling for Krise
sager 10. November 1943: De Tiltalte, Feodor Nielsen og Knud Emil 
Juby-Smith, bør straffes, Nielsen med en Statskassen tilfaldende Bøde, 
stor 50.000 Kr., subsidiært med Hæfte i 40 Dage, Juby-Smith med Hæfte 
i 40 Dage samt med en Statskassen tilfaldende Tillægsbøde, stor 30:000 Kr., 
subsidiært med Hæfte i 30 Dage. De idømte Bøder at udrede inden 
14 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse. De Tiltalte bør een for 
begge og begge for een betale Sagens Omkostninger samt inden 15 Dage 
fra Dato 36.415 Kr. 84 Øre til Statskassen.

Østre Landsrets Dom af 20. April 1944 (VIII Afd.): Den ind
ankede Dom bør ved Magt at stande, dog at den af Tiltalte Knud Emil 
Juby Smith forskyldte Straf fastsættes til Fængsel i 60 Dage. Sagens 
Omkostninger for Landsretten udredes for saa vidt angaar Tiltalte Nielsen 
af det Offentlige, medens Tiltalte Juby-Smith for sit Vedkommende ud
reder Sagens Omkostninger for Landsretten. De idømte Bøder at udrede 
inden 3 Dage, det idømte Konfiskationsbeløb inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse, og Dommen i det hele at efterkomme under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse paaanket af Tiltalte Knud Emil Juby- Smith til Formildelse og af det Offentlige til Skærpelse af den Tiltalte idømte Straf.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det solgte Korn, der for den altovervejende Dels Vedkommende var indkøbt af Tiltaltes Firma hos Producenterne til lovlig Pris, blev videresolgt til meget betydelig Overpris. De til ulovlig Pris solgte Partier faktureredes og bogførtes i Firmaets Bogholderi som solgt til lovlige Priser. Firmaet forsynede de A/S De Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabrikker af Statens Kornkontor meddelte Indkøbstilladelser, der efter Indkøbene skulde tilbagesendes til Kornkontoret, med en Paategning, hvoraf urigtigt fremgik, at Salget var sket til lovlig Pris.Idet det tiltrædes, at Straffen i den indankede Dom er fastsat til Fængsel i 60 Dage og en Tillægsbøde paa 30.000 Kr., vil Dommen forsaavidt den er paaanket, være at stadfæste, dog at Forvandlingsstraffen fastsættes til Fængsel i 20 Dage.Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar for Højesteret.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør, saavidt paaanket er, ved Magt at stande, dog at Forvandlingsstraffen fastsættes til Fængsel i 2 0 Dage.Det idømte Konfiskationsbeløb at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag tiltales Feodor Nielsen og Knud Emil Juby-Smith 

ved Anklageskrifter af 12. Oktober 1943 fra Københavns Politi — saa
ledes som disse er ændrede under Domsforhandlingen — til at lide Straf:

I. Feodor Nielsen for Overtrædelse af § 13, jfr. § 8, Stk. 2, i Lov 
Nr. 390 af 25. Juli 1940 om en Kornordning for Høstaaret 1940—41, jfr. § 2 
i Bekendtgørelse Nr. 491 af 19. September 1940, jfr. § 1. Stk. 2, i Bekendt
gørelse Nr. 609 af 21. November 1940, jfr. § 2 i Bekendtgørelse Nr. 171 af 
31. Marts 1941,

i Anledning af, at Firmaet 
ad 1:
i Juni—Juli 1941 hos 2 Landmænd har købt 7602 kg Frihandelskorn af 
Høsten 1940 til en Pris, der oversteg Maksimalprisen med 1140 Kr., samt 
a d 2:
i Tiden 14. December 1940—4. August 1941 har solgt ovennævnte 7602 kg 
Frihandelskorn samt yderligere 425.930 kg, indkøbt til lovlig Pris, til A/S 
De forenede Kaffesurrogat- & Cichoriefabrikker til en Pris, der oversteg 
Maksimalprisen med 38.721 Kr. 84 Øre, eller med en ulovlig Fortjeneste 
paa 36.415 Kr. 84 Øre;

II. Juby-Smith for Overtrædelse af § 13, jfr. § 8, Stk. 2, i Lov Nr. 390 
af 25. Juli 1940 om en Kornordning for Høstaaret 1940—41, jfr. § 2 i Be
kendtgørelse Nr. 491 af 19. September 1940, jfr. § 1, Stk. 2, i Bekendt
gørelse Nr. 609 af 21. November 1940, jfr. § 2 i Bekendtgørelse Nr. 171 af 
31. Marts 1941,

i Anledning af, at Firmaet 
ad 1:
i Juni—Juli 1941 hos 2 Landmænd har købt 7602 kg Frihandelskorn af 
Høsten 1940 til en Pris, der oversteg Maksimalprisen med 1140 Kr. samt 
ad 2:
i Tiden 14. December 1940—4. August 1941 har solgt ovennævnte 7602 kg 
Frihandelskorn samt yderligere 425.930 kg, indkøbt til lovlig Pris, til A/S 
De forenede Kaffesurrogat- & Cichoriefabrikker til en Pris, der oversteg 
Maksimalprisen med 38.721 Kr. 84 Øre, eller med en ulovlig Fortjeneste 
paa 36.415 Kr. 84 Øre.

Der er derhos nedlagt Paastand paa, at de Tiltalte in solidum til
pligtes at erstatte den ulovligt indvundne Fortjeneste med 36.415 Kr. 
84 Øre.

De Tiltalte er født henholdvis den 14. August 1899 og den 6. Januar 
1895, og er, bortset fra Bøder for Overtrædelse af Motorloven, ikke fun
det tidligere straffet.
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Ved de Tiltaltes Erkendelse i Forbindelse med de iøvrigt foreliggende 
Oplysninger maa det anses for godtgjort, at de Tiltalte har gjort sig skyl
dige i de i Anklageskrifterne beskrevne Forhold.

Som Følge af det anførte vil de Tiltalte være at anse efter de oven
nævnte Bestemmelser.

Straffen findes for Tiltalte I. Nielsens Vedkommende under Hensyn 
til, at han ikke personlig har deltaget i de ulovlige Handler, men alene 
har akkviesceret ved disse, da de blev ham bekendt, og har modtaget sin 
Andel af den ulovlige Fortjeneste, at burde fastsættes til en Statskassen 
tilfaldende Bøde, stor 50.000 Kr., subsidiært Hæfte i 40 Dage.

For Tiltalte II. Juby-Smiths Vedkommende findes Straffen, idet de af 
ham som formildende paaberaabte Omstændigheder, saasom navnlig, at 
den ulovlige Overpris ikke har medført højere Priser for Forbrugerne, 
a t han ingen Sinde har forlangt, men først efter gentagne Henvendelser 
er indgaaet paa at sælge til Overpris, samt a t det var almindeligt be
kendt, at Korn, fordi den dagældende Komordning var ganske uholdbar 
og fejlagtig, blev handlet til Overpriser, ikke findes at kunne tillægges af
gørende Betydning overfor den Omstændighed, at Kornlovgivningen af 
1940 — selv om denne paa visse Omraader var mangelfuld og uheldig — 
dog ikke har sat ham i en saadan Situation, at han havde nogen rimelig 
Grund til, endsige var tvungen til at sælge i Strid med dennes Bestem
melser, og iøvrigt under Hensyn til den særdeles høje Overpris, der 
faktisk er modtaget, at burde fastsættes til Hæfte i 40 Dage.

Idet Lovovertrædelserne derhos findes at maatte skyldes Vindesyge, 
vil Tiltalte II. Juby-Smith endvidere i Medfør af Straffelovens § 50, II 
være at anse med en Statskassen tilfaldende Tillægsbøde paa 30.000 Kr., 
subsidiært med Hæfte i 30 Dage.

Den nedlagte Erstatningspaastand vil derhos være at tage til Følge 
som nærmere nedenfor bestemt.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 10. November 1943 af Køben

havns Byrets Afdeling for Krisesager (Sag Nr. Kr. 1.770/43), er paaanket 
af Anklagemyndigheden til Skærpelse af de de Tiltalte 1. Feodor Nielsen 
og 2. Knud Emil Juby-Smith idømte Straffe, af de Tiltalte til Formildelse.

Det bemærkes, at Tiltalte Nielsen er født 14. August 1889.
Dommen vil være at stadfæste, dog at den af Tiltalte Knud Emil 

Juby-Smith forskyldte Straf findes at burde fastsættes til Fængsel i 
60 Dage.

De Tiltalte har selv sørget for deres Forsvar for Landsretten.
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Mandag den 9. April.

Nr. 73/1944. Statseksamineret Ejendomsmægler E. Abildgaard (Landsretssagfører Bjørnø)
mod

Restauratør Einar Nissen Biehl (Ingen).
(Betaling af Restkøbesum for Overdragelse af Restaurationsvirksomhed).

ØstreLandsrets Dom af 4. Marts 1944: Sagsøgte, Restauratør 
Einar Nissen Biehl, bør for Tiltale af Sagsøgeren, statseksam. Ejendoms
mægler E. Abildgaard, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger be
taler Sagsøgeren til Sagsøgte 400 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget den af ham for Landsretten nedlagte Paastand.
Indstævnte har ikke givet Møde for Højesteret.Ved de tildels efter Dommen tilvejebragte Oplysninger maa det anses godtgjort, at det for Appellantens Afgivelse af den ommeldte Saldokvittering var en Forudsætning bl. a., at Giving af den tyske Værnemagt blev godkendt som Lejer af Restaurationen, samt at saavel eksam. juris. Martin, der var Indstævntes juridiske Repræsentant under Forhandlingerne om Udstedelse af Saldokvitteringen, som Indstævnte selv var bekendt hermed. Det er derhos oplyst, at den egentlige Aarsag til, at Handlen mellem Indstævnte og Giving gik tilbage, var, at en saadan Godkendelse ikke kunde fremskaffes. Herefter, og idet det ikke kan antages, at der er tillagt den i Sagen omhandlede Forkøbsret nogen selvstændig Værdi, findes Indstævnte ikke at kunne paaberaabe sig Saldokvitteringen, og han vil derfor i Overensstemmelse med Appellantens Paastand være at dømme til Betaling af 8463 Kr. 31 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 18. November 1943, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 800 Kr. Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Restauratør Einar Nissen Biehl, bør til Appellanten, statseksamineret Ejendomsmægler E. Abildgaard, betale 8463 Kr. 31 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 18. November 194 3, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 800 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesterets Forkyndelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, statseksam. Ejendomsmægler E. Abildgaard, søger Sag

søgte, Restauratør Einar Nissen Biehl, til Betaling af 8463 Kr. 31 Øre, 
med Renter 5 pCt. p. a. fra den 18. November 1943.

Sagsøgeren har den 16. November 1942 angaaende det under Sagen 
omhandlede Mellemværende, der hidrører fra Sagsøgerens Salg af Re
staurationen Kastruplund til Sagsøgte, udstedt saalydende Saldokvittering:

»Ifølge Aftale med Herr Restauratør Jørgen Olving meddeler jeg 
herved endelig og bindende Saldokvittering for mit Tilgodehavende over
for Herr Restauratør Ejner Biehl.«

Sagsøgeren har om denne Kvittering anført, at der mellem Parterne 
blev indgaaet Aftale om Afgivelse af nævnte Kvittering, mod at Olving, 
— som Køber af Restaurationen med Sagsøgte som Sælger — overtog 
Skylden til Sagsøgeren.

Da Olving ikke længere er forpligtet, er Sagsøgte ikke frigjort. 
Sagsøgte paastaar Frifindelse.
Den 16. November 1942 har Sagsøgte og Restauratør Jørgen Olving 

indgaaet en Overenskomst, ifølge hvilken Sagsøgte til Olving for 7300 Kr. 
overdrog sine Rettigheder vedrørende Kastruplund, af hvilken Købesum 
3000 Kr. betaltes straks, medens Resten skulde afdrages.

Den 20. Januar 1943 oprettedes en Købekontrakt, ifølge hvilken Olving 
sælger til Sagsøgte diverse Inventar i Kastruplund for 6500 Kr. Saldo
kvittering skulde gives, naar 3000 Kr. var betalt, hvilket er sket.

Sagsøgte har anført, at han fratraadte Kastruplund den 1. Maj 1943. 
Sagsøgte bestrider Rigtigheden af Sagsøgerens ovennævnte Sagsfremstil
ling. Sagsøgeren og Sagsøgte har end ikke forhandlet indbyrdes angaaende 
den ovennævnte Kvittering. Det er Sagsøgte ubekendt, at der skal have 
været en Aftale mellem Sagsøgeren og Olving, som af Sagsøgeren paa
staaet, og det er Sagsøgte aldeles uvedkommende, hvorledes Olving 
maatte have fremskaffet den Sagsøgtes Repræsentant, eksam. jur. Martin, 
overgivne Saldokvittering, paa Grundlag af hvilken Sagsøgte paastaar 
Frifindelse. — Ejeren af Ejendommen, Landsretssagfører N. C. A. Nielsen, 
havde godkendt Sagsøgtes Lejemaal og gik med til, at Sagsøgte indtil 
1. Maj 1943 skulde have Ret til at købe Kastruplund for 125.000 Kr., hvad 
Sagsøgte havde stillet som Betingelse for at overtage Restaurationen. 
Denne værdifulde Forkøbsret var et Ækvivalent for en good-will paa 
ca. 8000 Kr., som Sagsøgte var gaaet med til at betale Sagsøgeren. Denne 
Forkøbsret blev senere overdraget til Olving i Forbindelse med oven
nævnte Overdragelse af Inventar m. v. for 7300 Kr. Handlen mellem 
Olving og Sagsøgte angaaende Inventaret er vel tilbageført, men Over
dragelsen af Køberetten samt Saldokvitteringen stod ved Magt. At Sag
søgte ikke foretog videre overfor Olving, skyldtes, at Sagsøgte ansaa 
ham for usolid.

Sagsøgeren har heroverfor anført, at Bestemmelsen om Forkøbsretten 
blev indsat paa Foranledning af Sagsøgeren, der selv havde Forkøbsret. 
Denne var ikke ønsket af Sagsøgte og var derfor ikke Ækvivalent for 
en good-will. — Sagsøgeren har straks efter at Handlen mellem Sagsøgte 
og Olving var gaaet tilbage, gennem eksam. jur. Martin anmodet Sagsøgte 
om at faa Saldokvitteringen tilbage, hvad Martin nægtede med den Be-
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grundelse, at der ikke var taget noget Forbehold i Saldokvitteringen. Sag
søgte var stadig Lejer af Restaurationslokalerne, Olving havde ikke haft 
Lejemaalet. Sagsøgte kunde imidlertid ikke opfylde sine Forpligtelser, 
hvorfor Landsretssagfører N. C. A. Nielsen meddelte ham, at han maatte 
finde en ny Lejer. Værnemagten indtraadte derefter i Lejemaalet i Stedet 
for Sagsøgte, men fremlejede eller bortforpagtede til denne.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Sagsøgeren, 
statseksam. Ejendomsmægler Stefan Parby, Restauratør Jørgen Olving, 
Direktør V. M. Bolvig og eksam. jur. Karl Martin.

Sagsøgeren har forklaret, at han samtidig med Afgivelsen af Saldo
kvitteringen til Olving af denne modtog 2 Veksler paa ialt 8000 Kr. Disse 
tilbageleveredes Olving, da denne ikke kom til at drive Restaurationen i 
Kastruplund, hvilket efter Sagsøgerens Opfattelse var Forudsætningen for 
hans Altale med Olving.

Der findes at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at den af Sagsøgeren 
for hans Handlemaade overfor Olving anførte Forudsætning, hvilken efter 
Sagsøgerens Paastand ogsaa skal gælde Parterne imellem, ikke, efter 
hvad der er passeret, kan anses gældende overfor Sagsøgte. Det maa 
herefter tilregnes Sagsøgerens egen Uforsigtighed, naar han har afgivet 
den omhandlede Saldokvittering til Olving, uden i Kvitteringen, som Sag
søgeren vidste skulde bruges overfor Sagsøgte, at tage fornødent For
behold.

Som Følge af det anførte vil Sagsøgte være at frifinde.
I Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre Sagsøgte 

400 Kr.

Tirsdag den 10. April.

Nr. 129/1944. Grundejerforeningen »Sydstrandens Villaby« (Landsretssagfører S. A. Andreasen)
mod

Overassistent Chr. A. Bugge (Landsretssagfører G. Jessen).
(Spørgsmaal om Gyldigheden af en Generalforsamlingsbeslutning om 

Anlæg af et Vandværk).

Østre Landsrets Dom af 11. Maj 1944 (II Afd.): De Sagsøgte, 
Grundejerforeningens »Sydstrandens Villaby«, bør anerkende, at den paa 
Foreningens ekstraordinære Generalforsamling den 7. November 1943 
trufne Beslutning om Anlæg af et Vandværk er ugyldig. Sagens Omkost
ninger betaler de Sagsøgte inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til 
Sagsøgeren, Overassistent Chr. A. Bugge, med 250 Kr. At efterkomme 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har tolv Dommere deltaget.
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I Købekontrakterne om de under Foreningen hørende Parceller hedder det bl. a.:
»§ 3.

a.Parcelkøberne er pligtig at afgive det ved Udstykningen udlagte Areal til Vej. b.Parcelkøberne er pligtig selv at anlægge de paa Vejplanen viste Veje. Vejene skal forsynes med Kloaker, Gas- og Vandledninger og skal anlægges i den Bredde, som Planen anviser.

§ 4.Køberen og efterfølgende Ejer af den i nærværende Kontrakt omhandlede Parcel skal være Medlem af en Grundejerforening, som omfatter alle Ejere af Parceller af Sydstrandens Villabys Arealer. Som Bidrag til Omkostningerne ved Anlæg af de projekterede Veje og til Kloakanlæg m. v. kan denne Forening paalægge Køberne og efterfølgende Ejere af Parcellen en Afgift i Forhold til Parcellens Netto-Areal.---- «Efter Indholdet af disse Bestemmelser og af Foreningens Love, navnlig §§ 1, 3 og 4, findes Anlæg og Drift af et Vandværk at falde udenfor Foreningens Formaal og ikke at kunne gennemføres af Foreningen uden Samtykke af alle dens Medlemmer.Idet det herefter ikke er fornødent at komme ind paa, hvad der iøvrigt fra Parternes Side er anført til Støtte for deres Paastande, vil den indankede Dom være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Grundejerforeningen »Sydstrandens Villaby«, til Indstævnte, Overassistent Chr. A. Bugge, 500 Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I de paa en Generalforsamling den 18. Marts 1929 vedtagne Love for 

den sagsøgte Forening, Grundejerforeningen »Sydstrandens Villaby«, be
stemmes bl. a.:

§ 1------------- Foreningen er stiftet i Henhold til Salgsvilkaarene for
Parceller af »Sydstrandens Villaby«, Matr. Nr. 6 a af St. Magleby By.
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Enhver Ejer af saadanne Parceller er tvunget Medlem af Forenin
gen —

§ 3. Foreningens Formaal er i det hele at repræsentere og varetage 
Medlemmernes Interesser i alle Anliggender af fælles Betydning, derunder 
navnlig Anlæg af Veje, Kloaker, Vejenes Renholdelse og Istandsættelse, 
Vedligeholdelse af Kloaker, Vejenes Belysning og Beplantning etc.

§ 4. For enhver Parcel betales et Indskud paa Kr. 1,00 hver Gang 
denne skifter Ejer, samt 7« aarligt Kontingent, stort Kr. 2,00, første Gang 
Juli Kvartal 1935.----------Generalforsamlingen bestemmer hvilket Beløb,
Foreningens Medlemmer iøvrigt til enhver Tid skal svare i Bidrag til 
Anlæg og Vedligeholdelse af Vejene, dog at saadant Bidrag aldrig kan 
overstige 3 Øre aarlig pr. netto Kvadratalen af hver Grund, med mindre 
andet vedtages enstemmigt af samtlige Parcelejere----------

§ 15. Generalforsamlingen skal være beslutningsdygtig uden Hensyn 
til Antallet af Mødende, og Beslutninger tages med sædvanlig Stemme
flerhed.

Til Beslutninger, hvorved der paalægges Medlemmerne Bidrag eller 
træffes Bestemmelse om Anlæg af Vej, Lys, Kloak eller lignende samt 
Beslutninger angaaende Ændringer af Vedtægter kræves dog, at mindst 
to Trediedele af Foreningens samlede Stemmetal er repræsenteret, og at 
tre Fjerdedele af de mødende stemmeberettigede afgiver Stemme for 
Beslutningen.

Vedtager en Generalforsamling en Beslutning, til hvilken der ud
kræves kvalificeret Majoritet, uden at det tilstrækkelige Stemmetal er 
repræsenteret, indkaldes en ny Generalforsamling til snarest Afholdelse. 
Denne Generalforsamling afgør Beslutningen med tre Fjerdedele af de 
mødte Stemmer uden Hensyn til de mødendes Antal----------

Foreningen har ca. 100 Medlemmer, der for Størstedelens Vedkom
mende kun benytter de paa deres Parceller beliggende Huse til Sommer
beboelse. Parcellernes Forsyning med Vand er hidtil sket fra Brønde.

Da nogle af Parcelejernes Brønde udtørres om Sommeren, ligesom 
Vandet i en Del af Brøndene ved stedfunden Undersøgelse har vist sig 
uegnet til Husholdningsbrug, har det i nogen Tid indenfor Foreningen 
været paa Tale, at Foreningen skulde anlægge et fælles Vandværk. Sag
søgeren, Overassistent Chr. A. Bugge, og andre af Medlemmerne, hvis 
Brønde er tilfredsstillende, er Modstandere af Anlæget af et Vandværk, 
som Sagsøgeren mener vil blive væsentligt dyrere end projekteret. I 
Juli—August 1943 underskrev 23 af Foreningens Medlemmer saalydende 
Fuldmagt:

»Undertegnede Parcelejere og Medlemmer af Grundejerforeningen 
»Sydstrandens Villaby« ønsker Spørgsmaalet om Vandværk udsat til Be
handling til henimod normale Tider, idet Muligheden for Levering af Vand 
paa bedre og billigere Betingelser til den Tid først skal forsøges og vi 
giver en af følgende Medlemmer:

Chr. A. Bugge, Strandvænget 33,
Orla Lund, Strandvænget 31,
E. Wibrandt, Maglevænget 26, 

Fuldmagt til at stemme mod enhver Udgift, der foreslaas med Henblik
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paa Oprettelse af eget Vandværk paa den førstkommende Generalforsam
ling, hvor Spørgsmaalet kommer til Afstemning eller ved senere Ind
kaldelser om samme Emne.«

Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær Generalforsamling den 7. No
vember 1943 for at forelægge Forslag om Anlæg af Vandværket, og i en 
Skrivelse dateret Oktober 1943 og udsendt den 2, November 1943 blev 
der givet nærmere Oplysninger om Vandværket

Det oplystes bl. a., at hele Anlæget kunde opføres for et Beløb af 
ca. 27.000 Kr., hvilket Beløb Foreningen regnede med at skaffe ved et 
Banklaan, som skulde forrentes og afdrages ved Bibeholdelse af det i 
Lovenes § 4 omhandlede særlige Vejbidrag. I Skrivelsen opfordredes Med
lemmerne til at give Bestyrelsen Fuldmagt til at stemme paa deres Vegne.

Paa Generalforsamlingen ønskede Sagsøgeren at gøre Brug af den 
ham alternativt med to andre Medlemmer meddelte Fuldmagt forsaavidt 
angik 8 Stemmer, idet de øvrige Underskrivere mødte personlig, eller 
ikke opfyldte Lovenes Krav til Stemmeret, men Bestyrelsen rejste Spørgs
maal om Gyldigheden af Fuldmagten, og Dirigenten henskød Spørgs
maalet til Afstemning blandt de tilstedeværende Medlemmer. Med 18 
Stemmer mod 8 blev Fuldmagten erklæret ugyldig, og ved den derpaa 
følgende Afstemning blev det med 60 Stemmer mod 14 vedtaget at an
lægge Vandværket.

Antallet af stemmeberettigede Medlemmer i Foreningen var 92, og der 
var udleveret 74 Stemmesedler.

Under nærværende ved Stævning af 24. Januar 1944 anlagte Sag har 
Sagsøgeren paastaaet Foreningen tilpligtet at anerkende, at den paa den 
ekstraordinære Generalforsamling den 7. November 1943 trufne Beslutning 
om Anlæg af et Vandværk er ugyldig.

Foreningen har paastaaet sig frifundet.
Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand gjort gældende, dels at 

Anlæg af et Vandværk ligger udenfor de i Vedtægterne angivne Formaal 
og er et saa stort Indgreb i Medlemmernes fundamentale Rettigheder, at 
det end ikke ved en Vedtægtsændring gyldigt kunde finde Sted, dels at 
det er uberettiget, naar Generalforsamlingen har nægtet at godkende den 
ovennævnte Fuldmagt forsaavidt angaar 6 af Fuldmagtsgiveme, idet det 
nu er oplyst, at der efter Lovenes Bestemmelser om Stemmeret kun 
kunde afgives 6 af de 8 Stemmer. Hvis disse 6 Stemmer var blevet af
givet, vilde der have været 20 Stemmer imod Forslaget, og da de Sag
søgte under Skriftvekslingen har erkendt, at Bestyrelsen ved en Fejl
tagelse har tilstedt Afgivelse af 2 Ja-Stemmer i Henhold til en bunden 
Fuldmagt, vilde Stemmerne rettelig have staaet 58 mod 20 og den i Love
nes § 15 omhandlede kvalificerede Majoritet saaledes ikke have foreligget. 
Endelig har Sagsøgeren gjort gældende, at yderligere 12 Ja-Stemmer 
afgivet i Henhold til Fuldmagt til Bestyrelsens Medlemmer ej heller kan 
tages i Betragtning.

Foreningen har heroverfor anført, at Ordene i Lovenes § 3 maa for
staas som omfattende Anlæg af et Vandværk, idet dette er et Anliggende 
af fælles Betydning, der maa sidestilles med de øvrige i Bestemmelsen 
rent eksempelvis opregnede Foranstaltninger. Saafremt dette imidlertid 
ikke antages, maa Lovene ved den stedfundne Vedtagelse stiltiende anses
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for ændret med den i § 15 foreskrevne kvalificerede Majoritet og fornøden 
Hjemmel derved være tilvejebragt.

Med Hensyn til Fuldmagterne har Foreningen gjort gældende, at den 
af Sagsøgeren fremskaffede Fuldmagt er ugyldig, og har til Støtte herfor 
anført forskellige Grunde, navnlig at Fuldmagten er bundet, idet den ikke 
indeholder en Bemyndigelse til frit at afgive Stemme om det General
forsamlingen forelagte Forslag, men paa Forhaand binder den befuld
mægtigede til at stemme paa en bestemt Maade.

Foreningen har erkendt, at 2-Ja-Stemmer af samme Grund er ugyl
dige og med Urette medregnet, men har gjort gældende, at disse Stemmer 
maa tages i Betragtning, saafremt der gives Sagsøgeren Medhold i, at de 
af ham repræsenterede 6 Nej-Stemmer skal medregnes, saaledes at Stem
merne herefter vilde være kommet til at staa 60 mod 20. Med Hensyn til 
de 12 i Henhold til Fuldmagt til Bestyrelsen afgivne Ja-Stemmer har For
eningen henvist til, at de paagældende Fuldmagter ikke er bundne.

Der er under Sagen afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og Vidne
forklaring af Ingeniør Carl Holger Pape, Fru Edith Andersen og Re
stauratør Otto Stets. i

Det er iøvrigt oplyst, at Dagsordenen for Generalforsamlingen alene 
lød paa Forslag fra Bestyrelsen om Sydstrandens Vandværk.

Retten finder at maatte give Foreningen Medhold i, at de bundne 
Fuldmagter ikke kan komme i Betragtning, og at Bestyrelsens Forslag 
derfor maa anses for vedtaget med 58 Stemmer mod 14 eller med den i 
Lovenes § 15 foreskrevne Majoritet. Derimod findes der, naar Hensyn 
tages til Foreningens hele Karakter og til det tvungne Medlemskab, at 
maatte gives Sagsøgeren Medhold i, at Anlæg af det projekterede Vand
værk falder udenfor Foreningens i Lovene angivne Formaal, og at Beslut
ningen maa anses for ugyldig allerede som Følge af, at der ikke paa 
Generalforsamlingens Dagsorden har været opført noget Forslag til Lov
ændring, hvorved det bliver uden Betydning, med hvilken Majoritet Op
førelsen er vedtaget. Sagsøgerens Paastand vil derfor være at tage til 
Følge.

Sagens Omkostninger vil de Sagsøgte have at betale til Sagsøgeren 
med 250 Kr.

Onsdag den 11. April.

Nr. 40/1945. Rigsadvokaten
mod

Fritz August Hansen (Allerup),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. Lov 

Nr. 219 af 1. Maj 1940.

Østre Landsrets Dom af 18. Januar 1945 (Københavns Næv
ningkreds): Tiltalte, Fritz August Hansen, bør straffes med Fængsel i 
6 Aar, hvoraf 43 Dage anses udstaaet. Sagens Omkostninger udredes af 
Tiltalte.
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Højesterets Dom«
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu afkortes 95 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at 95 Dage af Straffetiden anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Allerup betaler Tiltalte Fritz August Hansen 80 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag tiltales ved Anklageskrift af 24. November 1944 

Fritz August Hansen til at lide Straf for Røveri af særlig farlig Karakter, 
begunstiget af Mørklægning, efter Straffelovens § 288, Stk. 2, jfr. Lov 
Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1 ved den 13. November 1944 Kl. ca. 23,15 paa 
Hjørnet af Vesterbrogade og Oehlenschlägersgade under Trusel paa Livet 
at have frataget Bagermester Harald Bregnholdt Frandsen en Tegnebog, 
der indeholdt ca. 115 Kr., idet han greb om Bagermester Frandsen, satte 
noget haardt i Ryggen paa ham og spurgte: »Skal jeg skyde«, hvorhos 
han kort efter, da 2 Personer tilhørende det kommunale Vagtværn kom 
kørende forbi, sagde: »Du siger ikke noget«.

Tiltalte er født den 21. August 1908 og er tidligere foruden at have 
vedtaget Bøder anset ved Københavns Byrets Dom af 16. September 
1942 bl. a. efter Straffelovens § 285, Stk. 1, jfr. § 284, jfr. § 276 med 
Fængsel i 3 Maaneder.

Efter Bevisførelsens Slutning har Anklagemyndigheden frafaldet Paa
standen om, at Røveriet har været af særlig farlig Karakter.

Der er forelagt Nævningerne Spørgsmaal affattede i Overensstemmelse 
med Anklageskriftet, dog at Ordene »satte noget haardt i Ryggen paa 
ham« er ændret til »satte Haanden eller noget haardt i Siden paa ham«.

Ved Nævningernes Erklæring, som Retten lægger til Grund, er Til
talte kendt skyldig i Overensstemmelse med Anklagen, og han vil derfor 
være at anse efter Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 
1940 § 1, Stk. 1, med Fængsel i 6 Aar, hvoraf 43 Dage anses udstaaet ved 
Varetægtsfængsel.

Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar.
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Torsdag den 12. April.

Nr. 85/1944. A/S Hotel Nordland (Hjejle) og Portier Henry 
Emmanuel Pettersson (Hansen)

mod
Slagtermester Oscar Ehlert (Overretssagfører Hvid-Møller).

(Erstatning for bortkommet Pengebeløb).

Østre Landsrets Dom af 10. Marts 1944 (IV Afd.): De Sag
søgte, A/S Hotel Nordland og Portier Henry Emmanuel Pettersson, bør 
een for begge og begge for een til Sagsøgeren, Slagtermester Oscar 
Ehlert, betale 20.000 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra den 20. November 
1943, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 600 Kr. Det idømte 
at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
For Højesteret har Appellanterne paastaaet Frifindelse, subsidiært mod Betaling af en efter Rettens Skøn fastsat Erstatning. Indstævnte paastaar Stadfæstelse.
Det tiltrædes, at det maa anses godtgjort, at den Appellanten Pettersson overgivne Konvolut har indeholdt 20.000 Kr.
Syv Dommere bemærker følgende:Efter det i Sagen, tildels efter dens Indbringelse for Højesteret, fremkomne, maa det antages, at Appellanten Pettersson, da han modtog Konvolutten af Indstævnte, var klar over, at den indeholdt Penge. Ved ikke at udvise tilstrækkelig Omsorg ved Opbevaringen af Konvolutten findes Pettersson at have paadraget sig et Erstatningsansvar overfor Indstævnte for Konvoluttens Bortkomst, for hvilken ligeledes Appellanten, A/S Hotel Nordland, efter Reglen i D. L. 3—19—2 maa være ansvarlig. Da Indstævnte imidlertid ikke ved Konvoluttens Aflevering har gjort opmærksom paa, at den indeholdt et saa usædvanlig stort Beløb som 20.000 Kr., og da Pettersson ikke vidste eller kunde regne med, at Konvolutten indeholdt et saa betydeligt Beløb, findes Appellanternes Erstatningsansvar ikke at kunne omfatte Indstævntes fulde Tab. Disse Dommere stemmer herefter for skønsmæssigt at fastsætte den Erstatning, som Appellanterne in solidum vil have at udrede, til 3000 Kr. med Renter og for at paalægge Appellanterne in solidum at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.En Dommer stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde med Tilføjende, at Beløbet ikke overstiger, hvad Hotellet maa antages adskillige Gange tidligere at have modtaget til Opbevaring uden Formaliteter eller Reservation.
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En Dommer finder, at det maatte paahvile Indstævnte, da han overgav Konvolutten til Appellanten Pettersson til Opbevaring, at gøre denne udtrykkeligt opmærksom paa, hvad Konvolutten indeholdt. Ved at undlade dette har Indstævnte udvist en saadan Skødesløshed, at han ikke med Føje kunde forvente nogen større Agtpaagivenhed fra Appellanten Petterssons Side, hvorved bemærkes, at der intet ses oplyst om, at denne Appellant tidligere under lignende Omstændigheder har modtaget tilsvarende Beløb til Opbevaring for Indstævnte. Herefter, og da der ikke ses at være Grundlag for Tilmaaling af en nedsat Erstatning, stemmer denne Dommer for at frifinde Appellanterne.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanterne, A/S Hotel Nordland og Portier Henry Emmanuel Pettersson, bør een for begge og begge for een til Indstævnte, Slagtermester Oscar Ehlert, betale 3000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 20. November 1943, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge Retter 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I den sidste Del af Oktober og første Del af November 1943 opholdt 

Sagsøgeren, Slagtermester Oscar Ehlert, sig i København og boede fra 
19. Oktober 1943 paa Hotel Nordland, Vesterbrogade 22, som tilhører og 
drives af Sagsøgte, A/S Hotel Nordland, og i hvilket Sagsøgte, Portier 
Henry Emmanuel Pettersson, er ansat som Portier.

Den 28. Oktober 1943 hævede Sagsøgeren efter sin Forklaring hos 
sin Bankier, R. Henriques jr., 20.000 Kr. i Femhundredkronesedler, hvoraf 
han i Løbet af de nærmeste Dage ombyttede ca. 5000 Kr. i Eethundred
kronesedler. Efter et Par Dages Forløb bestemte han sig til — ligesom 
han adskillige Gange tidligere ved andre Lejligheder havde gjort — at 
deponere Pengene i Hotellets Box, og han tog da Mandag den 1. Novem
ber 1943 Kl. ca. 14 paa sit Værelse i Hotellet Pengene ud af sin Tegne
bog, spredte dem over Bordet og talte dem. I Værelset befandt sig 
samtidig en af Hotellets Stuepiger, Frøken Irene Falkenhagen, som saa 
Pengene og ytrede, at »det var da en urimelig Masse Penge«, hvortil 
Sagsøgeren svarede, at der var 20.000 Kr. Derefter lagde Sagsøgeren 
Pengene i en af Hotellets Konvolutter, lukkede den og skrev sit Navn 
paa den, hvorefter han med Elevatoren tog ned i Stueetagen, hvor han 
gik hen til Portierlogen og overgav Sagsøgte, Portier Henry Emmanuel 
Pettersson, Konvolutten, idet han sagde: »Put den ind i Boxen og pas 
godt paa den«. Sagsøgte Pettersson svarede, at det skulde han nok, og 
tog imod Konvolutten, hvorefter Sagsøgeren gik.

H. R. T. 1945 Nr. 4 (Ark 5 og 6) 6
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Næste Morgen, Tirsdag den 2. November, henvendte Sagsøgte Pet
tersson sig til Sagsøgeren og spurgte ham, om han havde faaet Konvolut
ten tilbage, eftersom den ikke var i Boxen, hvilket Sagsøgeren maatte 
benægte.

De Sagsøgte har anmeldt Konvoluttens Bortkomst til Politiet, men 
uden positivt Resultat. Paa Anmodning fra Sagsøgerens Side har Sag
søgte, A/S Hotel Nordland, vægret sig ved at erstatte ham hans Tab, og 
Sagsøgeren har derfor under Henvisning til, at de Sagsøgte i Medfør af 
D. L. 5—8—14, for Hotellets Vedkommende jfr. 3—19—2, maa være 
pligtige at tilbagelevere ham det deponerede Beløb eller i Tilfælde af, 
at det er gaaet tabt, erstatte ham det, paastaaet de Sagsøgte tilpligtet in 
solidum at betale ham 20.000 Kr. tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. 
fra den 20. November 1943, indtil Betaling sker.

De Sagsøgte, der erkender, at Sagsøgeren har overgivet Sagsøgte 
Pettersson en lukket Kuvert, og at denne er bortkommet, har paastaaet 
sig frifundet og har til Støtte herfor anført — Sagsøgte A/S Hotel Nord
land, at den af Sagsøgte Pettersson udøvede Virksomhed med Opbevaring 
af saa betydelige Beløb som sket i nærværende Tilfælde er saa usæd
vanlig, at den ikke kan indbefattes i den Service, et Hotel normalt yder 
sine Kunder, og at Aktieselskabet derfor ikke kan være ansvarlig for 
Medsagsøgte Petterssons eventuelle Fejl under denne Virksomhed —, og 
begge de Sagsøgte, dels at der fra Sagsøgerens Side er begaaet en 
alvorlig Fejl ved uden mundtligt eller skriftligt at angive, at det drejede 
sig om et kontant Beløb, endsige 20.000 Kr., og uden at lade Medsagsøgte 
eftertælle Beløbet eller afgive Kvittering at overlevere denne en lukket 
Kuvert, ligesom Sagsøgeren ikke udtrykkeligt har sagt, at denne skulde 
opbevares i Boxen, dels at Sagsøgeren, der har fuld Bevisbyrde for, at 
Kuverten som af ham opgivet indeholdt 20.000 Kr., ikke ved det under 
Sagen oplyste har opfyldt denne Bevisbyrde.

Der er under Sagen afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og Sag
søgte Pettersson, samt Vidneforklaring af Direktør i A/S Nordland Eiler 
Vilhelm Jørgensen, Hotelportier Henry Mikkelsen Märcher, Stuepige 
Irene Falkenhagen og Købmand Hjalmar Skjold Jacobsen.

Sagsøgeren, der har erkendt at have Bevisbyrden for Kuvertens Ind
hold, har bestemt fastholdt, at den paagældende Kuvert indeholdt et 
Beløb paa 20.000 Kr., deraf 15—16.000 Kr. i 500 Kr,-Sedler og Resten i 
100 Kr.-Sedler, og at han udtrykkelig sagde til Sagsøgte Pettersson, at 
denne skulde lægge Kuverten ind i Boxen og passe godt paa den, ligesom 
han har forklaret, at han 5—6 Gange tidligere har deponeret Penge hos 
Hotellets Portierer, derunder Sagsøgte Pettersson, som Regel i lukket 
Kuvert, og kun een Gang, den 19. Oktober 1943, da han kom lige fra 
Toget og ikke havde nogen Kuvert ved Haanden, direkte i Sedler, uden 
at han nogensinde har faaet Kvittering, og at Sagsøgte Pettersson var 
ganske klar over, at Kuverten indeholdt Penge, idet han en Gang har 
bragt en Kuvert op paa Sagsøgerens Værelse, hvor denne i Petterssons 
Paasyn udtog en Del af Pengene, og en Gang, efter Sagsøgerens Anmod
ning, har udbetalt en Del af en Kuverts Indhold til Vidnet Jacobsen.

Sagsøgte Pettersson har erkendt, at dette er rigtigt, og at han, skønt 
Portieren er forsynet med en Kvitteringsbog, beregnet paa de Gæster,
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der deponerer Værdigenstande i Boxen, kun giver Kvittering, naar dette 
kræves af vedkommende Gæst. Med Hensyn til det den 1. November 1943 
passerede har Sagsøgte Pettersson erkendt, at Sagsøgeren sagde, at 
Sagsøgte skulde passe godt paa Kuverten, men har benægtet, at han fik 
Paalæg om at lægge den i Boxen, idet Sagsøgeren blot sagde: »Tag 
denne her og pas godt paa den«.

Direktør Ejler Jørgensen har forklaret, at han ikke har været vidende 
om, at der deponeredes saa store Beløb som sket, og at han har instrueret 
Portiererne om at udstede Kvittering. Han har erkendt, at der paa den 
Seddel, som hver af Hotellets Gæster modtager, paa Bagsiden er trykt 
— tildels med udhævede Typer — »Hotellet er kun ansvarligt for Penge 
eller Værdigenstande deponerede i Hotellets Box.«

Natportier Henry Mikkelsen Märcher har forklaret, at han den 
19. Oktober 1943, nemlig samme Dag som Ehlert ankom til Hotellet, uden 
at udstede Kvittering modtog 20.000 Kr. i Femhundredkronesedler til Op
bevaring i Hotellets Box. De blev talt op i Vidnets Overværelse, og dette 
lagde dem selv i en almindelig Konvolut og derefter i Boxen. Paa samme 
Maade har han flere Gange tidligere modtaget Penge af Sagsøgeren til 
Opbevaring i Boxen, men nogle af Gangene har det været i Konvolut, 
saaledes at Vidnet ikke har vidst, hvormeget der var deri, og dette er 
almindeligt paa Hotellerne. — Kun hvis en Gæst forlanger Kvittering, ud
stedes der en, men i saadant Tilfælde eftertælles Pengene forinden.

Frøken Irene Falkenhagen, der er Stuepige paa Hotel Nordland, har 
forklaret, at hun den 1. November 1943 mellem Kl. 13 og 14 gjorde i Stand 
paa Sagsøgerens Værelser og da saa, at der paa et Bord laa en Mængde 
baade 500 Kr.- og 100 Kr.-Sedler, som Sagsøgeren lagde i en Konvolut, 
idet han overfor hende udtalte, at der var 20.000 Kr.

Købmand Hjalmar Skjold Jacobsen har forklaret, at han samme Dag, 
Kl. ca. 11, besøgte Sagsøgeren paa dennes Værelser, og at Sagsøgeren da 
talte sine Penge, ialt ca. 23—24.000 Kr., og sagde, at han vilde deponere 
de 20.000 Kr. hos Portieren. Vidnet har ogsaa selv flere Gange boet paa 
Hotellet og deponeret store Beløb, dels i lukket Kuvert eller i en Mappe, 
dels aabent og har aldrig bedt om eller faaet Kvittering.

Det fremgaar endelig af en af Firmaet R. Henriques jr. den 4. No
vember 1943 udstedt Erklæring, at Firmaet den 28. Oktober 1943 har 
udbetalt Sagsøgeren 20.000 Kr. i 500 Kr.-Sedler.

Under de foreliggende Omstændigheder findes der ikke at kunne 
gives Sagsøgte, A/S Hotel Nordland, der ved sin Meddelelse til Gæsterne 
findes at have givet disse udtrykkelig Garanti for de af dem i Hotellets 
Box deponerede Penge og Værdigenstande uden Begrænsning i Værdien, 
Medhold i, at Forholdet i det foreliggende Tilfælde falder udenfor den 
Service, dets Gæster herefter med Rette kan paaregne.

Der findes dernæst ej heller at kunne gives de Sagsøgte Medhold i, 
at der fra Sagsøgerens Side er udvist uagtsomt Forhold ved at aflevere 
Penge i en lukket Konvolut uden at angive Beløbet eller sikre sig Kvitte
ring, idet det findes at være de Sagsøgte selv, der var nærmest til at 
stille de til Varetagelse af deres egne Interesser fornødne Betingelser for 
Boxens Benyttelse, ligesom det maa anses for godtgjort, at Sagsøgeren 
tidligere har benyttet samme Fremgangsmaade, uden at der er afkrævet
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ham nærmere Oplysning om Kuverternes Indhold eller taget noget For
behold med Hensyn til de Sagsøgtes Ansvar. Det findes derhos i denne 
Forbindelse uden Betydning, om Sagsøgeren har nævnt Ordet Box eller 
ej, idet det under de foreliggende Omstændigheder maa antages at have 
staaet Sagsøgte Pettersson klart, at det drejede sig om noget værdifuldt, 
som skulde opbevares i Boxen.

Det findes endelig ved den af Sagsøgeren afgivne Partsforklaring i 
Forbindelse med Vidnerne Irene Falkenhagens og Hjalmar Skjold Jacob
sens Vidneforklaringer og den af Firmaet R. Henriques jr. afgivne Er
klæring efter Omstændighederne tilstrækkeligt godtgjort, at Indholdet af 
den deponerede Kuvert har været som opgivet.

Herefter vil Sagsøgerens Paastand være at tage til Følge. Sagens 
Omkostninger vil de Sagsøgte in solidum have at betale til Sagsøgeren 
med 600 Kr.

Fredag den 13. April.

Nr. 9/1944. A/S Kalundborg Olieraffinaderi (Svane) 
mod

H. H. Hannevig A/S, Borre, Norge (Gelting).
(Betaling af et Fragtbeløb).

Sø- og Handelsrettens Dom af 13. December 1943: De Sag
søgte, A/S Kalundborg Olieraffinaderi, Kalundborg, bør til Sagsøgerne, 
H. H. Hannevig, Borre, Norge, betale de paastævnte 387.900 norske 
Kroner med Renter heraf 4 pCt. p. a. fra den 9. April 1940, til Betaling 
sker. Forsaavidt angaar det ovennævnte Modkrav bør Sagsøgerne for de 
Sagsøgtes Tiltale i denne Sag for Tiden fri at være. Sagens Omkostninger 
betaler de Sagsøgte til Sagsøgerne med 8000 Kr. Det idømte at udrede 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten ikke støttet sin Frifindelses- paastand paa, at der forelaa saa grove Fejl fra Skibets Side, at Appellanten var berettiget til at annullere Certepartiet.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 4000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at 

stande.
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Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, A/S Kalundborg Olieraffinaderi, til Indstævnte, H. H. Hannevig A/S, Borre, Norge, med 4000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højestere.tsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Det under nærværende Sag sagsøgte Selskab, A/S Kalundborg Olie

raffinaderi, Kalundborg, er under samme Ledelse som Det danske Pe
troleums-Aktieselskab — nedenfor benævnt D. D. P. A. — der atter staar 
i Forbindelse med det amerikanske Selskab Standard Oil Company of 
New Jersey. Af det sagsøgte Selskabs Aktiekapital 750.000 Kr. — ejer 
D. D. P. A. 413.800 Kr. — medens Resten indehaves af det hollandske 
Selskab De Bataafsche Petroleum Maatschappij, som har nær Tilknyt
ning til Shell Concernen.

Ved Certeparti af 15. Marts 1940, oprettet ved Skibsmæglerfirmaet 
Holm & Wonsild, befragtede de Sagsøgte det Sagsøgerne, H. H. Hannevig 
A/S, Borre, Norge, tilhørende Motortankskib »Mexico«, som har en 
Lasteevne af 4000 Tons — 10 pCt. mere eller mindre efter Rederiets Valg 
— til at føre en fuld Ladning crude-oil fra Curacao til Kalundborg. Af
skiberne var ifølge Certepartiet »the factors of the said Charterers«.

Om Fragten, som udgjorde 90 norske Kroner pr. ton, hedder det i 
Certepartiets § 2 a: »prepaid at Oslo on signing Bills of Lading non- 
returnable, ship and/or cargo lost or not lost.«

Ifølge Certepartiets § 13 er Kontrakten underkastet norsk Ret.
Endelig skulde ifølge § 32 Chamber of Shipping’s »War risk clause« 

anses som en Del af Certepartiet.
Denne Klausul er i Oversættelse fra engelsk saalydende: 
»1.----------
2. (A) Saafremt nogen i nærværende Certeparti nævnt Havn eller 

nogen Havn, hvortil Skibet i Henhold til Konnossementerne maatte blive 
beordret, er blokeret, eller

(B) hvis paa Grund af Krig, Fjendtligheder, —-------(a) Anløbet
af en saadan Havn eller Losning af den for saadan Havn bestemt Ladning 
af Føreren eller Rederiet maatte skønnes farlig eller forbudt, eller (b) 
hvis Føreren eller Rederiet maatte skønne det for farligt eller umuligt 
for Skibet at naa saadan Lossehavn,
skal den paagældende Ladning eller den paagældende Del deraf udlosses 
i en anden sikker Havn i Nærheden af nævnte Lossehavn efter Befragter
nes nærmere Ordre---------- Saafremt der ikke modtages nogen saadan
Ordre fra Befragterne inden 48 Timer efter at disse eller deres Agent fra 
Rederiet har modtaget Anmodning om at angive en substitueret Losse
havn, skal Rederiet være berettiget til at udlosse Ladningen i en sikker 
Havn, som Rederiet eller Føreren efter deres eller sit Skøn maatte be
stemme, og den der foretagne Losning skal anses som en behørig Op
fyldelse af Befragtningskontrakten (-erne), forsaavidt angaar den saa
ledes udlossede Ladning.----------
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3. Skibet skal være berettiget til at rette sig efter alle Ordrer eller 
Henstillinger med Hensyn til Afsejling, Ankomst, Ruter, Anløbshavne, 
Standsning, Bestemmelsessted, Zoner, Farvande, Levering eller hvad som 
helst iøvrigt, der gives eller gøres af Regeringen for den Nation, under 
hvis Flag Skibet sejler, eller nogen anden Regering eller stedlig Myndig
hed ---------- der optræder eller angiver at optræde som eller med Be
føjelse fra saadan Regering eller Myndighed, eller af nogen Komité eller 
Person, som ifølge Krigsforsikringsbetingelseme for Skibet har Ret til at 
give saadanne Ordrer eller gøre saadanne Henstillinger----------

Hvis paa Grund af eller for at opfylde saadanne Ordrer eller rette 
sig efter saadanne Henstillinger, Skibet ikke begiver sig til den eller de 
oprindelig angivne Havne eller til den (de) Havne, hvortil det er blevet 
beordret i Henhold til Konnossementernes Betingelser, kan Skibet gaa til 
en hvilken som helst sikker Havn, som Føreren eller Rederiet efter deres 
Skøn maatte bestemme, og der udlosse Ladningen. Udlosning paa denne 
Maade skal anses som behørig Opfyldelse af Befragtningskontrakten 
(-erne), og Rederiet skal være berettiget til samme Fragt, som hvis Los
ningen var blevet udført i den oprindelig opgivne Havn (-e)---------- «

Skibet ankom til Curacao den 6. April 1940 ca. Kl. 21. Indladningen, 
som foregik ved Indpumpning, paabegyndtes den følgende Dag efter 
Middag og var tilendebragt den 8. April 1940 tidligt om Morgenen. Der 
var da, ifølge Telegram af s. D. fra Skibets Fører indlastet Tons 4.379.250.

Kaptajnen underskrev derefter Konnossementerne den 8. April 1940 
om Formiddagen i Tiden mellem Kl. 8,50 og Kl. 10,15.

Efter hvad der under Sagens Forberedelse er forklaret her inden 
Retten af Kaptajn Finn Hannevig, som var 3die Styrmand ombord paa 
M/T »Mexico« fra den 14. August 1939 til den 28. August 1940, led Skibet 
imidlertid, da det den 8. April, antagelig ved Middagstid, efter fuldført 
Indladning vilde starte fra Kaj, en mindre Maskinskade, saa at der maatte 
tilkaldes Slæbebaad for at faa Skibet fra Kajen ud paa Reden. Skaden 
blev derefter repareret ombord paa Skibet ved egen Hjælp, og den 
9. April 1940 om Eftermiddagen var man færdig med denne Reparation.

Ifølge Styrmand Hannevigs Vidneforklaring havde Skibets Kaptajn 
allerede den 8. April 1940, antagelig lidt før Midnat, hvilket svarer til 
den 9. April Kl. 5—6 dansk Normaltid, i Radio i Land hørt Rygter om, 
at tyske Tropper var marcheret ind i Danmark. Den 9. April op paa 
Dagen fik man ombord gennem Radio i Land Vished om Danmarks Be
sættelse af den tyske Værnemagt, og ved samme Tid hørte man paa 
samme Maade om Tysklands Angreb paa Norge.

Den 10. April 1940 afsendte Fearnley & Eger’s Befragtningsforretning 
A/S — nedenfor blot benævnt Fearnley — som er Sagsøgernes Agenter 
i Oslo til Holm & Wonsild et saalydende Telegram:

»Mexico lastet venligst betal frakt erkjenn«.
Dette Telegram maa imidlertid antages ikke at være naaet frem, til 

Adressaten.
Den 13. April 1940 Kl. 7,15 afgik Skibet fra Curacao under norsk Flag 

og ankom den 16. s. M. til Kingston paa Jamaica.
Med Hensyn til denne Rejse gaar den af Styrmand Hannevig afgivne 

Vidneforklaring ud paa, at Kaptajnen, da Skibet var klar til Afgang, fik
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Ordre fra de stedlige Myndigheder om, at han ikke maatte sejle, men 
afvente nærmere Instruks. Vidnet vidste ikke noget om, hvilke Ordrer 
der var givet Kaptajnen med Hensyn til Skibets Afsejling, eller hvem der 
havde givet Kaptajnen disse Ordrer, idet Kaptajnen sagde til Vidnet, at 
han havde strengt Paalæg om ikke at sige noget og blot tilføjede, at han 
ikke maatte sejle. Vidnet vidste heller ikke, efter hvis Ordre Skibet afgik 
fra Curacao. Undervejs til Kingston udvekslede Skibet Morsesignaler med 
engelske Krigsskibe, men blev ikke stoppet eller visiteret. Ved Afgangen 
fra Curacao udtalte Kaptajnen overfor Vidtiet, at han gik ud fra, at 
Fragten for den i Curacao indtagne Ladning var betalt i Oslo. Andet 
har Vidnet ikke hørt Kaptajnen sige om Betalingen af Fragten.

Vedrørende Skibets Afsejling fra Curacao har desuden Mr. D. L. 
Harper, som var Direktør i Standard Oil Company of New Jersey, i 
Skrivelse af 11. April 1941 til D. D. P. A. paa Grundlag af Meddelelser fra 
Curacao udtalt bl. a. følgende: 
»3.----------
On 13th April at 07,15 the vessel sailed on instructions from the British 
Routing Officer----------
5. We do not have knowledge of the Master’s intentions at the time. 
It was difficult to get to know anything tangible as there was much confu
sion. We believe that the Norwegian vessels had orders from their 
government to put into nearest British port, which was refused by some 
Captains who had Nazi sympathies, but obeyed by the majority of them. 
Seeing that the Master obeyed the instructions of the senior British Naval 
Officer in Curacao, we would say the Master belongs with the latter 
category---------- «

Den 16. April 1940 afsendte Fearnley paany et Telegram til Holm & 
Wonsild, hvilket Telegram er saalydende:

»Mexico indtagende 4379 er frakten betalt telegrafer«.
I Skrivelse af s. D. til Holm & Wonsild bekræftede Fearnley derhos 

Afsendelsen af dette Telegram og det ovenfor gengivne Telegram af 
10. April, med Tilføjende, at man imødesaa Svar, at alt var i Orden.

Holm & Wonsild modtog Telegrammet af 16. April den følgende Dags 
Formiddag og tilsendte derefter samme Dag D. D. P. A. en Fragtbereg
ning, dateret 16. April 1940 udregnet paa Basis af det opgive Indtagende 
4379 Tons.

Den 17. April 1940 afsendte de Sagsøgte derefter til Afskiberne i 
Curacao et saalydende Telegram:

»Telegraph Shelloil Copenhagen promptly when bill of lading Mexico 
signed also quantity loades Stop Has vessel sailed«.

Den 18. April 1940 telegraferede de Sagsøgte derhos saaledes til 
Sagsøgerne:

»Mexico certeparti dateret 15. Marts refererende Feamtanks telegram 
til Holmsild fragten ikke forfalden da vi ikke har modtaget telegram fra 
afladerne om at konnnossementer er udstedt iøvrigt umuligt grundet 
nuværende valutamæssige forhold at betale fragten stop har instrueret 
afladerne Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij Curacao tele
grafisk om at handle bedst muligt paa vore vegne og eventuelt indgaa 
nyt certeparti med anden destination stop meddel skibsføreren og deres
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repræsentant i New York telegrafisk at Curacaosche Petroleum Industrie 
Maatschappij handler bedst mulig paa vore vegne.«

Den i dette Telegram omtalte Instruktion til Afskiberne i Curacao 
var givet i et af D. D. P. A. samme Dag i Forstaaelse med Dansk Krigs- 
Søforsikring for Varer, hvos hvem de Sagsøgtes Interesser var forsikret, 
afsendt Telegram, i hvilket det derhos hedder:

»Ask you act best possible to avoid loss of freight which was payable 
in advance regardless progress of voyage also to avoid loss of cargo«.

De Sagsøgte modtog derefter fra Afskiberne i Curacao saalydende 
Telegram af 22, April 1940:

»Mexico loaded 4310 Tons bladings signed 8th sailed 13th we now 
have been informed vessel taken price British authorities Kingston 18th 
please inform owners.«

Om hvad der passerede med Hensyn til Skibet og dets Ladning efter 
Apkomsten til Kingston den 16. April 1940 gaar Styrmand Hannevigs 
Vidneforklaring ud paa følgende:

I Kingston blev Lasten beslaglagt af de engelske Myndigheder, 
hvorom Opslag skete paa en af Skibets Master. Saavidt Vidnet forstod, 
blev derimod ikke selve Skibet beslaglagt af Myndighederne. Efter at 
have ligget ca. 3 Uger i Kingston sejlede Skibet derfra ifølge Ordre 
fra det britiske Admiralitet til Bermuda Øerne for der at slutte sig til 
en Konvoj. Efter ca. 3 Dages Ophold ved Bermuda Øerne afsejlede 
Skibet, der stadig var under norsk Flag, i en engelsk Konvoj til England, 
hvor det efter at have anløbet et Par Havne lossede Ladningen i Liver- 
pooldistriktet. Derfra gik Skibet stadig under norsk Flag i Ballast til 
New York, hvor Vidnet blev afmønstret.

De Sagsøgte har derhos paa et sent Tidspunkt under Sagens Be
handling her ved Retten meddelt, at de fra paalidelig udenlandsk Kilde 
har faaet oplyst, a t Skibets Last i Kingston blev Genstand for Priserets- 
behandling, men senere frigivet og solgt til britisk Køber, a t Norwegian 
Shipping & Trade Mission, d. v. s. den norske Regering i London, annul
lerede Fragtaftalen med de danske Befragtere (de Sagsøgte) og tegnede 
et nyt Certeparti med britiske Befragtere, og a t Fragten under sidst
nævnte Aftale er udbetalt til Norwegian Shipping & Trade Mission.

Senere er de Sagsøgte af Standard Oil Company of New Jersey, 
ifølge dette Selskabs Skrivelse af 19. December 1940, »as a result of a 
sale in England of a cargo originally consigned to A/S Kalundborg Olie
raffinaderi«, blevet godskrevet Dollars 15.466,58, d. v. s. en saa stor Del 
af Ladningens Fob-Værdi, Dollars 28.015—, som svarer til D. D. P. A.s 
ovenfor angivne Del af Aktiekapitalen i det sagsøgte Selskab.

Efter hvad der foreligger oplyst i Sagen ved et Telegram af 3. Maj 
1940 fra den norske Legation i London havde den senere til England over
flyttede norske Regering den 20. April 1940 udfærdiget en provisorisk 
Anordning af følgende Ordlyd:

Alle skip som er innført i norsk skipsregister og er over 500 brutto 
registertons og ikke allerede er i britiske og franske regjerings tjeneste, 
er fra idag stillet til rådighet for den norske regjering for sikre forsynin
gene og fremme krigsoperasjonene for Norge og nevnte makter stop — 
2 — norske regjering trer straks inn i befrakters eller rettighetshavernes
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rettigheter og i redernes eller rettighetshavernes plikter ifølge arbeids
kontrakter av alle slag-----------«

Under 18. Maj 1940 udfærdigede den nævnte Regering, som endnu da 
opholdt sig i Norge, en ny provisorisk Anordning om Rekvisitionering af 
Skib og Skibsbygningskontrakter.

Det hedder i denne Anordning:
»Med hjemmel i grunnlovens paragraf 17 bestemmes:

§ 1.
Alle skip som er registreret i Norge eller har hjemsted der og 

befinner seg udenfor området i Norge som er besatt av fiendtlig makt 
og som tilhører 
a) personer som er bosatt i det besatte område eller som driver sin virk

somhet fra kontor der,
b) Partrederier, korporasjoner, aksjeselskaper eller andre selskaper, som 

er registreret i eller har sitt styre i det nevnte område eller som driver 
sin virksomhet fra kontor der, anses som rekvisisjoneret af den norske 
regjering, som herved overtar bruksretten til skipene.

§ 2.
Den norske skipsfartsdirektør i London eller den eller de personer 

han bemyndiger til det, har fullmakt til på regjeringens vegne å overta 
eller kreve overført besittelsen av ethvert skip som nævnt i § 1, eller 
å påny at ethvert slikt skip stilles til disposisjon for regjeringen eller for 
den eller de personer regjeringen bestemmer----------

§4.
1. Skipsfartsdirektøren har fullmakt til på regjeringens vegne å 

utøve rådigheten over skip og kontrakter som er overtatt etter den 
provisoriske anordning af 20. April 1940, eller som bliver overtatt etter 
nærværende anordning. Han kalles i denne egenskap kurator.

2. Kurator utøver med utelukkelse af eierens rett rådigheten over 
alle eiendom utenfor de besatte områder tilhørende eiere som nevnt i 
§§ 1 og 2,----------

3. Forsåvidt det ikke strir mot lov eller bestemmelse som foran 
nevnt, har kurator rett till å inkassere fordringer som tilhører eiere som 
nevnt i §§ 1 og 2, til å inndrive gjennem retssak eller på annen måte alle 
krav som disse på forhånd har eller senere erhverver, inngå forlik eller 
godta oppgjør og gi gyldig kvittering.«

Idet Sagsøgerne, H. H. Hannevig A/S, Borre, Norge, nu gør gæl
dende, at de, da hele Ladningen var indtaget og Konnossement udstedt 
den 8. April 1940 om Formiddagen — hvilket der er Enighed om mellem 
Parterne — i Henhold til den ovennævnte Betalingsbestemmelse i Certe- 
partiets § 2 a har Krav paa Fragten, uanset hvorledes det senere er gaaet 
Skib og Ladning, paastaar de under nærværende Sag, der i Henhold til 
Aftale mellem Parterne er anlagt her ved Retten uanset den i Certe- 
partiets § 24 indeholdte Aftale om Voldgift, at de Sagsøgte, A/S Kalund
borg Olieraffinaderi, Kalundborg, tilpligtes at betale Sagsøgerne 387.900 
norske Kroner med Renter 4 pCt. p. a. fra den 9. April 1940.

Det nævnte Beløb er beregnet paa Basis af den i Afskibernes ovenfor 
gengivne Telegram af 22. April 1940 indeholdte Meddelelse om, at den 
indtagne Last udgør 4310 Tons, hvilken Opgivelse ikke stemmer med
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Kaptajnens ovenævnte Telegram af 8. s. M. til Sagsøgerne, hvorefter 
Skibet var tillastet med 4.379.250 Tons. Sagsøgerne forbeholder sig derfor 
ogsaa, naar det maatte kunne oplyses, at denne sidste Opgivelse er 
rigtig, at indtale Differencen eller at forhøje Paastanden i nærværende 
Sag dermed.

De Sagsøgte, hvilket i Realiteten vil sige Dansk Krigs-Søforsikring 
for Varer, procederer til Frifindelse, subsidiært Frifindelse for Tiden.

Sagsøgerne har under Sagen anerkendt, at de Sagsøgte, saafremt 
Sagsøgernes Paastand tages til Følge, indtræder i Sagsøgernes Ret til 
eventuel Fragt og Renter heraf, der er optjent ved M/T >Mexico«s substi
tuerede Rejse fra Jamaica til England eller i Sagsøgernes eventuelle Er
statningskrav imod Norwegian Shipping and Trade Mission, alt dog ikke 
udover det af de Sagsøgte til Sagsøgerne betalte Beløb med Renter.

De Sagsøgte har herefter frafaldet en af dem her under Sagen i saa 
Henseende nedlagt mere subsidiær Paastand.

De Sagsøgte har endelig mere subsidiært paastaaet bragt i Mod
regning et Erstatningskrav, stort Dollars 12548,42, med Renter 4 pCt. 
p. a. fra den 16. April 1940.

Dette Modkrav fremkommer saaledes:
allerede godskrevne....................................................... — 15.466,58

Varernes ovennævnte Fob-Værdi ................................... Dollars 28.015,00
med Fradrag af de ligeledes ovennævnte, de Sagsøgte

allerede godskrevne.....................................................  — 15.466,58

Dollars 12.548,42

Ved Fremsættelsen af dette Modkrav har de Sagsøgte erklæret sig 
enig i, at en eventuel Godtgørelse for Resten af Ladningen tilfalder Sag
søgerne, saafremt Modkravet tages til Følge.

Sagsøgerne har overfor dette Modkrav procederet til Frifindelse, 
subsidiært Frifindelse for Tiden.

Til Støtte for deres Paastand om Frifindelse har de Sagsøgte i første 
Række gjort gældende, a t Fragten ifølge Certepartiet ikke var forfaldet 
blot som Følge af Udstedelsen af Konnossement, idet de Sagsøgte yder
ligere, før de betalte Fragten, maatte have Krav paa Dokumentation for 
Udstedelsen og for det indtagne Kvantum, a t saadan Dokumentation 
imidlertid først forelaa den 22. April 1940, se det ovenfor gengivne Tele
gram af denne Dato fra Curacao til de Sagsøgte, subsidiært allerede den 
17. s. M., da Holm & Wonsild, som ovenfor nævnt, præsenterede Fragt
regningen for de Sagsøgte, men a t der, før Fragten saaledes var forfaldet 
til Betaling, forelaa en saa grov Fejl fra Skibets Side, at de Sagsøgte 
kunde have annulleret Certepartiet. De Sagsøgte sigter herved til, at 
Skibet den 13. April 1940 — antagelig efter Ordre fra de engelske Myndig
heder, se Mr. Harpers ovenfor gengivne Meddelelse i hans Skrivelse af 
11. April 1941, men i hvert Fald uden Ordre fra de Sagsøgte eller, saavidt 
vides, deres Agenter — har forladt den sikre neutrale Havn Curacao og 
med den paagældende Ladning, der var Krigskontrabande, er sejlet til 
Kingston, som hører til engelsk Territorium, og hvor Skibet ogsaa blev 
underkastet Priseretsbehandling.

De Sagsøgte hævder, at denne Fremgangsmaade fra Skibets Side er
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direkte i Strid med den Skibets Ledelse i Henhold til den norske Sølovs 
§ 53 og Punkt 2 (B)i Certepartiets Krigsklausul paahvilende Pligt til 
under Rejsen at drage Omsorg for Ladningen og i det hele varetage de 
Sagsøgtes Tarv, hvilke Regler i lige saa høj Grad som Certepartiets Be
talingsbestemmelse maa være gældende i Retsforholdet mellem Parterne 
ifølge den mellem dem bestaaende, gensidig bebyrdende Kontrakt.

De Sagsøgte anfører endelig, at en Fastholden af Certepartiets Be
talingsbestemmelse strengt efter dens Ordlyd under de her foreliggende 
Omstændigheder vilde være stridende mod Lov og Ærbarhed.

Sagsøgerne har heroverfor bestridt, at der foreligger en Fejl fra 
Skibets Førers Side ved under de foreliggende Omstændigheder at af
sejle med Skibet fra Curacao den 13. April 1940. Efter Sagsøgernes Me
ning maa det nemlig antages, at Afrejsen er sket i Forstaaelse med Af
skiberne, der ifølge Certepartiet var de Sagsøgtes Agenter paa Stedet. 
Sagsøgerne finder videre, at det, saafremt Kaptajnen var uden Instrukser 
fra Befragteren, ikke kunde bebrejdes ham, at han søgte at komme frem 
med Lasten til en anden Havn, hvorved Sagsøgerne henviser til, at Lad
ningen ej heller blev prisedømt i Kingston, men derfra blev befordret 
videre med Skibet og senere ogsaa — i hvert Fald for en Del — er 
kommet de Sagsøgte til gode.

Retten skal — i hvert Fald i denne Sammenhæng — ikke komme 
nærmere ind herpaa, idet Retten ligesom Sagsøgerne finder, at selv om 
Kaptajnen havde handlet fejlagtigt ved den 13. April 1940 at afsejle med 
Skibet fra Curacao, kunde dette i Lighed med andre Fejl fra Kaptajnens 
Side, f. Eks. ved Godsets Indladning, kun begrunde et Erstatningskrav 
for de Sagsøgte, men kunde ikke berettige disse til at vægre sig ved at 
betale den allerede den 8. April 1940 forfaldne Fragt, d. v. s. hæve 
Fragtaftalen.

Som Grundlag for deres Paastand har de Sagsøgte dernæst paa- 
beraabt sig den af Norwegian Shipping & Trade Mission ifølge det oven- 
staaende foretagne Annullation af de Sagsøgtes Certeparti og Oprettelse 
af et nyt Certeparti med britiske Befragtere. De Sagsøgte har herved 
henvist til, at den nævnte norske Myndighed i Medfør af de to oven- 
staaende norske provisoriske Anordninger er indtraadt i Sagsøgernes 
Rettigheder med Hensyn til Skib og Fragt og derfor ogsaa kunde annul
lere Sagsøgernes Certeparti med de Sagsøgte.

Retten maa imidlertid give Sagsøgerne Medhold i, at den ommeldte 
Annullation af Certepartiet mellem Parterne, om Tidspunktet for hvilken 
der ikke foreligger nærmere Oplysning, ikke kan have Betydning for de 
Sagsøgtes Forpligtelse til at betale den i hvert Fald længere Tid forud 
forfaldne Fragt ifølge Certepartiet.

Endelig har de Sagsøgte subsidiært til Støtte for deres Paastand 
gjort gældende, at Rederiet, som har Hjemsted i Borre, der den 9. April 
1940 blev besat af tyske Tropper, ikke er rette Sagsøger til at indtale det 
ommeldte Fragtbeløb. De Sagsøgte har herved henvist til, at ifølge de to 
fornævnte norske provisoriske Anordninger er M/T »Mexico« blevet 
overtaget af den norske Regering, der nu har Sæde i London, ligesom 
det efter Anordningerne ogsaa er denne Regering, der er indtraadt i Sag
søgernes Krav paa Fragtbetalingen.
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Som af Sagsøgerne heroverfor anført, fremgaar det ikke nærmere af 
Sagen, hvorvidt og i bekræftende Fald hvornaar M/T »Mexico« er over
taget af den norske Regering i London og endnu mindre, om denne har 
overtaget eller tilsigtet at overtage og inkassere Sagsøgernes Fragtkrav 
mod de Sagsøgte. Herefter og da det ommeldte Fragtbeløb ikke blot var 
forfaldet, men ogsaa af Sagsøgerne var krævet betalt — hvilket sidste, 
som ovenfor nævnt, skete den 17. April 1940 derved, at Holm & Wonsild 
præsenterede Fragtregningen for D. D. P. A. — forinden Udfærdigelsen, 
den 20. s. M., af den første af de to provisoriske Anordninger, maa Retten 
give Sagsøgerne Medhold i, at disse Anordninger ikke er til Hinder for, at 
Sagsøgerne indtaler det her under Sagen omhandlede Krav.

Naar de Sagsøgte endelig subsidiært har paastaaet Frifindelse for 
Tiden, er det, fordi det i Øjeblikket ikke er muligt at tilvejebringe fuld
stændige Oplysninger om alle de Punkter i Sagen, der efter de Sagsøgtes 
Formening har Betydning for Spørgsmaalet om, hvorvidt de bør fri
findes. De Sagsøgte har saaledes særlig anført, at det for Tiden ikke er 
muligt at oplyse 1) hvilke Aftaler, eventuelt hvilke Paalæg, der er givet 
Kaptajnen af Afskiberne i Curacao (de Sagsøgtes Agenter) og Stedets 
Myndigheder, navnlig den ledende engelske Officer, 2) hvorfor Kaptajnen 
har sat sig ud over Bestemmelserne i Certepartiets Krigsklausul, 3) det 
nærmere Indhold af Priserettens Afgørelse i Kingston, 4) de nærmere Om
stændigheder vedrørende Frigivelsen af Ladningen, 5) hvilken Fragt der 
er betalt af de britiske Befragtere ifølge den nye Fragtaftale, og 6) hvilke 
Dispositioner i Henhold til de ommeldte provisoriske Anordninger der er 
truffet af den norske Regering i London med Hensyn til Skibet, dets Lad
ning og Fragtkravet.

Overensstemmende med, hvad der ovenfor er statueret, finder Retten 
imidlertid, at Sagsøgernes Paastand, mod hvis Renteberegning der ikke 
nu af de Sagsøgte er fremsat særskilt Indsigelse, allerede paa det fore
liggende Grundlag kan tages til Følge, idet herved forudsættes, at de Sag
søgte, som af Sagsøgerne anerkendt, indtræder i Sagsøgernes Ret til 
eventuel Fragt m. v. hidrørende fra Skibets substituerede Rejse.

Som Grundlag for deres Modkrav har de Sagsøgte anført Kaptajnens 
Afsejling fra Curacao den 13. April 1940, et Forhold der, som det fremgaar 
af foranstaaende, efter de Sagsøgtes Mening maa karakteriseres som en 
grov Misligholdelse af Fragtaftalen, og derfor i hvert Fald maa forpligte 
Sagsøgerne til at erstatte de Sagsøgte det dem derved tilføjede Tab.

Retten maa imidlertid give Sagsøgerne Medhold i, at der, i hvert 
Fald saaledes som Sagen nu foreligger oplyst og paa Grund af de her
skende særlige Forhold har kunnet oplyses, ikke er det fornødne Grund
lag for overfor Sagsøgernes Benægtelse at statuere, at der foreligger en 
saadan Misligholdelse fra Kaptajnens Side. Men da der ikke kan bortses 
fra den Mulighed, at der under mere normale Forhold kan tilvejebringes 
ny Oplysninger i Sagen til Støtte for de Sagsøgtes Modkrav, finder Retten, 
overensstemmende med Sagsøgernes subsidiære Paastand, at Sagsøgerne 
kun bør frifindes for Tiden, forsaavidt angaar dette Krav.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at burde betale Sagsøgerne 
med 8000 Kr.
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Mandag den 16. April.

Nr. 101/1944. Entreprenør Jens Gregersen Sørensen og Køb
mand Bech (Rode) mod

Maskinhandler M. Dahl (Hvidt).
(Betaling af Købesummen for en Traktor).

Vestre Landsrets Dom af 3. Marts 1944 (II Afd.): De Sag
søgte, Entreprenør Jens Gregersen Sørensen og Købmand Bech, bør een 
for begge og begge for een til Sagsøgeren, Maskinhandler M. Dahl, betale 
4000 Kr. tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 29. Marts 1943, indtil 
Betaling sker, samt i Sagsomkostninger 300 Kr. Det idømte udredes inden 
15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Appellanterne, der har opfyldt Dommen ved Betaling af Kr. 4493,89, har for Højesteret paastaaet Tilbagebetaling af dette Beløb med Renter 5 pCt. aarlig fra den 18. Marts 1944.Indstævnte paastaar Frifindelse og Appellanterne tilpligtet at betale 500 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 29. Marts 1943.Parterne har derhos hver nedlagt en subsidiær Paastand, der for begges Vedkommende i Realiteten gaar ud paa et skønsmæssigt Afslag i Købesummen for Traktoren.Efter Dommens Afsigelse er der udmeldt nye Skønsmænd, der efter Besigtigelse af Traktoren i adskilt Stand har afgivet en Erklæring, hvorefter et Spørgsmaal, om der er større eller andre Fejl eller Mangler end man kunde forvente efter Traktorens Alder, er besvaret bekræftende. Skønsmændene har derhos erklæret, at Manglerne vil kunne afhjælpes ved en Reparation for Kr. 1940,65, efter hvilken Traktoren vil være i bedre Stand end almindeligvis ved Køb direkte fra Bruger.De tidligere udmeldte Skønsmænd har i supplerende Udtalelser bl. a. erklæret, at de efter at have set Traktoren adskilt har faaet et ganske andet Billede af den end ved deres forrige Skønserklæring. De anslaar Reparationsomkostningerne ved at bringe Traktoren i fuld god Stand til ca. 2000 Kr.I Henhold til de i Dommen i saa Henseende anførte Grunde tiltrædes det, at det ikke kan anses for godtgjort, at Traktoren af Indstævnte er solgt saaledes, at den skulde godkendes af Lyngfeldt, og at Appellanterne ikke paa Grund af Traktorens Alder kan gøre noget Krav gældende mod Indstævnte.Under Hensyn til, at det drejer sig om en ældre, brugt Traktor, som Appellanterne forinden Købet havde Lejlighed til at besigtige og til, at det ifølge de afgivne Partsforklaringer maa anses godtgjort, at Appellanterne opnaaede et Afslag i den forlangte Købesum mod at give Afkald paa deres Krav om Eftersyn
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og Reparation af Traktoren paa Sælgerens Bekostning, findes de forefundne Mangler, der efter Skønsmandenes samstemmende Udtalelser ikke har været til Hinder for, at Traktoren har kunnet køre, ikke at have været af en saadan Beskaffenhed, at Appellanterne er berettigede til at hæve Handlen, hvorimod der findes at tilkomme dem et Afslag i Købesummen, der passende vil kunne fastsættes til 1000 Kr. udover det dem ved Landsretten indrømmede Afslag paa 500 Kr.Herefter vil Indstævnte have at betale Appellanterne 1000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 29. Marts 1943.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Landsretten findes dennes Dom at kunne stadfæstes. Sagens Omkostninger for Højesteret vil Indstævnte have at betale til Appellanterne med 400 Kr.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Maskinhandler M. Dahl, bør til Appellanterne, Entreprenør Jens Gregersen Sørensen og Købmand Bech, betale 1000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 2 9. Marts 194 3, til Betaling sker.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Landsretten bør dennes Dom ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Indstævnte til Appellanterne med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I December Maaned 1942 besaa de Sagsøgte, Entreprenør Jens 

Gregersen Sørensen, kaldet Gregersen, Mou, og Købmand Bech, Kærholm, 
paa Gaardejer Søren M. Bjerregaards Ejendom i Ødum i Købsøjemed en 
brugt Fordson Traktor, som Bjerregaard samme Sommer havde ladet 
forsyne med Generator og Gummihjul, og som han derefter i Byttehandel 
havde solgt til Sagsøgeren, Maskinhandler M. Dahl, Randers. Traktoren 
stod uden for Laden med en Presenning over og var tilsneet, men 
Presenningen blev løsnet under Besigtigelsen. Da Bjerregaard henviste de 
Sagsøgte til at forhandle med Sagsøgeren om et eventuelt Køb af Trak
toren, mødtes Sagens Parter paa en Restauration i Randers, hvor der 
blev ført en Forhandling, hvorunder Sagsøgeren forlangte en Købesum 
5600 Kr. for Traktoren, men Forhandlingen endte uden Resultat, idet de 
Sagsøgte ikke vilde give en saa høj Pris. Efter at Sagsøgeren og Sag
søgte Gregersen derefter havde ført nogle Telefonsamtaler, enedes man 
i Januar 1943 under den sidste Telefonsamtale om, at de Sagsøgte skulde 
købe Traktoren for 4500 Kr., der skulde betales kontant, og Leveringen 
skulde ske i Aarhus paa Lyngfeldts Maskinfabrik. Efter at Levering var 
sket som aftalt, lod de Sagsøgte Traktoren efterse, og nægtede at betale 
Købesummen.
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Herefter har Sagsøgeren under denne Sag nedlagt Paastand om, at de 
Sagsøgte in solidum tilpligtes at betale den aftalte Købesum 4500 Kr. 
tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a fra den 29. Marts 1943, indtil Beta
ling sker.

De Sagsøgte har nedlagt Paastand om Frifindelse, subsidiært mod 
Betaling af 2600 Kr.

Til Støtte for deres Frifindelsespaastand har de Sagsøgte anført, at 
de, der skulde bruge Traktoren i deres Virksomhed som Tørvefabrikan- 
ter, havde købt den saaledes, at den skulde godkendes af Lyngfeldt, der 
er Traktorekspert. Lyngfeldt kunde imidlertid ikke godkende Traktoren, 
fordi den, der af Sagsøgeren var garanteret fuldstændig i Orden, efter 
hans Skøn led af saa væsentlige Mangler, at dette maatte kunne beret
tige de Sagsøgte til at hæve Handlen. Hertil kommer, at Sagsøgeren, der 
under Forhandlingerne blev forespurgt om Traktorens Alder, har undladt 
at oplyse, at Traktoren var ældre end 1928. De Sagsøgte vil i hvert Fald 
mene, at de højst kan være pligtige at betale Traktorens Værdi 2600 Kr., 
saaledes som den er fastsat af udmeldte Syns- og Skønsmænd. Mest 
subsidiært har de Sagsøgte anbragt, at Købesummen i hvert Fald bør 
nedsættes med det Beløb af ca. 600 Kr., som Reparation af de Skøns
mandene konstaterede Mangler vil koste.

De Sagsøgte har som Parter overensstemmende forklaret, at de, da 
Bjerregaard foreviste Traktoren, udtalte, at den i hvert Fald ikke var 
fra 1937/38, og at Bjerregaard hertil svarede, at den i hvert Fald ikke 
var ældre end 1932/33. De har videre forklaret, at de ikke undersøgte 
Traktoren nøjere, da de fandt den opgivne Pris 5—6000 Kr. for høj. Sag
søgte Gregersen har i denne Forbindelse forklaret, at han ved, at der i 
1928 kom en ny Fordson Model, og at han kan kende Forskel paa Mo
deller fra før og efter 1928. Da de ved Undersøgelsen ikke havde Trak
toren helt afdækket, og da de — som foran anført — ikke foretog en 
nærmere Undersøgelse af Traktoren, kunde han imidlertid ikke se, om 
det var en Model fra før eller efter 1928.

Under Forhandlingerne med Sagsøgeren i Randers nævnte de Sag
søgte — ifølge deres videre Forklaring — igen, at Traktoren i hvert Fald 
ikke var af Aargang 1937. Hertil svarede Sagsøgeren — ifølge de Sag
søgtes Forklaring — at han ikke kunde sige noget herom, men at han ikke 
vilde garantere med Hensyn til Alderen, hvorimod han garanterede, at 
Traktoren var fuldstændig i Orden fra A til Z, dog at den havde lidt Slør 
i Stempelpinden. Om de følgende Telefonsamtaler og særlig den Telefon
samtale, hvorunder Handlen blev afsluttet, har Sagsøgte Gregersen som 
Part forklaret, at de Sagsøgte ønskede, at Sagsøgeren skulde levere 
Traktoren paa Lyngfeldts Fabrik i Aarhus og der bekoste Eftersyn og 
Reparation af Stempelpinden, men at Sagsøgeren svarede, at det sidste 
vilde han helst være fri for, men at han vilde sælge for 4500 Kr. Dette 
Tilbud akcepterede Sagsøgte derefter.

Under Domsforhandlingen for Landsretten har Sagsøgte Gregersen 
forklaret, at det under Telefonsamtalen blev en Aftale, at Lyngfeldt skulde 
godkende Traktoren.

Sagsøgeren har som Part forklaret, at han inden Handlen med 
Bjerregaard drøftede Traktorens Alder med Bjerregaard og dennes Me-
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kaniker, men ingen af dem kendte Alderen. Man kan — ifølge Sagsøgerens 
videre Forklaring — ikke se Alderen paa Traktoren, der er fabrikeret i 
Tiden fra 1918 til 1927/28, men han skønnede, at Traktoren var af ældre 
Aargang end 1927/28. Om Forhandlingerne med de Sagsøgte i Randers 
har Sagsøgeren forklaret, at han blev spurgt om, af hvilken Aargang 
Traktoren var, og at han hertil svarede, at det vidste han ikke. Han 
erklærede iøvrigt, at Traktoren gik godt og trak godt, men at den ban
kede lidt, hvilket muligt skyldtes en Stempelpind. Om Telefonsamtalerne 
med Sagsøgte Gregersen har Sagsøgeren forklaret i det væsentlige i 
Overensstemmelse med den af Sagsøgte Gregersen under Sagens For
beredelse afgivne Forklaring.

Gaardejer Søren M. Bjerregaard, Ødum, har som Vidne forklaret, 
at Traktoren, da de Sagsøgte besaa den, stod bag Laden med en Presen
ning over, og at der var noget Sne paa Presenningen, der dog blev 
løsnet, saaledes at de Sagsøgte havde Adgang til at undersøge Traktoren. 
Han hørte dem tale om, at Traktoren vist var Model 1932/33, men 
Vidnet sagde hertil, at det kendte han ikke noget til.

Gaardejer Hans Sørensen, Støvring, der er Broder til Sagsøgte Gre
gersen, har som Vidne forklaret, at han ikke under Besigtigelsen hos 
Bjerregaard erindrer at have hørt nogen Diskussion om Traktorens Alder, 
men han gik og saa paa forskelligt. Under de Sagsøgtes Samtale med 
Sagsøgeren i Randers sagde de Sagsøgte — efter Vidnets videre For
klaring — at de ikke havde set Traktoren i Gang, og at de derfor vilde 
vide, om den var i Orden, hvad Sagsøgeren bekræftede, dog med Und
tagelse af Stempelpindene. Paa de Sagsøgtes Spørgsmaal om Traktorens 
Alder nævnte Sagsøgeren en Aargang i Trediverne.

De under Sagen udmeldte Syns- og Skønsmænd har i forskellige Er
klæringer udtalt, at Traktoren ikke kan betegnes som værende i fuld
stændig Orden, a t den Bankning, der fandtes, ikke stammer fra Stempel
pind, men fra Lejerne, a t Gearkasse og Kobling var i Orden, a t der, da 
Traktoren er temmelig gammel og meget brugt, kan paavises Mangler 
bl. a. nogen Bankning under Gang, der stammer fra Slør i Lejerne, a t 
en Reparation af disse Mangler, til hvilke der skal nyt Metal i Motorens 
Krumtaplejer og Afdrejning eller Fornyelse af Akslen, vil koste ca. 
600 Kr., a t Motoren formentlig er af Aargang 1921—25, a t de Sagsøgte 
under deres Besøg hos Gaardejer Bjerregaard selv under de givne For
hold burde have kunnet se, at Traktoren var ældre end 1928, idet der 
ingen Magnettænding fandtes, at Traktoren er i brugbar Stand, og at 
dens Værdi er 2600 Kr.

Færdig fra Trykkereiet den 30. Maj 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj es teret saa ret 19 45. Nr. 5

Mandag den 16. April.

Med Hensyn til Værdien har Syns- og Skønsmændene under Forret
ningens Afhjemling udtalt, at den opgivne Værdi fremkommer ved, at 
Traktoren vurderes til 600 Kr., hvilket er Ophugningsværdien, Generator- 
anlæget, der ikke er undersøgt af Skønsmændene, til 1000 Kr. og Gummi
hjulene til 1000 Kr.

Mod Sagsøgerens Benægtelse kan det ikke anses godtgjort, at Trak
toren af Sagsøgeren er solgt saaledes, at den skulde godkendes af Lyng- 
feldt. Efter den af Skønsmændene afgivne Erklæring burde de Sagsøgte 
ved den af dem hos Gaardejer Bjerregaard foretagne Undersøgelse af 
Traktoren være blevet klare over, at Traktoren var ældre end 1928. 
Herefter findes det ikke at kunne bebrejdes Sagsøgeren, der ifølge de 
Sagsøgtes Forklaring ikke har villet yde nogen Garanti med Hensyn til 
Traktorens Alder, at han paa de Sagsøgtes Forespørgsel har erklæret, at 
han ikke kunde sige noget om dens Alder. Da Traktoren derhos efter 
Skønsmændenes Erklæring er brugbar, som den er, selv om den trænger 
til Reparation, findes det ikke godtgjort, at Traktoren, der var solgt som 
brugt, var behæftet med saa væsentlige Mangler, at dette kunde be
rettige de Sagsøgte til at hæve Handlen, og de Sagsøgtes Frifindelses- 
paastand vil derfor ikke kunne tages til Følge. Idet den af Skønsmændene 
ansatte Værdi paa Traktoren efter alt det foreliggende ikke vil kunne 
berettige til et Afsag i den aftalte Købesum, vil de Sagsøgtes subsidiære 
Paastand ej heller kunne tages til Følge. Da det imidlertid af Skøns
mændenes Erklæring fremgaar, at den i Sagen omhandlede Bankning 
ikke, som af Sagsøgeren overfor de Sagsøgte anført, hidrører fra en 
Stempelpind, men fra Motorens Lejer, findes Sagsøgeren at maatte til
pligtes at betale de ved den herved nødvendiggjorte Reparation for- 
aarsagede Omkostninger, der vil kunne ansættes til 500 Kr.

De Sagsøgte vil herefter in solidum være at tilpligte at betale det af 
Sagsøgeren indsøgte Beløb med Fradrag af 500 Kr. eller ialt 4000 Kr. 
tilligemed Renter heraf som paastaaet.

I Sagsomkostninger vil de Sagsøgte — ligeledes in solidum — have at 
godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 300 Kr.

H. R. T. 1945 Nr. 5 (Ark 7 og 8) 7
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Nr. 84/1944. Handelsmand Frederik Christensen (Svane) 
mod

Parcellist Christian Rasmussen (Landsretssagfører Hans A. Jacobsen).
(Spørgsmaal om endelig Handel angaaende en Hest er afsluttet).

Østre Landsrets Dom af 1. Februar 1944 (VII Afd.): Sag
søgte, Parcellist Christian Rasmussen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
Handelsmand Frederik Christensen, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren 
bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgte betale Sagens 
Omkostninger med 300 Kr. under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Handelsmand Frederik Christensen, til Indstævnte, Parcellist Christian Rasmussen, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne ved Retten for Næstved Købstad m. v. forberedte Sag 

har Sagsøgeren, Handelsmand Frederik Christensen, paastaaet Sagsøgte, 
Parcellist Christian Rasmussen, dømt til at vedstaa en paa Sagsøgtes 
Bopæl i Herlufmagle ca. den 8. Juni 1943 med Sagsøgeren indgaaet 
Handel om en Sagsøgte tilhørende 6 Aar gammel belgisk Hoppe med et 
Føl, der da var 14 Dage gammelt, og til mod Udbetaling af den aftalte 
Købesum, 5000 Kr., at udlevere den paagældende Hoppe med Føl. Sag
søgte paastaar Frifindelse og subsidiært, at han fritages for at opfylde 
Handlen mod at betale en efter Rettens Skøn fastsat Erstatning.

3 å 4 Dage før Dyrskuet i Næstved den 11. Juni 1943 indfandt Sag
søgeren sig paa Sagsøgtes Bopæl i Anledning af, at Sagsøgte havde en 
3 Aars belgisk Hoppeplag til Salg. Under Besøget besaa Sagsøgeren 
Sagsøgtes andre Heste, derunder den fornævnte belgiske Hoppe med Føl, 
om hvilken der efter Sagsøgerens Forklaring blev afsluttet en Handel 
mellem Parterne, hvorimod Sagsøgte bestrider, at nogen Handel blev
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afsluttet. Om hvad der nærmere passerede mellem Parterne ved den 
paagældende Lejlighed er afgivet følgende Forklaringer:

Sagsøgeren har forklaret, at han, efter at han uden Resultat havde 
budt paa Hoppeplagen, saa paa Sagsøgtes øvrige Heste, deriblandt en 
skimlet Følhoppe og dennes Føl. Da Sagsøgtes Søn løb hen til Følhoppen, 
spurgte Sagsøgeren, om dette gik an, og Sagsøgte svarede, at den var 
reel og skikkelig. Da Sagsøgeren ikke syntes om Plagen, spurgte han 
paa Hoppen, og Sagsøgte svarede, at den skulde koste 5000 Kr., hvis han 
vilde sælge den. Sagsøgeren tilbød 4000 Kr., og Sagsøgte slog 100 Kr. af. 
Der blev ingen Handel ud af det, og de var saa inde at drikke Kaffe. Her 
kom de igen i Snak om Plagen, men Sagsøgeren var mere interesseret i 
Hoppen, og da de skulde af Sted og stod ude i Gaarden, tilbød han igen 
at købe denne. Sagsøgte svarede »nej, hvis jeg ikke kan faa 5000 Kr., 
vil jeg ikke sælge«. Sagsøgeren bød 4500 Kr., og Sagsøgte sagde Nej. 
Sagsøgeren sagde saa saadan noget som, at saa kunde han faa, hvad 
han forlangte, og saa beholdt han Hoppen. De gav hinanden Haandslag, 
hvorved Sagsøgeren bemærker, at Sagsøgte i Forvejen havde Haanden 
fremme, og det var Sagsøgeren, der klaskede i denne. Sagsøgte fortalte 
til sin Hustru, at han havde solgt Hoppen. Konen blev vred og sagde, at 
han ikke maatte sælge Hoppen, ellers gik hun fra ham. Sagsøgte sagde til 
Konen: »Jeg maa da have Lov at sælge Hesten, naar jeg faar det, jeg 
forlanger«. Hun gik saa og smækkede med Døren. Sagsøgte hentede nu 
Præmieskiltet for Hoppen, hvoraf fremgik, at denne var 8 Aar gammel. 
Da den var blevet fremvist som 6 Aar gammel, gjorde Sælgeren Vrøvl 
og forlangte Afslag, men Spørgsmaalet herom blev udskudt til efter Dyr
skuet, idet Sagsøgte, da Parten spurgte om Leveringstiden, udtalte Ønsket 
om at faa Hoppen paa Dyrskuet, hvortil den var indmeldt. Dette havde 
Sagsøgeren intet imod, og de blev saa enige om at mødes til Dyrskuet 
og træffe nærmere Aftale. Paa Dyrskuet erklærede Sagsøgte, at Sagsøge
ren ikke fik Hoppen, og angav som Grund, at hans Hustru ikke vilde af 
med den. Han bekræftede paa Forespørgsel, at de havde handlet om den.

Sagsøgte har forklaret, at han ikke mener, at han sagde, at Hoppen 
var reel, men kun, at den var skikkelig og flink, og Udtalelsen faldt kun i 
Anledning af, at hans Søn løb hen til Hoppen, og Sagsøgeren kom med en 
Bemærkning i den Anledning. Sagsøgte har ikke tilbudt at sælge Hoppen 
for 5000 Kr., men har nævnt dette Beløb som det, den skulde koste, hvis 
han vilde sælge, ligesom han nævnte dette for sine andre Heste. Han har 
ikke slaaet 100 Kr. af, men sagde, saavidt han husker, at hvis han skulde 
sælge, vilde han ikke se saa nøje paa en 100 Kr. Seddel. Han husker ikke, 
at Sagsøgeren bød 4000 Kr., men husker, at den nedenfor nævnte Gaard
ejer Frausing sagde, at Sagsøgeren vilde give 4000 Kr., og Sagsøgte vilde 
have 5000 Kr. Sagsøgte vilde hertil svare, at han ikke vilde sælge Hoppen, 
men Sagsøgeren, som Sagsøgte netop stod og tog Afsked med, brød ind 
og sagde, at saa tog han Hoppen og slog ham i Haanden, som Sagsøgte 
havde rakt frem for at sige Farvel. Sagsøgtes Hustru, som ogsaa var til 
Stede, sagde, at han ikke maatte sælge Hoppen, og gik ind og slog med 
Døren. Sagsøgte tror ikke, at han har sagt, at han vel havde Lov at 
sælge Hoppen, naar han fik for den, hvad han forlangte. Sagsøgte gik nu 
efter Sagsøgerens Anmodning ind og hentede Hoppens Præmieskilt. Da

T
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han kom tilbage med Skiltet, sagde han, at der ikke kunde blive noget af 
den Handel, og han begrundede dette med, at hans Hustru ikke vilde 
sælge den. Da Sagsøgeren havde set Skiltet, gjorde han Vrøvl over, at 
Alderen var anført til 8 Aar, men Sagsøgte svarede, at han ikke havde 
angivet nogen Alder. De blev enige om at tales nærmere ved paa Dyr
skuet. Paa dette spurgte Sagsøgeren, hvad det blev til, og Sagsøgte 
svarede, at det ikke kunde blive til noget med Handlen, for det første, 
fordi han ikke havde solgt den, for det andet, fordi Konen ikke vilde 
sælge den, og for det tredie, fordi han ikke kunde garantere for den. Han 
erkendte derimod ikke, at han havde solgt Sagsøgeren Hoppen. Under en 
senere Telefonsamtale sagde Sagsøgte til Sagsøgeren, at hvis han fast
holdt Handlen, saa vilde Sagsøgte give ham den, men han vilde ikke give 
nogen Garanti for den. Hoppen haltede paa det ene Forben og gør det 
stadig, ligesom den er Tungerækker.

Gaardejer Niels Christian Frausing, der ifølge det oplyste har handlet 
en Del sammen med Sagsøgeren, og som sammen med denne havde 
indfundet sig hos Sagsøgte, har forklaret, at Sagsøgte ude i Marken 
sagde, at den skimlede Hoppe skulde koste 5000 Kr., ligesom han nævnte 
Prisen paa sine andre Heste. Sagsøgeren bød 4000 Kr., og Sagsøgte gik 
med til at slaa 100 Kr. af, men senere holdt han dog paa, at hvis Hesten 
skulde sælges, vilde han have 5000 Kr. Han opgav Alderen til 6 Aar, og 
i Anledning af Barnet, som løb hen til Hoppen, sagde han, at den var 
skikkelig og reel helt igennem. Ude i Gaarden opfordrede Vidnet Par
terne til at se at faa handlet og bemærkede, at Sagsøgeren havde budt 
4000 Kr., medens Sagsøgte vilde have 5000 Kr. Sagsøgeren sagde saa: 
»Ja, saa tager jeg den til 5000 Kr.« og gav Haandslag. Vidnet vilde nu 
have en Pisk, som Sagsøgte havde lovet ham i Kommissionssalær, men 
Sagsøgte vilde vente med at give ham den, da han vilde bruge den til 
Dyrskuet. Sagsøgtes Hustru overværede Handlens Afslutning og blev 
vred over, at Hoppen var solgt, hvorfor hun gik ind uden at sige Farvel, 
og Sagsøgte sagde til Vidnet, at han havde vel Lov at sælge Hoppen, 
naar han fik for den, hvad han forlangte. Efter Sagsøgerens Forlangende 
hentede Sagsøgte Præmieskiltet, og Sagsøgeren gjorde nu Vrøvl over 
Hoppens heri angivne Alder. Sagsøgte har senere tilbudt Vidnet at faa 
Handlen til at gaa tilbage, saaledes at han vilde betale 500 Kr. herfor.

Gaardejer Frausings Hustru, Fru Marie Frausing, har forklaret, at 
hun var med hos Sagsøgte, som sagde, at Hoppen, hvis Alder han opgav 
til 6 Aar, skulde koste 5000 Kr. Han sagde dog senere, at han godt kunde 
slaa 100 Kr. af. I Anledning af, at Barnet løb hen til Hoppen, sagde Sag
søgte, at denne var skikkelig i alle Henseender. Ude paa Gaardspladsen 
blev Forhandlingerne genoptaget, og da Sagsøgte ikke vilde slaa af, slog 
Sagsøgeren til for 5000 Kr. Sagsøgtes Hustru blev vred herover og gik, 
og Sagsøgte sagde, at Hesten var hans, og han havde Lov til at sælge 
den. Efter Sagsøgerens Forlangende hentede Sagsøgte Hoppens Præmie
skilt, og det viste sig, at Alderen var 8 Aar. Det blev aftalt, at Hoppen 
skulde leveres hos Sagsøgeren, og Vidnets Mand skulde samtidig have 
en Pisk i Kommissionssalær, men efter Sagsøgtes Anmodning indgik de 
begge paa at lade Sagsøgte beholde Hoppen, til Dyrskuet var overstaaet.
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Sagsøgeren gør gældende, at det ved de afgivne Forklaringer er 
godtgjort, at der mellem ham og Sagsøgte er afsluttet en endelig Handel 
om Hoppen med Føllet, som Sagsøgte følgelig som af Sagsøgeren paa
staaet maa være pligtig at udlevere mod Betaling af den aftalte Købesum.

Sagsøgte bestrider som anført, at han har afsluttet nogen Handel 
med Sagsøgeren. Det mellem Parterne passerede foregik som Følge af 
Sagsøgerens og Gaardejer Frausings stærkt aggressive Optræden saa 
hurtigt, at der ikke kom til at foreligge fuld Klarhed med Hensyn til 
Sagsøgtes Stilling til Sagsøgerens Købetilbud, og Sagsøgeren maatte 
forstaa, at der fra Sagsøgtes Side ikke forelaa nogen endelig og bindende 
Aftale. Overfor Gaardejer Frausings Forklaring henviser han til, at denne 
er stærkt interesseret i, at Sagsøgte dømmes efter Sagsøgerens Paastand, 
idet Frausing af Sagsøgeren har faaet Tilsagn om at maatte afkøbe 
denne Føllet.

For det Tilfælde, at det maatte findes godtgjort, at en bindende 
Handel er afsluttet, gør Sagsøgte til Støtte for den subsidiære Paastand 
gældende, at Udsigten til at maatte aflevere Hoppen har paavirket Sag
søgtes Hustrus Nerver i den Grad, at det ifølge en i Sagen fremlagt 
Lægeerklæring maa befrygtes, at hun, saafremt Sagen faar et saadant 
Udfald, vil faa et fuldstændigt Nervesammenbrud. Som Følge heraf mener 
Sagsøgte udfra Nødretsgrundsætningen at kunne gøre gældende, at et 
eventuelt Udleveringskrav maa omsættes til et Krav om en passende Er
statning.

Efter hvad der er oplyst om de nærmere Omstændigheder, hvorunder 
Parternes Forhandlinger foregik, findes det betænkeligt at fastslaa, at en 
endelig, bindende Handel mellem Parterne er kommet i Stand, og Sag
søgtes Paastand om Frifindelse vil herefter være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre Sagsøgte med 
300 Kr.

Onsdag den 18. April.

Nr. 81/1945. Børge Lerche de Teilmann (Selv)
mod

Fogeden i Helsingør Købstad m. v. (Ingen).

Østre Landsrets Kendelse af 16. Februar 1945 (III Afd.):
Den 2. Januar 1945 afholdtes der paa Dommerkontoret i Helsingør 

Tvangsauktion over Ejendommen Matr. Nr. 81 i, Helsingør Købstads 
Overdrev, tilhørende Børge Lerche de Teilmann, der siden Østre Lands
rets under Medvirken af Nævninger afsagte Dom af 23. August 1944 har 
været anbragt paa Sindssygehospitalet ved Nykøbing S.

Paa Auktionen, hvor Teilmann ikke var til Stede eller repræsenteret, 
meddeltes der Skibstømrer E. Wilhelmsen Hammerslag for et Bud paa 
4000 Kr.
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Tvangsauktionen er den 20. Januar 1945 af Teilmann paakæret her 
til Retten med den Begrundelse, at Auktionen har fundet Sted uden hans 
Vidende, og at han kun vilde have Ejendommen solgt i almindelig Handel 
til en Pris af 10.000 Kr.

Fogeden har oplyst, at den Kærende og dennes Tilsynsværge med 
lovligt Varsel ved anbefalede Breve har været indkaldt til det forbere
dende Møde, der afholdtes den 7. December 1944, hvor de ikke gav 
Møde, og hvor Auktionen berammedes, at Auktionen derefter har været 
behørigt bekendtgjort i Statstidende og flere lokale Blade, samt at der 
samtidig er givet den Kærendes Fader Meddelelse om, hvor og naar 
Auktionen blev afholdt.

Auktionskøberen, Skibstømrer Wilhelmsen, paastaar Auktionen stad
fæstet.

Det bemærkes, at Overlægen ved Sindssygehospitalet, Nykøbing S., 
efter dertil af Fogeden givet Anledning har udtalt, at den Kærende, der 
har god Forstaaelse af en Umyndiggørelses Betydning, bestemt vil mod
sætte sig denne, og at det efter Overlægens Skøn vil være bedst at 
undlade Umyndiggørelse, ifald dette er muligt.

Da Retsplejelovens Regler om Afholdelse af Tvangsauktion over fast 
Ejendom efter det foreliggende ogsaa overfor Kærende har været be
hørigt iagttaget

bestemmes:
Den paakærede Tvangsauktion stadfæstes.
Kæremaalets Omkostninger ophæves.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da der ikke foreligger Tilladelse fra Justitsministeriet til Kæremaalets Indbringelse for Højesteret, vil det være at afvise.

Thi bestemmes:
Dette Kæremaal afvises.

Torsdag den 19. April.

Nr. 99/1944. Godsejer M. Th. Hansen (Bruun) 
mod

Underdirektør Fr. Bay (Overretssagfører Bay).
(Indfrielse af Gældsbrev).

Østre Landsrets Dom af 3. April 1944 (VI Afd.): Sagsøgte, 
Underdirektør Fr. Bay, bør for Tiltale under denne Sag af Sagsøgeren, 
Godsejer M. Th. Hansen, fri at være. Sagsøgeren bør til Sagsøgte
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betale 8500 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. af 6500 Kr. fra den 18. November 
1943, af 500 Kr. fra den 1. December 1943, af 500 Kr. fra den 1. Januar 
1944, af 500 Kr. fra den 1. Februar 1944 samt af 500 Kr. fra den 1. Marts 
1944, alt til Betaling sker. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgeren til 
Sagsøgte 1000 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Anledning af sket Afbetaling paa Skylden efter Gældsbrevet har Appellanten for Højesteret nedsat sin Paastand til 18.100 Kr. med nærmere angivne Renter. Indstævnte har nedlagt Paastand om Frifindelse samt paastaaet Appellanten tilpligtet at tilbagebetale Indstævnte de erlagte Afdrag, ialt 9000 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. af 6500 Kr. fra 18. November 1943, af 500 Kr. fra 1. December 1943, af 500 Kr. fra 1. Januar 1944, af 500 Kr. fra 1. Februar 1944, af 500 Kr. fra 1. Marts 1944 og af 500 Kr. fra 1. April 1944.Begge Parter har derhos nedlagt en subsidiær Paastand, der gaar ud paa Stadfæstelse af den indankede Dom, dog saaledes at Appellanten alene tilpligtes at betale til Indstævnte de efter Sagens Anlæg erlagte Afdrag, 3000 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. af 500 Kr. fra 18. November 1943, af 500 Kr. fra 1. December 1943, af 500 Kr. fra 1. Januar 1944, af 500 Kr. fra 1. Februar 1944, af 500 Kr. fra 1. Marts 1944 og af 500 Kr. fra 1. April 1944.Syv Dommere stemmer for i Henhold til de i Dommen anførte Grunde at frifinde Indstævnte for Appellantens Paastand om Betaling af 18.100 Kr.Med Hensyn til det af Indstævnte rejste Krav om Tilbagebetaling af de i Henhold til Gældsbrevet betalte 9000 Kr. bemærker fire af disse Dommere:Betingelserne for at erklære Gældsbrevet uforbindende efter Aftalelovens § 31 findes ikke at foreligge, og da der i Lov Nr. 285 af 3. Juli 1942 § 4 kun omtales Tilbagebetaling af hvad der er betalt for meget »under Sagen«, findes det i Overensstemmelse med almindelige Retsgrundsætninger ikke at kunne paalægges Appellanten at tilbagebetale de Beløb, der er betalt af Indstævnte før Sagens Anlæg. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Parternes subsidiære Paastand til Følge.Tre af ovennævnte syv Dommere bemærker med Hensyn til det af Indstævnte rejste Tilbagebetalingskrav:Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at Restgælden efter Pantebrevet, 250.000 Kr., først er indfriet den 1. November 1944. Efter Rentelovens § 4 vil Pantebrevet ved Paategning være at nedsætte til det Beløb, der lovlig kunde være betinget, saaledes at Kreditor, saavidt Pantebrevet tilstrækker, udelukkes fra at oppebære det ulovligt betingede Beløb, og da den Omstændighed, at Beløbet er betinget ved særskilt Dokument, ikke kan give
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Kreditor en gunstigere Stilling, stemmer disse Dommere for at stadfæste Landsrettens Dom ogsaa med Hensyn til Tilbagebetaling af de oppebaame Afdrag.Samtlige syv Dommere stemmer for at stadfæste Dommen forsaavidt angaar Sagens Omkostninger for Landsretten og at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 800 Kr.
To Dommere bemærker følgende:Da Skylden efter Gældsbrevet ikke er sikret ved Pant i fast Ejendom, omfattes den ikke af Rentelovens § 2. Ydelserne maa derimod sidestilles med en Rente af Laanet, der skal erlægges udover den i Pantebrevet stipulerede. Det samlede Vederlag for Laanet findes derhos under Hensyn til Laanetransaktionens Karakter som en meget værdifuld Støtte til et i Vanskeligheder stedt industrielt Foretagende og under Hensyn til den dermed forbundne Risiko ikke at kunne betegnes som en Rente, der overstiger, hvad der er rimeligt, og der foreligger herefter ikke en 

Overtrædelse af Rentelovens § 1, jfr. § 4, selv om disse Bestemmelser kunde anses anvendelige paa en Ydelse, der tilsiges Panthaveren af Tredjemand uden Regres til Skyldneren efter Pantebrevet Da endelig Betingelserne for at erklære Gældsbrevet uforbindende efter Aftalelovens § 31 ikke findes at foreligge, hvorved bemærkes, at Laanets Ydelse var paa en saadan Maade stemmende med Indstævntes Interesser, at det maa anses som Vederlag ogsaa for Forpligtelserne efter Gældsbrevet, stemmer disse Dommere for at tage Appellantens principale Paastand til Følge.
Subsidiært stemmer de for at tage den subsidiære Paastand til Følge i Henhold til de i saa Henseende af de fire Dommere ovenfor anførte Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet, hvorefter Dommen bliver at stadfæste med de af det foranstaaende følgende Ændringer.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog saaledes at det tilkendte Beløb bestemmes til 3000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig af 500 Kr. fra 18. November 194 3, af 500Kr. fra 1. December 194 3, af 500 Kr. fra 1. Januar 194 4, af 500 Kr. fra 1. Februar 194 4, af 500Kr. fra 1. Marts 1944 og af 500 Kr. fra 1. April 194 4, alt til Betaling sker.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Godsejer M. Th. Hansen, til Indstævnte, Underdirektør Fr. Bay, med 800 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Anledning af at Hørfabrikken i Tommerup A/S i Efteraaret 1942 

var kommet i økonomiske Vanskeligheder, idet bl. a. Handelsbanken 
opsagde en Kredit paa ca. 600.000 Kr., blev der fra Aktieselskabets Side 
rettet Henvendelse til Sagsøgeren, Godsejer M. Th. Hansen, om at yde 
Selskabet et Laan. Efter nogle Forhandlinger, i hvilke Selskabets Direk
tør Hagemeister og Sagsøgte, Underdirektør Fr. Bay, der var Hage- 
meisters Svigersøn, deltog paa Selskabets Vegne, indgik Sagsøgeren 
paa at laane Selskabet et Beløb af 720.000 Kr., saaledes at Laanet med 
det i Henhold til § 2 i Lov Nr. 285 af 3. Juli 1942 om Renter af Udlaan 
med Pant i fast Ejendom tilladte Kursfradrag udbetaltes med 691.800 Kr. 
Laanet, der gjordes uopsigeligt indtil 1. November 1953 og skulde for
rentes med 8 pCt. p. a., sikredes med oprykkende 1ste Prioritets Pante
ret næstefter nogle uvæsentlige Behæftelser i den Hørfabrikken til
hørende Ejendom.

Samtidig med Udstedelsen af dette af Aktieselskabets Bestyrelse 
underskrevne Pantebrev udstedtes der et af Sagsøgte og Direktør Hage
meister underskrevet Gældsbevis, hvori disse een for begge og begge 
for een erkendte at skylde Sagsøgeren 36.100 Kr., som skulde betales 
af de paagældende in solidum med 1000 Kr. hver Maaned, første Gang 
den 1. November 1942.

I Gældsbrevets Tekst findes bl. a. følgende Bestemmelse:
»Saafremt Beløbet betales prompte til de ovenfor anførte Forfalds

tider, paaløber ingen Renter, ligesom Gælden i saa Fald henstaar uop
sigeligt fra Kreditors Side, indtil den paa nævnte Maade er afdraget, 
men udebliver noget Afdrag mere end 3 Dage udover Forfaldstid, er 
hele Kapitalen med Renter og alle Omkostninger ved Gældens og Ren
tens Sikring, Opsigelse, Inddrivelse etc., saafremt Kreditor fordrer det, 
straks og uden yderligere Paakrav til skadesløs Betaling forfalden, 
hvorhos Debitorerne — hvad enten Kreditor fordrer Kapitalen udbetalt 
— helt eller delvis — eller ikke — er pligtige — een for begge og begge 
for een — at forrente det eller de forfaldne Beløb med 8 pCt. p. a. Rente 
fra de respektive Forfaldsdage, til Betaling sker. — Saafremt Debitorerne 
betaler Gælden, helt eller delvis, før Forfaldstid, godtgøres der dem 
8 pCt. p. a. Rente for Tiden fra Betaling sker til de respektive Forfalds
dage af det saaledes for Tiden erlagte Beløb, beregnet som trædende i 
Stedet for de nærmest efter Betalingstidspunktet forfaldende Afdrag.

Kapitalen er derhos straks og uden yderligere Paakrav til skadesløs 
Betaling med Renter som ovenfor nævnt forfalden, saafremt:
a) nogen af Debitorerne, af en hvilkensomhelst Grund skulde fratræde 

deres Stillinger som henholdsvis teknisk Direktør og Underdirektør 
i A/S Hørfabrikken i Tommerup.«

Til Sikkerhed for det efter Gældsbeviset skyldige Beløb m. v. gav 
Direktør Hagemeister Sagsøgeren Haandpant i et Skibspantebrev til 
Paalydende 36.100 Kr., hvorhos der meddeltes Sagsøgeren en af A/S 
Hørfabrikken godkendt forlods Transport paa de Debitorerne tilkom
mende Gager i Selskabet for indtil 1000 Kr. maanedlig samt i ethvert 
dem udover Gagerne tilkommende Beløb som Tantieme, Honorar eller 
andet Vederlag.
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Det hedder derhos i Gældsbrevet:
»Krav i Henhold til ovenstaaende Transport ophører, naar den 

ovennævnte Gæld med evt. paaløbne Renter og Omkostninger er erlagt. 
Debitorerne er bekendt med, at ingen i Medfør af nærværende Gælds
bevis foretagen Betaling kan kræves refunderet af A/S Hørfabrikken i 
Tommerup, ligesom der ikke i denne Anledning kan ske nogen For
højelse af Debitorernes faste Gager, Tantiemer eller andet Vederlag.«

Efter at fornævnte Direktør Hagemeister den 2. September 1943 var 
opsagt til øjeblikkelig Fratræden fra sin Stilling som Direktør ved 
Hørfabrikken, har Sagsøgeren under Anbringende af, at Restbeløbet 
efter fornævnte Gældsbrev i Henhold til dettes Bestemmelser var for
faldet til Betaling, afkrævet Sagsøgte Beløbet med 25.100 Kr.

Idet Sagsøgte har vægret sig ved at betale det krævede Beløb, har 
Sagsøgeren under nærværende ved Retten for Odense Herred forberedte 
Sag paastaaet Sagsøgte tilpligtet at betale 
19100 Kr. tilligemed Renter 8 pCt. p. a. af 
23.100 Kr. fra 3. November 1943 til 1. December 1943
22.100 „ „ 1. December „ „ 1. Januar 1944
21.100 „ „ 1. Januar 1944 „ 1. Februar „
20.100 „ „ 1. Februar „ „ 1. Marts „
19.000 „ „ 1. Marts „ til Betaling sker,
imod samtidig:
1. Udlevering af Kontrabog Litra B. Nr. 4716 med Sparekassen for Kø
benhavn og Omegn, hvorpaa indestaar 23.100 Kr. tilligemed behørig 
Meddelelse til Sparekassen om, at Sagsøgte kan udøve de Sagsøgeren 
hidtil over Bogen tillagte Beføjelser,
2. Kvittering overfor A/S Hørfabrikken i Tommerup af Transport i den 
Sagsøgte tilkommende faste Gage samt yderligere Tilgodehavende hos 
A/S Hørfabrikken i Tommerup,
3. Udlevering af det af Sagsøgte og Ingeniør Jan Hagemeister under 
22. Oktober 1942 til Sagsøgeren udstedte Gældsbevis forsynet med 
Paategning om at være indfriet med sit Restbeløb af Sagsøgte.

Sagsøgte har principalt paastaaet sig frifundet samt nedlagt Paa
stand om, at Sagsøgeren tilpligtes at tilbagebetale ham de allerede 
erlagte Afdrag paa Gælden nemlig ialt 8500 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. 
af 6500 Kr. fra den 18. November 1943, af 500 Kr. fra den 1. December 
1943, af 500 Kr. fra den 1. Januar 1944, af 500 Kr. fra den 1. Februar 
1944 samt af 500 Kr. fra den 1. Marts 1944, alt til Betaling sker.

Subsidiært har Sagsøgte nedlagt Paastand om Frifindelse mod Be
taling af Halvdelen af det paaklagede Beløb — eller af dettes Rest ved 
Dommens Afsigelse — med Renter 8 pCt. p. a. af 11.550 Kr. fra 3. No
vember 1943 til 1. December 1943, af 11.050 Kr. fra 1. December 1943 til 
1. Januar 1944, af 10.550 Kr. fra 1. Januar til 1. Februar 1944, af 
10.050 Kr. fra 1. Februar til 1. Marts 1944 og af 9550 Kr. fra 1. Marts 
1944 til Betalingsdagen.

Til Begrundelse for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte gjort gæl
dende, at Udstedelsen af det paagældende Gældsbrev er stridende mod 
Reglerne i Lov Nr. 285 af 3. Juli 1942 om Renten af Udlaan mod Pant 
i fast Ejendom, idet Sagsøgeren ved Modtagelsen af de af Gældsbrevet
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omhandlede 36.100 Kr., for hvilket Beløb han intetsomhelst Vederlag 
har ydet Sagsøgte, har opnaaet et større Kursfradrag paa det til A/S 
Hørfabrikken i Tommerup ydede Laan end tilladt ved nævnte Lov, lige
som han har opnaaet en urimelig Rente. Han har i saa Henseende nær
mere henvist til, at Laanet til Hørfabrikken vel er udbetalt med det 
efter Loven tilladte Kursfradrag, men at Fabrikken herudover har haft 
et Kurstab, derved at Laanet delvis er ydet i Obligationer — til Paa
lydende 474.000 Kr., der er realiseret til et Nettobeløb af 462.416 Kr. 
66 Øre, hvorhos Fabrikken paa en Veksel paa 150.000 Kr., der ligeledes 
indgik i Laanet har haft et Tab paa Diskonto paa 2775 Kr. 60 Øre, alt 
hvorved det paa Laanet ydede Kursfradrag bliver 16.113 Kr. 43 Øre 
større end efter Loven tilladt, saaledes at Ydelsen herudover af Gælds
brevets Beløb yderligere ligger udenfor Lovens Rammer. Med Hensyn 
til Renten har Sagsøgte henvist til en af Aktuar mag. scient. B. Christof
fersen afgivet Beregning, der angiver den effektive Rente til 10 pCt., 
naar Ydelserne efter begge Gældsbeviser tages i Betragtning.

Heraf vil den effektive Rente, efter hvad Sagsøgte gør gældende, 
under alle Omstændigheder ligge over 9 pCt.

Idet Gældsbeviset paa de 36.100 Kr., som er krævet udstedt af 
Sagsøgeren, og som maa anses som et Appendix til Laanet til Hør
fabrikken, saaledes har haft til Formaal at give Sagsøgte et efter Rente
loven ulovligt Udbytte af Laanet, og idet dets Udstedelse med Sagsøgte 
og Direktør Hagemeister som personlige Debitorer maa betragtes som 
en Omgaaelse af Lovens Regler, er Sagsøgeren efter sin Formening ikke 
bundet ved Gældsbrevet og har krævet de erlagte Ydelser efter dette 
tilbagebetalt.

Til Støtte for sin principale Paastand har Sagsøgte yderligere an
ført, at Gældsbrevet i Henhold til Aftalelovens § 31, Stk. 1, er uforbin
dende for ham, idet dets Udstedelse er sket under Udnyttelse af en 
foreliggende Nødsituation for Hørfabrikken og et bestaaende Afhængig
hedsforhold mellem Sagsøgeren paa den ene Side og Hørfabrikken og 
Sagsøgte paa den anden Side. Han har i saa Henseende henvist til, at 
Hørfabrikken, der var i økonomiske Vanskeligheder med en betydelig 
Gæld, var bragt i en kritisk Situation ved at Handelsbanken opsagde 
sine Kreditter med kort Varsel, at det var udelukket at faa økonomisk 
Støtte fra anden Side — idet bl. a. et Forslag om at tegne en Garanti
kapital blandt Hørdyrkerne skønnedes uigennemførligt, — og at man 
følgelig for at undgaa en Standsning af Fabrikken var nødsaget til at 
akceptere de Vilkaar, Sagsøgeren satte for Ydelsen af Laanet, derunder 
Kravet om Udstedelse af Gældsbeviset paa 36.100 Kr.

For Sagsøgte personlig, der er Famileforsørger, vilde Fabrikkens 
Standsning betyder, at han maatte søge Arbejde andetsteds, eventuelt i 
Udlandet.

Til Støtte for sin subsidiære Paastand har Sagsøgte anbragt, at det 
af Direktør Hagemeister som Sikkerhed for Gældsbeviset stillede Skibs
pantebrev er afløst af et kontant Beløb paa 23.100 Kr. indestaaende paa 
den fornævnte Kontrabog, saaledes at Sagsøgeren herved har faaet eller 
kan faa fuld Dækning for den Direktør Hagemeister paahvilende Halvdel
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af Beløbet efter Gældsbeviset, hvorefter Sagsøgte kun kan være pligtig 
at betale Halvdelen.

Overfor de af Sagsøgte nedlagte Paastande har Sagsøgeren bestridt, 
at der ved Gældsbrevets Udstedelse har foreligget noget Forhold, der er 
stridende mod Rentelovens Bestemmelser, eller som kan rammes af 
Reglerne i Aftalelovens § 31, Stk. 1.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Gældsbrevet har sit selvstændige 
Formaal derved, at det skulde tjene som Surrogat for et personligt An
svar for det til Fabrikken ydede Laan, og derved at det skulde udgøre 
en Indsats fra Sagsøgtes og Direktør Hagemeisters Side som Udtryk 
for, at de stolede paa, at der var Grundlag for den ved Laanet til Fa
brikken trufne Foranstaltning ved at bringe denne ud af de økonomiske 
Vanskeligheder. Endelig skulde Gældsbrevet tjene Sagsøgeren til Sik
kerhed for eventuelle Omkostninger ved en Tvangsauktion.

Sagsøgeren har derhos henvist til, at Gældsbrevet ikke er sikret 
med Pant i fast Ejendom, at det er uafhængigt af Laanet til Hør
fabrikken, hvorved særligt er henvist til, at der er draget Omsorg for, 
at Debitorerne ikke ved Gageforhøjelse eller paa anden Maade faar 
deres Udbetalinger til Sagsøgeren godtgjort af Fabrikken. Endelig har 
Sagsøgeren hævdet, at Rentelovens Bestemmelser ikke er anvendelige 
med Hensyn til en Ydelse fra en udenfor Laanet staaende Tredjemand, 
hvorhos han har bestridt, at der ved de om Laanet trufne Aftaler i For
bindelse med Udstedelsen af Gældsbrevet er ydet Sagsøgeren nogen 
under Hensyn til Laanets Karakter og Risiko urimelig Renteindtægt, 
samt at Sagsøgte i hvert Fald er afskaaret fra at fremsætte nogen paa 
Renteloven baseret Indsigelse mod Laanet, idet saadanne Indsigelser 
alene kan tilkomme Debitor efter Hovedlaanet.

Med Hensyn til den af Sagsøgte paaberaabte Anvendelse af Aftale
lovens § 31. Stk. 1, har Sagsøgeren bestridt, at der for Debitorerne 
efter Gældsbrevet forelaa nogen Nødsituation eller noget Afhængigheds
forhold, idet han hævder, at Aftalen er indgaaet ganske frit og efter 
Sagsøgtes eget Ønske, samt at der for Hørfabrikken forelaa andre Mu
ligheder for dens Fortsættelse, f. Eks. ved den foreslaaede Plan om 
Garantikapital tegnet af Hørdyrkerne, og at det maatte være uden Be
tydning, om dette eventuelt vilde medføre, at Fabrikken ikke kunde 
bevares som et Familieselskab for Sagsøgte og hans Paarørende.

Under Hensyn til det foran anførte har Sagsøgeren fastholdt sin i 
Sagen nedlagte Paastand og paastaaet sig frifundet for det af Sagsøgte 
nedlagte Modkrav. Med Hensyn til Sagsøgtes subsidiære Paastand har 
Sagsøgeren anført, at det af Direktør Hagemeister efter Salget af det 
Skib, hvori det til Sikkerhed stillede Pantebrev var udstedt, deponerede 
Beløb fremdeles er deponeret som Sikkerhed for det efter Gældsbrevet 
skyldige Beløb, og saaledes ikke kan betragtes som Betaling af den 
Hagemeister paahvilende Andel af Gælden.

Under Sagens Forberedelse er afgivet Forklaringer af Sagsøgte, af 
tidligere Medlem af Hørfabrikkens Bestyrelse Landsretssagfører Mo
gens Møller og af Ingeniør Jan Juel Hagemeister.

Af det herved oplyste skal fremhæves, at Handelsbankens Direktion 
som Vilkaar for at fortsætte Kreditten bl. a. forlangte Ingeniør Hage-
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meister fjernet fra Direktionen, og at det var Hagemeister, der satte sig 
i Forbindelse med Sagsøgeren om Ydelsen af det paagældende Laan til 
Hørfabrikken, samt at Hørfabrikkens Pantebrev ved Optagelse af 
Kreditforeningslaan er nedbragt til ca. 370.000 Kr. Endvidere ér det 
oplyst, at det oprindeligt havde været Tanken at yde Sagsøgeren særlig 
Sikkerhed for Laanet, derved at nogle af Aktionærerne i Hørfabrikken 
skulde overdrage ham deres Aktier til en lav Kurs med Ret til Tilbage
køb for en højere Kurs. 1 Stedet for en saadan Ordning traadte Aftalen 
med Udstedelse af Gældsbrevet.

Efter det oplyste maa Retten finde det godtgjort, at Udstedelsen af 
det omhandlede Gældsbrev, der efter Sagsøgerens eget Anbringende var 
nødvendig for at formaa ham til at yde Laanet til Hørfabrikken, og for 
hvilket Sagsøgte intetsomhelst Vederlag har faaet, alene er udstedt for 
at yde Sagsøgeren en Formuefordel — en Risikopræmie — udover, hvad 
han ifølge Renteloven var berettiget til at erholde ved Ydelsen af 
Laanet til Hørfabrikken. Idet Beløbet efter Gældsbrevet skulde tilbage
betales indenfor et Tidsrum af 3 Aar, findes det at maatte betegnes som 
et maskeret Kursfradrag, hvis Modtagelse er forbudt i Lovens § 2 
under Hensyn til, at der allerede ved Hovedlaanet er beregnet i hvert 
Fald fuldt Kursfradrag.

Den valgte Form for Beløbets Betaling med Sagsøgte og Direktør 
Hagemeister som personlige Debitorer og uden Pant i fast Ejendom ses 
ikke at kunne udelukke Anvendelsen af Rentelovens Bestemmelser under 
Hensyn til Sagsøgtes meget nøje Forbindelse med Debitor for Hoved
laanet og til, at hans Interesse i Laanets Optagelse maa siges praktisk 
talt at falde sammen med Hørfabrikkens.

Idet der herefter ikke er Grund til at komme ind paa Spørgsmaalet, 
om der maatte foreligge Forhold, der kunde bringe Bestemmelsen i 
Aftalelovens § 31, Stk. 1, til Anvendelse, findes Sagsøgte i Henhold til 
Rentelovens § 4 ikke at være bundet ved Gældsbrevet, og han vil følge
lig overensstemmende med sin principale Paastand være at frifinde for 
det af Sagsøgeren under nærværende Sag rejste Krav, ligesom Sag
søgeren bør tilpligtes at tilbagebetale de i Henhold til Gældsbrevet er
lagte Ydelser overensstemmende med det af Sagsøgte fremsatte 
Modkrav.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at maatte tilsvare Sag
søgte med 1000 Kr.

Nr. 202/1944. Dansk Schæferhundeklub (Bierfreund)
mod

Købmand A. Windeballe (Vang).
(Spørgsmaal om Berettigelsen af en Eksklusion).

Østre Landsrets Dom af 20. Juni 1944 (VII Afd.): Den af 
Bestyrelsen for Dansk Schæferhundeklub foretagne og af Generalfor
samlingen tiltraadte Eksklusion af Sagsøgeren, Købmand A. Windeballe,
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kendes ugyldig. Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte inden 15 Dage 
fra denne Doms Afsigelse til Sagsøgeren med 200 Kr. At efterkomme 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom«
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetI Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Dansk Schæferhundeklub, til Indstævnte, Købmand A. Windeballe, med500Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne, ved Retten for Kronborg vestre Birk forberedte Sag, 

har Sagsøgeren, Købmand A. Windeballe, paastaaet Sagsøgte, Dansk 
Schæferhundeklub, tilpligtet at anerkende Sagsøgeren som Medlem af 
Foreningen, Dansk Schæferhundeklub, og indsætte ham i hans Rettig
heder som Medlem. Sagsøgte paastaar Afvisning af Sagen eller Fri
findelse.

I Lovene for Foreningen Dansk Schæferhundeklub indeholdes i §§ 1, 
2 og 5 saalydende Bestemmelser:

§ 1.
Klubbens Formaal er at fremme Interessen for Schæferhunden, dens 

Avl, Opdræt og Opdragelse, dens Udbredelse og Anvendelse.
§ 2,

Indmeldelse i Klubben sker ved Henvendelse til et Bestyrelses
medlem efter Proponering af et Medlem, hvorefter Bestyrelsen træffer 
Afgørelse om Optagelse ved simpel Stemmeflerhed.

Forslagsstilleren kan dog indanke en nægtet Optagelse for Aarets 
ordinære Generalforsamling.

§5.
Naar et Medlem anses for at være skadeligt for Klubben, kan Be

styrelsen ekskludere Vedkommende. Ekskluderingen kan dog af et andet 
Medlem indankes for Aarets ordinære Generalforsamling.

Sagsøgeren, der siden ca. 1930 har givet sig af med at opdrætte 
Schæferhunde, og i de sidste ca. 10 Aar har haft Kennel med Opdræt 
udelukkende af Schæferhunde, har, saa længe han har beskæftiget sig 
med Opdræt, været Medlem af Dansk Schæferhundeklub og var i en
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Aarrække Medlem af denne Forenings Bestyrelse. Ved Skrivelse af 
8, November 1943 fra Sagsøgte modtog Sagsøgeren Meddelelse om, at 
Klubbens Bestyrelse med Generalforsamlingens Tilslutning havde eksklu
deret ham af Klubben »i Anledning af Deres Andel i et grundløst Angreb, 
som af Herr E. Loubøl, Lindevej 57, Fruens Bøge, i en paa mange 
Schæferhundeejeres Vegne indsendt Skrivelse er rettet mod Klubbens 
Formand og Bestyrelse.«

Den af nævnte E. Loubøl forinden Generalforsamlingen i Klubben 
den 7. November 1943 til Medlemmer paa Fyn og i Jylland udsendte 
Skrivelse har saalydende Indhold:

»I Anledning af den nu forestaaende Generalforsamling i »Dansk 
Schæferhundeklub« tillader undertegnede sig høfligst at henlede Deres 
Opmærksomhed paa, at Provinsen — der jo dog har haft en meget stor 
Tilgang af Medlemmer til Klubben — ikke har den Repræsentation i 
Bestyrelsen som den burde, baade af Hensyn til de mange Medlemmer 
paa Fyn og i Jylland, som overhovedet ikke er repræsenteret, men og
saa af Hensyn til den Paavirkning af Arbejdet for Schæferhundesagen, 
som en øvet Provins- og navnlig jydsk-fynsk Repræsentation antagelig 
vil medføre i Fremtiden. Samtidig finder vi, at Hundenes Karakteregen
skaber er sat noget i Baggrunden for den kynologiske Bedømmelse, 
hvorved Modstanden mod det Omdømme, som Schæferhundene uberet
tiget nyder med Hensyn til Glubskhed, svækkes, hvilket Forhold den 
nuværende Bestyrelse, trods Advarsler, ikke har taget sig tilstrækkeligt 
ad notam.

Uden at kunne tilsigte noget har der blandt de jydsk-fynske Med
lemmer af Klubben været den almindelige Mening, at Klubbens Arbejde, 
bl. a. med Hensyn til Udstillingerne, Bedømmelserne og Avlen, i alt for 
høj Grad har været præget af de københavnske og sjællandske Repræ
sentanter, og vi vil for Klubbens eget sagkyndige Omdømmes Skyld 
mene, at den vil staa stærkere med en mere alsidig Repræsentation. Vi 
mener ogsaa, at man i nogen Grad vil kunne forhindre, at Avlen dirigeres 
for stærkt fra de Kennelers Side, der ved deres Ejere er repræsenteret 
i Klubbens Bestyrelse, og derved forhindre, at den normale Type paa 
en Schæferhund ændres, d. v. s. hindre, at der opstaar Modetyper, der 
saavel i Karakter som kynologisk afviger stærkt fra den normale, og 
hindre at den fremtidige Bedømmelse paavirkes af en blot og bar 
Modesag.

Vi finder ligeledes, at man hidtil i for høj Grad har vogtet over den 
kynologiske Bedømmelse og har glemt den karaktermæssige Opdragelse, 
hvilket er meget uheldigt, navnlig under de nu herskende Forhold, hvor 
Kontrol med Avlen i nogen Grad mangler, og ikke mindst set ud fra de 
ganske vist uretfærdige Beskyldninger, der offentligt rettes mod Schæfer
hundenes Glubskhed. Det vil derfor være heldigt, om man vælger en 
Formand, der ikke driver Kennel, og som har nøje Kendskab til saavel 
Dressur som Karakterbedømmelse, og det vil være af Betydning for 
enhver Schæferhundeejer i Provinsen ved et herboende Medlem at faa 
sine Interesser varetaget, og vi henstiller til Dem allerede i Dag at 
indsende den Dem tilsendte Stemmeseddel og derpaa foreslaa som For
mand og Dommer Hr. Politiassistent Estoft, København, og som Be-
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styrelsesmedlem Hr. Købmand Windeballe, Ballerup, og beder Dem be
mærke, at Stemmesedlerne skal være Klubben i Hænde senest den 
25. ds.

Paa mange Schæferhundeejeres Vegne:
E. Loubøl, Lindevej 7, Fruens Bøge.«

Paa Generalforsamlingen, der afholdtes den 7. November 1943, og 
hvor Formanden for Klubben, Fru L. Wengel, og de efter Tur afgaaende 
Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, oplyste Formanden derefter, at 
Bestyrelsen havde besluttet sig til at ekskludere dem, der havde Andel i 
Udsendelse af Skrivelsen, og bad om Generalforsamlingens Tilslutning 
til, at bl. a. Sagsøgeren, der oplystes at have været til Stede paa et 
Møde i Odense, hvor Skrivelsens Udsendelse mentes drøftet, og som 
antoges at have haft Andel i Udsendelsen, blev ekskluderet af Klubben. 
Ved den paafølgende Afstemning vedtoges Eksklusionen, uden at nogen 
stemte imod. Behandlingen af dette Spørgsmaal var ikke særlig nævnt 
i den for Generalforsamlingen udfærdigede Dagsorden. Sagsøgeren var 
ikke til Stede paa Generalforsamlingen.

Sagsøgeren gør til Støtte for sin Paastand gældende, at den skete 
Eksklusion, der er foretaget, uden at han havde haft Lejlighed til at 
forsvare sig imod, hvad der fremførtes imod ham, er ganske uberettiget. 
Han har ikke haft noget med Udsendelsen af den nævnte Cirkulær
skrivelse at gøre. Loubøl viste ham vel Skrivelsen, inden den blev ud
sendt, men Sagsøgeren protesterede imod, at han selv var foreslaaet 
som Bestyrelsesmedlem. Sagsøgeren var vel ikke enig i Bestyrelsens 
Syn paa Avlen, men han afholdt sig fra at komme med Kritik, bortset 
fra Samtaler Mand og Mand imellem. Sagsøgeren hævder iøvrigt, at 
Indholdet af Cirkulærskrivelsen kun kan betragtes som en rent saglig 
Kritik af Bestyrelsen, som det maa være berettiget at fremkomme med, 
og som ikke kunde motivere det af Bestyrelsen tagne Skridt. Sagsøge
ren gør gældende, at han som Indehaver af en Kennel er stærkt økono
misk interesseret i at bevare sit Medlemsskab i Klubben, blandt hvis 
Medlemmer han har haft en stor, fast Kundekreds, og gennem hvilken 
han har haft Lejlighed til at foretage de Eksperimenter, der var nød
vendige for at fremme Avlen. Han har herved henvist til, at Klubben, 
der er en Specialklub under Dansk Kennelklub, afholder egen Udstilling, 
Dressurøvelse, Dressurprøve og Kaaring af Avlsdyr.

Sagsøgte gør gældende, at Spørgsmaalet om Medlemsskab i Klubben 
maa være uden retlig eller økonomisk Interesse for Sagsøgeren. Dansk 
Schæferhundeklub er en Klub for Amatører og ikke for Personer, der 
driver erhvervsmæssig Kennel. Klubben er nærmest at betragte som en 
selskabelig Klub. Den Kaaring, der sker ved Klubbens Foranstaltning, 
sker gratis og er uden videre Betydning for Medlemmerne. Den Cirku
lærskrivelse, som var Baggrunden for Eksklusionen, var skadelig for 
Klubben, idet den indeholdt en skjult Sigtelse mod Klubbens Formand, 
der selv har Kennel, for paa uheldig Maade at varetage egne Interesser. 
Sagsøgeren bør være henvist til i Henhold til Lovenes § 5 at indanke 
Eksklusionen for den nævnte ordinære Generalforsamling.

Under Sagens Forberedelse er afgivet Forklaring af Sagsøgeren, der 
har forklaret i Overensstemmelse med det foran anførte, og af Repræ-
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sentant E. Loubøl, der har bekræftet, at Sagsøgeren ikke havde nogen 
Andel i Udsendelsen af Cirkulærskrivelsen, samt af Fabrikant Albert 
Rasmussen og Mejerist Villy Fraugde.

Efter det i Sagen fremkomne maa der antages at være knyttet en 
vis økonomisk Interesse for Sagsøgeren til hans Forbliven som Medlem 
af Klubben. Den af Bestyrelsen vedtagne og af Generalforsamlingen til- 
traadte Eksklusion maa efter det oplyste anses for uberettiget og uden 
Hjemmel i Lovene, idet der intet foreligger oplyst om, at Sagsøgeren 
har foretaget sig noget, der kan være skadeligt for Klubben. Som Følge 
heraf bør i Overensstemmelse med Sagsøgerens Paastand den skete 
Eksklusion af Sagsøgeren som ugrundet være at ophæve, og Sagsøgte 
herefter være pligtig at anerkende Sagsøgeren som Medlem af Klubben.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale til Sagsøgeren 
med 200 Kr.

Mandag den 2 3. April.

Nr. 127/1943. Skandinavisk Emballage A/S (Gamborg) 
m o d

Lyngby—Nærum Jernbane, A/S (Oluf Petersen).
(Spørgsmaal om Indstævntes Berettigelse til at kræve visse Vilkaar for 

Opretholdelsen og Driften af et Sidespor til Appellantens Fabrik 
i Lyngby).

Østre Landsrets Dom af 15. April 1943 (II Afd.): De Sag
søgte, Lyngby—Nærum Jernbane, A/S, bør for Tiltale af Sagsøgerne, 
Skandinavisk Emballage A/S, i denne Sag fri at være. Sagsøgerne be
taler til de Sagsøgte i Sagsomkostninger 400 Kr. Det idømte at udrede 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret gaar Appellantens subsidiære Paastand ud paa, at Indstævnte kendes uberettiget til som Vilkaar for Opretholdelsen og Driften af et Sidespor til Appellantens Fabrik i Lyngby at kræve Appellantens Indgaaelse paa de i §§ 5—7 i det af Trafikministeriet herom udarbejdede Overenskomstforslag indeholdte Bestemmelser.Seks Dommere bemærker følgende:Den Ministeriet ved § 7 i Overenskomstforslaget tillagte Ret til at afgøre Tvivlsspørgsmaal om Forstaaelsen af Overenskomsten maa antages alene at have Hensyn til de af Ministeriet som Koncessionsgiver opstillede Betingelser, jfr. § 36 i Bekendtgørelse Nr. 112 af 17. August 1898.

H. R. T. 1945 Nr. 5 (Ark 7 og 8) 8
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Med denne Bemærkning og iøvrigt i Henhold til de i Dom
men anførte Qrunde vil disse Dommere stadfæste Dommen og paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Tre Dommere finder, at Ministeriet ikke har haft Hjemmel til at kræve den i Forslagets § 7 indeholdte Bestemmelse, der ved at henlægge den endelige Afgørelse af visse Retstvistigheder mellem Sagens Parter til Ministeriet maa anses for at være i Strid med almindelige Retsgrundsætninger, optaget i Overenskomsten mellem Parterne. Disse Dommere stemmer herefter for, forsaavidt angaar § 7, at tage Appellantens subsidiære Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Skandinavisk Emballage A/S, til Indstævnte, Lyngb y—N ærum Jernbane, A/S, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I April 1941 blev der mellem Sagsøgerne, Skandinavisk Emballage 

A/S, og de Sagsøgte, Lyngby—Nærum Jernbane, A/S, truffet Aftale 
om Anlæg af et Sidespor fra Lyngby—Nærum Jernbane til Sagsøgernes 
Fabriksvirksomhed i Lyngby, og den 13. Maj 1941 blev der oprettet en 
skriftlig Overenskomst Parterne imellem om dette Anlæg. Overens
komsten indeholdt intet om Driften og Vedligeholdelsen af Sporet eller 
om Opsigelse af Kontraktsforholdet. Arbejdet med Anlæget blev straks 
iværksat og var tilendebragt i Juni 1941. Omkostningerne derved, som 
afholdtes af Sagsøgerne, var anslaaet til 28.000 Kr.

De Sagsøgte havde den 3. Maj 1941 gennem Direktøren ved Tilsynet 
med Privatbanerne til Ministeriet for offentlige Arbejder indsendt Projek
te! om Anlæg af det omhandlede Sidespor til Godkendelse, og under 
30. Maj 1941 meddelte Ministeriet den begærede Approbation paa Vilkaar 
bl. a., at den Overenskomst, der vilde være at oprette Parterne imellem 
om Anlæg og Benyttelse af Sidesporet indsendtes til Ministeriets God
kendelse.

Efter Vejledning af Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne ud
arbejdede de Sagsøgte derefter et Udkast til Overenskomst mellem Par
terne. Dette Udkast indeholdt en Del Bestemmelser om Drift, Ved
ligeholdelse, og senere Forandringer af Sporet og om Opsigelse af 
Kontraktsforholdet.

De sidste 3 Punkter i dette Udkast er saalydende:
»----------- 5) Uanset Bestemmelsen i Punkt 3, 1. Stk., forbeholder

Banen sig Ret til at henstille Vogne paa Sidesporet, f. Eks. til Opsamling
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af Stykgods, saafremt dette kan ske uden at være til Hinder for Sporets 
øvrige Benyttelse.

6) Forandringer ved eller senere Udvidelser af Sidesporet, der 
ønskes foretaget af Aktieselskabet, maa kun foretages efter Overens
komst med Jernbanen. Jernbanen skal have Ret til at foretage saadanne 
Forandringer eller Forstærkninger af Sidesporet, som den af Hensyn til 
Driftssikkerheden eller af andre Grunde maatte anse for ønskeligt og til, 
saafremt Banens Tarv maatte kræve det, med 3 Maaneders Varsel naar 
som helst at lade Sidesporet optage og de nuværende Forhold gen
oprette.

De med Forandringen eller Optagningen forbundne Udgifter vil efter 
Regning være at godtgøre Jernbanen af Aktieselskabet, uden at dette 
har noget Krav paa Erstatning for de midlertidige eller vedvarende Af
brydelser i Brugen af Sidesporet, der maatte blive en Følge heraf.

I saadant Tilfælde bliver de af Aktieselskabet betalte Materialer, der 
ikke paany maatte finde Anvendelse i Sidesporet, enten at udlevere dette 
eller afkøbe Aktieselskabet

Aktieselskabet kan opsige denne Overenskomst til Ophør med 
3 Maaneders Varsel. Ved Overenskomstens Ophør kan Aktieselskabet 
frit disponere over den Del af Materialerne, som Aktieselskabet har 
betalt og som ligger uden for Hovedsporet og Skiftet i dette.

7) Mulige Tvivlsspørgsmaal, som maatte opstaa om. Forstaaelsen af 
denne Overenskomst, kan indankes for Ministeriet for offentlige Ar
bejder, ved hvis Afgørelse det skal have sit Forblivende, saaledes at 
Rettergang er udelukket.«

Den 4. September 1941 fremsendte de Sagsøgte efter at have korre
sponderet med Direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne derom Ud
kastet til Sagsøgerne, der indtil da var uden Kundskab om de mellem 
de Sagsøgte og Tilsynsmyndighederne førte Forhandlinger, og ved Skri
velse af 16. Oktober 1941 meddelte Højesteretssagfører Poul Jacobsen 
paa Sagsøgernes Vegne under Henvisning til Overenskomsten af 13. Maj 
1941 de Sagsøgte, at Oprettelse af en ny Overenskomst var overflødig, 
og at Sagsøgerne ikke kunde tiltræde de foran citerede Bestemmelser 
i Udkastet.

Efter forskellig Korrespondance mellem Højesteretssagfører Jacob
sen og de Sagsøgte og efter at Sagen havde været forelagt Ministeriet 
for offentlige Arbejder, der i Skrivelse af 22. September 1942 erklærede 
ikke at kunne godkende et af Højesteretssagfører Jacobsen udarbejdet 
Udkast til Overenskomst, stillede de Sagsøgte ved Skrivelse af 23. Sep
tember 1942 Krav om, at det ved deres Foranstaltning udarbejdede Ud
kast blev underskrevet af Sagsøgerne, hvilket Krav Sagsøgerne afslog.

Under denne ved Stævning af 6. Oktober 1942 anlagte Sag paastaar 
Sagsøgerne principalt de Sagsøgte kendt uberettiget til som Vilkaar for 
Opretholdelsen af det ommeldte Spor og Driften deraf at forlange, at 
Sagsøgerne skal underskrive den af Ministeriet for offentlige Arbejder, 
eller nu Trafikministeriet krævede Overenskomst.

Subsidiært paastaar Sagsøgerne de Sagsøgte tilpligtet at anerkende, 
at det foranomhandlede af Højesteretssagfører Jacobsen udarbejdede 
under Sagen fremlagte Udkast til Overenskomst, der i det væsentlige
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indeholder de samme Bestemmelser som det af de Sagsøgte udarbejdede 
Udkast bortset fra de foran citerede Punkter deraf, opfylder alle rime
lige Krav, som kan stilles til Sagsøgerne, og som kan forlanges opfyldt 
af Trafikministeriet som Vilkaar for at meddele Godkendelse af Overens
komsten.

Til Støtte for disse Paastande anfører Sagsøgerne, at endelig Over
enskomst mellem dem og de Sagsøgte er afsluttet ved det den 13. Maj 
1941 oprettede Dokument og en den 3. Oktober 1941 afsluttet Fragt
aftale, at der ikke fra de Sagsøgtes Side ved Aftalens Indgaaelse er 
taget Forbehold om vedkommende Ministeriums Godkendelse, at de 
maatte gaa ud fra, at fornøden Godkendelse var indhentet eller sikret 
paa de Vilkaar, som havde fundet Udtryk i Overenskomsten af 13. Maj 
1941, og a t de i hvert Fald ikke kan være forpligtede til at indgaa paa 
andre Vilkaar end de i det af Højesteretssagfører Jacobsen udarbejdede 
Udkast anførte.

De Sagsøgte paastaar Frifindelse, idet de anfører følgende:
Sagsøgerne var interesserede i, at Arbejdet med Anlæget fremme

des mest muligt, og da de Sagsøgte underhaanden fra Direktøren ved 
Tilsynet med Privatbanerne havde faaet meddelt, at der ingen Indven
dinger kunde gøres mod selve Projektet til Sidespor, fremmedes Ar
bejdet, uden at endelig Godkendelse fra Tilsynsmyndighederne forelaa. 
De Sagsøgte finder det rimeligt og rigtigt, at der oprettes en Overens
komst om Sidesporets Drift og Benyttelse og om eventuelle Ændringer 
ved dette, men de har ikke noget Ønske om, at de citerede Bestem
melser i det af dem udarbejdede Udkast til Overenskomst, mod hvilke 
Sagsøgerne særligt har gjort Indsigelse, optages i Overenskomsten, og 
har kun forlangt disse Bestemmelser optaget, fordi dette kræves af 
Trafikministeriet.

Forsaavidt angaar den subsidiære Paastand anfører de Sagsøgte, at 
denne efter sit Indhold drejer sig om Øvrighedsmyndighedens rette Brug 
mere end om dens Grænser, og at denne Paastand, forsaavidt den gaar 
ud paa at fastslaa, hvilke Betingelser Trafikministeriet kan kræve op
fyldt, ikke kan tages under Paakendelse.

Trafikministeriet er indtraadt i Sagen som Biintervenient og har 
tiltraadt de Sagsøgtes Procedure med Tilføjelse, at de Sagsøgte ikke har 
kunnet etablere en Sidesportilslutning som den i Sagen omhandlede uden 
Ministeriets Godkendelse, og at Ministeriet maa være berettiget til at 
betinge Godkendelsen af saadanne Vilkaar af teknisk og økonomisk 
Natur, som det maatte finde hensigtsmæssige, ogsaa paa den Maade, at 
Vilkaarene for Benyttelsen kræves fastlagt i en Overenskomst, samt at 
ingen af de Bestemmelser, som Sagsøgerne gør Indsigelse imod, gaar 
ud over, hvad Ministeriet er berettiget til at forlange.

Efter hvad der for Retten er oplyst om det mellem Parterne passe
rede, maa der gaas ud fra, at Sagsøgerne har haft nogen Føje til at gaa 
ud fra, at Ministeriets Godkendelse af Anlæget af Sidesporet og Vil
kaarene for Driften m. v. paa Forhaand var indhentet, og saaledes som 
Forhandlingerne mellem Parterne var forløbet, kunde Sagsøgerne ikke 
være forberedt paa, at der vilde blive stillet Krav som en Del af de i 
Udkastet til Overenskomst anførte Bestemmelser, saaledes Bestemmel-
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serne om Opsigelsesvarsel, men de af Ministeriet stillede Krav ses ikke 
at gaa ud over, hvad der i Overensstemmelse med den de Sagsøgte 
meddelte Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af Jernbanen, Indenrigs
ministeriets Bekendtgørelse Nr. 112 af 17. August 1898, og i Henhold til 
Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 om Anlæg og Drift af private Jernbaner 
kan kræves.

Herefter og da de Sagsøgte har savnet Beføjelse til at afslutte 
Overenskomst med Sagsøgerne uden vedkommende Ministeriums God
kendelse, og Sagsøgerne ikke kan paaberaabe sig Ukendskab dertil, vil 
de Sagsøgte være at frifinde.

Sagsøgerne bør til de Sagsøgte betale Sagens Omkostninger med 
400 Kr.

Tirsdag den 24. April.

Nr. 217/1944. Andst Menighedsraad (Kammeradvokaten) 
mod

Dansk Organist- og Kantorforening som Mandatarius for Andenlærer Oluf Nielsen (Landsretssagfører Helsted).
(Erstatning for Afskedigelse fra Organiststilling).

Vestre Landsrets Dom af 12. Juli 1944 (I Afd.): Den for
nævnte Afskedigelse af Andenlærer Oluf Nielsen som Organist ved Andst 
Kirke kendes ulovlig. I Erstatning betaler de Sagsøgte, Andst Menig
hedsraad, til Andenlærer Oluf Nielsen 2000 Kr. Sagens Omkostninger 
betaler de Sagsøgte til Sagsøgerne, Dansk Organist- og Kantorforening 
som Mandatarius for Andenlærer Oluf Nielsen, med 500 Kr. Der tillæg
ges den for de Sagsøgte under Forberedelsen ved Underretten og under 
Domsforhandlingen beskikkede Sagfører, Landsretssagfører Bjerre, i 
Salær 300 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 149 Kr. 10 Øre, hvilke Beløb 
udredes af det Offentlige. Den tilkendte Erstatning og de idømte Sags
omkostninger udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre LandsretI Paadømmelsen har tolv Dommere deltaget.For Højesteret har Indstævnte, der er enig i, at Andenlærer Nielsen ikke forbliver i Stillingen som Organist ved Andst Kirke, paastaaet Dommen stadfæstet.Ni Dommere bemærker følgende:Efter det Opslag, i Henhold til hvilket Nielsen i 1916 blev kaldet som Andenlærer ved St. Andst Skole, og den dagældende Lovgivning var Organistvirksomheden en Del af hans Embede, fra hvilket han ikke kan antages særskilt at have kunnet afskediges. I Henhold til de i Dommen anførte Grunde tiltrædes det



118 24. April 1945

dernæst, at de ved Kirkelovene af 1922 skete Ændringer i Forbindelsen mellem Lærerembederne og Kirkebetjentforretningerne ikke kan hjemle Menighedsraadets Opsigelse af Nielsen, idet § 20, Stk. 1, i Lov Nr. 280 af 30. Juni 1922, jfr. § 31 i Lov Nr. 286 af samme Dato, maa forstaas som i Landsrettens Dom antaget.Herefter og idet der ikke for Højesteret er Strid om Erstatningens Størrelse, stemmer disse Dommere for at stadfæste Dommen og at paalægge Appellanten at betale 500 Kr. til Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.Tre Dommere bemærker følgende:Bestemmelsen i § 20, Stk. 1, i Lov Nr. 280 af 30. Juni 1922, jfr. § 31 i Lov Nr. 286 af s. D., kan ikke antages at udelukke Menighedsraadet fra i Medfør af den det ved Lov Nr. 281 af 30. Juni 1922 § 9, Stk. 4, tillagte Beføjelse — i Overensstemmelse med tidligere administrativ Praksis — at træffe Bestemmelse om Afskedigelse af Kirkebetjente i de ved Lovens Ikrafttræden be- staaende Tjenesteforhold. Da dernæst Omstændighederne ved Andenlærer Nielsens Antagelse som Organist eller i det hele Forbindelsen mellem hans Stilling som Lærer og hans Hverv som Organist ikke findes at kunne udelukke hans Afskedigelse fra dette Hverv alene, maa den stedfundne Opsigelse, der maa antages foretaget af saglige Hensyn, anses berettiget.Disse Dommere stemmer herefter for at frifinde Appellanten for de Indstævntes Tiltale.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Andst Menighedsraad, til Indstævnte, Dansk Organist- og Kantorforening som Mandatarius for Andenlærer Oluf Nielsen, 
med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 24. Januar 1916 blev daværende Seminarist Oluf Nielsen, der 

er født i 1892, af vedkommende Skoledirektion kaldet som Andenlærer 
ved St. Andst Skole fra 1. Februar s. A. at regne. Ifølge det om det 
paagældende Embede udfærdigede Opslag var der tillagt Læreren som 
Organist ved Andst Kirke 100 Kr. om Aaret. Nielsen, der ved Seminariet 
havde aflagt Prøve i Orgelspil, har i Tiden efter sin Ansættelse fungeret 
som Organist ved bemeldte Kirke. Der opstod efterhaanden nogen Mis
fornøjelse med Nielsens Spil, og han blev i 1938 gjort bekendt med, at 
der var fremkommet Klager derover. Da nogle Henvendelser til Nielsen 
om at trække sig tilbage ikke førte til noget Resultat, blev der ind-
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samlet Underskrifter paa en Adresse til de Sagsøgte, Andst Menigheds- 
raad, om, saafremt Nielsen ikke frivillig trak sig tilbage, at indstille ham 
til Afsked, og efter nogle yderligere Henvendelser til Nielsen opsagde 
de Sagsøgte ham i Skrivelse af 31. Oktober 1942 til Fratræden fra den 
1. Februar 1943 at regne.

Idet Sagsøgerne, Dansk Organist- og Kantorforening som Manda- 
tarius for Nielsen har anbragt, at Afskedigelsen er ulovlig, idet Nielsen, 
saa længe han er ansat i sit Lærerembede, har Ret til at beklæde det 
hertil knyttede Organistembede, jfr. Lov Nr. 280 af 30. Juni 1922 § 20, 
Stk. 1, har de under nærværende Sag paastaaet Afskedigelsen kendt 
ulovlig og Nielsen tillagt en af Retten fastsat Erstatning, ikke over 
4000 Kr.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet for Sagsøgernes Tiltale.
De mod Nielsen fremsatte Klager, der har givet Anledning til hans 

Afskedigelse som Organist, gaar efter det oplyste, derunder en Række 
under Sagen afgivne Vidneforklaringer, i det væsentlige ud paa, at Me
nigheden havde Vanskeligheder ved at følge med og synge til hans Spil, 
der var urytmisk og delvis for hurtigt, hvortil Grunden blandt andet var, 
at Nielsen ikke overholdt de foreskrevne Pauser og Fermater; til Tider 
var Spillet derhos disharmonisk og hans Udførelse af Basstemmen 
mangelfuld. Efter Proceduren for Landsretten har de Sagsøgte imidlertid 
erkendt, at de ommeldte Mangler ikke er Udtryk for en saadan Modvilje 
fra Nielsens Side, at han alene af den Grund kan afskediges fra sin 
Stilling; men de har hævdet, at Afskedigelsen maatte kunne ske efter 
Opsigelse med lovligt Varsel, naar Omstændighederne efter de Sagsøgtes 
subjektive Skøn talte derfor. Hertil formener de Sagsøgte at have for
nøden Hjemmel i den gældende Lovgivning. Denne findes efter de Sag
søgtes Formening i Lov Nr. 281 af 30. Juni 1922 § 9, Stk. 4. Med Hensyn 
til den af Sagsøgerne paaberaabte Bestemmelse i Lov Nr. 280 af 30. Juni 
1922 § 20, Stk. 1, har de anført, at dens Indhold er at give Udtryk for, 
hvorledes Kirkebetjentene fremtidig — i Modsætning til tidligere — skal 
ansættes, og hvorledes deres Forhold skal ordnes. Bestemmelsen nævner 
derimod intet om Kirkebetjentenes Afskedigelse og kan ikke opfattes 
som en Overgangsbestemmelse, hvorved de tidligere ansatte Kirke
betjente sikres mod Afskedigelse. Det vilde ogsaa efter de Sagsøgtes 
Opfattelse være urimeligt, at en Kirkebetjent ikke skulde kunne af
skediges, selv om han vedblev at fungere som Lærer, naar Forudsæt
ningerne for hans Ansættelse bortfaldt.

Der er under Sagen fremdraget Oplysninger angaaende de i dette 
Aarhundrede stedfundne Ændringer i Lovgivningen, der berører den fra 
gammel Tid bestaaende Forbindelse mellem Lærerstillingerne paa Lan
det og Kirkebetjentstillingerne. Herom bemærkes følgende:

Ved § 11 i Lov Nr. 561 af 4. Oktober 1919 blev det bestemt, at de 
Lærerne paa Landet tilkommende Honorarer for Besørgelsen af Kirke
sangertjenesten, Kirkebylærerforretningerne og Organisttjenesten frem
tidig skulde udredes af Menighederne og tilvejebringes ved Ligning paa 
disse. Ved Forhandlingerne om Kirkelovene af 1922 var man paa det 
rene med, at de foreslaaede Bestemmelser vilde medføre, at saavel 
Lærerne som Menighedsraadene ved den første Ledighed i Stillingerne
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efter Lovens Ikrafttræden vilde blive frit stillede med Hensyn til Ord
ningen af Kirkebetjeningens Forhold. Efter Lovenes Vedtagelse udsendte 
Kirkeministeriet et Cirkulære — Nr. 103 af 8. Maj 1923 — i hvilket Op
mærksomheden henledes paa dels Ønskeligheden af, at der udarbejdes 
Regulativer i Medfør af § 9 i Lov Nr. 281 af 30. Juni 1922, dels Bestem
melsen af § 20, Stk. 1, i Lov Nr. 280 af samme Dato, hvorom følgende 
udtales i Cirkulæret:

»Medens Forholdet i Almindelighed hidtil har været dette, at Kirke
betjentstillingerne har været knyttet til et Lærerembede, saaledes at det 
har været en Ret og en Pligt for vedkommende Lærer at overtage 
Hvervet som Kirkebetjent, er man nu ikke bundet til at vælge en Lærer, 
og Lærerne ikke pligtige til at modtage Valg, jfr. dog nedenfor om Und
tagelsesbestemmelsen i Menighedsraadslovens § 20, Stk. 1, 2. Pkt. Ved 
indtrædende Ledighed skal Menighedsraadet derfor gøre Indstilling til 
Provstiudvalget om, hvorledes Kirkebetjentforholdene skal ordnes, For
delingen af Forretningerne mellem de enkelte Stillinger og Honorarerne 
for disse----------

Den ovenfor anførte Bestemmelse i Menighedsraadslovens § 20» 
Stk. 1, 2. Pkt.,----------- slutter sig nøje til Stykkets første Punktum,
saaledes at den først kan bringes til Anvendelse, naar Ledighed ind
træder i et med Kirkebetjentstilling forbundet Lærerembede-----------«

I Rigsdagssamlingen 1924—25 fremlagde Kirkeministeren et Lov
forslag til Ændring i fornævnte § 20. Efter en Regel om Menigheds
rådenes Ret til at træffe Bestemmelse om Kirkebetjentforholdenes frem
tidige Ordning indeholdt Forslaget i andet Stykke saalydende Regel:

»Hvor en Kirkebetjentstilling efter de hidtil gældende Regler er for
bundet med en Stilling som Lærer i Folkeskolen, kan saavel Menigheds
raadet som Læreren opsige Forholdet til Ophør med 6 Maaneders 
Varsel.«

I Bemærkningerne til. Lovforslaget udtales det blandt andet:
»Før Lov^n om Menighedsråd af 30. Juni 1922 var Kirkebetjent

stillingerne i Reglen fast forbundet med et Lærerembede. Heri skete ved 
nævnte Lov den Forandring, at den faste Samhørighed bortfalder ved 
Ledighed, idet der dog aabnedes Adgang for Menighedsraadet til, naar 
Sognerådet tiltrådte dette, at faa et Lærerembede opslaaet med For
pligtelse for den, der kaldedes, til at overtage Stillingen som Kirke
betjent i et begrænset Antal Aar. Samtidig blev der dernæst givet 
Kirkeministeren Beføjelse til paa Andragende herom at fritage en Lærer 
for Stillingen som Kirkebetjent, og denne Adgang har Ministeriet udtalt 
at ville benytte i videst muligt Omfang.

Imidlertid har Ministeriet fra Hovedbestyrelsen for Danmarks Læ
rerforening modtaget et Andragende om, at der maa blive søgt ud
virket en Lovbestemmelse om, at Lærerne stilles frit med Hensyn til 
Kirkebetjentstillingen. Over dette Andragende har Ministeriet indhentet 
Erklæring fra Biskopperne, hvoraf nogle har udtalt, at de nugældende 
Lovbestemmelser formentlig er tilstrækkelige, navnlig under Hensyn til 
ovenfor nævnte, Kirkeministeren tillagte Beføjelse til paa Andragende 
herom at kunne fritage den enkelte Lærer for Stillingen som Kirke
betjent, hvorimod Flertallet af Biskopperne har udtalt sig for, at An-
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dragendet imødekommes, dog saaledes, at der samtidig gives Menigheds- 
raadene Adgang til at opsige Forholdet med et passende Varsel.

Ministeriet maa ligeledes anse det for rettest, at Andragendet imøde
kommes, saaledes at Forholdet bliver ganske frit, ikke blot hvor der 
fremkommer Ledighed ved Afgang, men ogsaa i alle Tilfælde, hvor For
bindelse nu finder Sted. Man har derfor foreslaaet, at saavel Menigheds
raadet som Læreren kan opsige Forholdet med et Varsel, som man finder 
bør sættes til 6 Maaneder.«

Under Forslagets Behandling paa Rigsdagen blev der fra vedkom
mende Folketingsudvalgs Side rejst Spørgsmaal blandt andet om, hvor
vidt en Lærer, der var ansat med Forpligtelse til at være Kirkebetjent, 
i Tilfælde af Opsigelse til Fratrædelse af Kirkebetjentstillingen vilde 
kunne gøre Krav paa Erstatning. I den Anledning anmodede Kirkemini
steriet i Skrivelse af 3. Marts 1925 Undervisningsministeriet om en Ud
talelse, idet det bemærkedes, at Kirkeministeriet ved Fremsættelsen af 
Lovforslaget var gaaet ud fra, at der ikke i Tilfælde af Opsigelse med 
lovligt Varsel tilkom de paagældende Erstatning for Indtægtstab. Dette 
Standpunkt begrundedes nærmere i Kirkeministeriets Skrivelse, idet det 
blandt andet udtaltes, at de paagældende Kirkebetjente lønnedes med 
Honorarer, hvorom nærmere Regler var givet i den samtidig med Kirke
lovene udfærdigede Lønningsldv, samt at de i Honorarklasser normerede 
Kirkebetjente ikke var Tjenestemænd. Undervisningsministeriet svarede 
i Skrivelse af 31. Marts 1925, at Ministeriet ganske kunde tiltræde de af 
Kirkeministeriet anførte Betragtninger, hvorefter der ikke i Tilfælde af, 
at Lærere, der var Kirkebetjente, med lovligt Varsel opsagdes til Fra
trædelse af Kirkebetjentstillingerne, kunde rejses Krav af de paagæl
dende paa Erstatning for Indtægtstab.

Det forommeldte Lovforslag blev ikke gennemført.
Senere har Kirkeministeriet i Tilfælde, der har været forelagt Mini

steriet, fremsat Udtalelser om, at Menighedsraadene havde Beføjelse til 
at afskedige Kirkebetjente, og at dette ogsaa gjaldt Kirkebetjente, der 
var ansat før 1. Juli 1922. Med Hensyn til den her i Sagen omhandlede 
Organist har Ministeriet saaledes i Skrivelse af 9. Februar 1940 til Stifts
øvrigheden over Ribe Stift udtalt, at Menighedsraadet ifølge § 9, Nr. 4, 
i Lov Nr. 281 af 30. Juni 1922 kunde afskedige Organisten med et pas
sende Varsel, der efter Ministeriets Formening ikke burde være under 
3 Maaneder.

Det fremgaar nu vel af det oplyste, at man gennem Lovgivningen, 
derunder ved Kirkelovene af 1922, har tilstræbt at lette Ophævelsen af 
den fra gammel Tid bestaaende Forbindelse mellem Lærerembederne og 
Kirkebetjentforretningerne. Ved Bestemmelsen i § 20, Stk. 1, i Lov 
Nr. 280 af 30. Juni 1922 maa Menighedsraadenes Beføjelse til at gribe 
ind i de bestaaende Forhold dog antages at være begrænset til Tiden 
efter den første Ledighed efter Lovens Ikrafttræden, og det kan ikke 
antages, at der skulde tilkomme Menighedsraadene Ret til forinden dette 
Tidspunkt ved en ensidig Opsigelse at fremkalde den Ledighed, der 
vilde give Raadene den nævnte Beføjelse. Idet der ikke kan tillægges 
det af de Sagsøgte iøvrigt anførte nogen Betydning, vil den skete Af
skedigelse efter Sagsøgernes Paastand være at kende ulovlig.
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For det Tab, der ved Afskedigelsen er tilføjet Nielsen, hvis Indtægt 
som Organist efter det oplyste har udgjort mellem 500 og 600 Kr. aarlig, 
vil der være at tilkende Nielsen en Erstatning, der findes at kunne 
bestemmes til 2000 Kr.

Med Udredelsen af Sagens Omkostninger vil der være at forholde 
som nedenfor anført.

Torsdag den 26. April.

Nr. 249/1943. Beringgaards Jorders Villaby (Landsretssagfører Heuser)
mod

Grundejerforeningen »Strandøre« (Svane).
(Erstatning for Misligholdelse af en i en Standardkøbekontrakt indeholdt 
Bestemmelse om Pligt til at paalægge Parcelkøbere at betale Bidrag til 

Vejanlæg til v.).

Østre Landsrets Dom af 25. Juni 1943 (II Afd.): De Sag
søgte, Hvidovre Sogneraad, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Grundejer
foreningen »Strandøre«, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger 
betaler Sagsøgeren til disse Sagsøgte 250 Kr. De Sagsøgte, Beringgaards 
Jorders Villaby, bør til Sagsøgeren, Grundejerforeningen »Strandøre«, 
betale 5720 Kr. 29 Øre med Renter 5 pCt aarlig fra den 26. Februar 
1943, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger 400 Kr. Det idømte at 
udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ti Dommere deltaget.Appellanten, der den 21. Juli 1943 under Forbehold har opfyldt Dommen ved Betaling af 6236 Kr. 28 Øre, har principalt paastaaet Indstævnte tilpligtet at tilbagebetale Appellanten dette Beløb med Renter.Subsidiært har Appellanten nedsat Beløbet til 2693 Kr. 84 Øre med Tillæg af en skønsmæssig Del af de betalte Sagsomkostninger.Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at Hvidovre Sogneraad ved Ekspropriation erhvervede de paagældende Arealer for at anvende dem dels til Plads for Kloakpumpestation m. m., dels til Anlæg, Legeplads, Boldbane eller lignende, samt at Appellanten ved Deklaration af 18. Marts 1940 efter Overenskomst med Fredningsnævnet uden Vederlag havde paalagt bl. a. en Del af det senere eksproprierede Areal en Fredningsservitut, der i det væsentlige gaar ud paa, at der paa en Strimmel Jord af 15 Meters Bredde i Arealets Østside langs Harrestrup Aa ikke maa finde Bebyggelse af nogen Art Sted.
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For Højesteret har Appellanten erklæret sig enig i, at det for nærværende Sag er uden Betydning, at Sogneraadet har erhvervet Arealerne ved Ekspropriation og ikke ved Køb, og har til Støtte for sin pricipale Paastand alene paaberaabt sig, at der som Følge af det ovennævnte Formaal med Erhvervelsen ikke har paahvilet Appellanten nogen Pligt i Henhold til Standardkøbekontraktens § 3 til at paalægge Sogneraadet at betale Vejbidrag til Indstævnte.Til Støtte for sin subsidiære Paastand har Appellanten anført, at der ved Beregningen af Vejbidraget, som efter Indstævntes Vedtægter skal ansættes efter vedkommende Parcels Bruttoareal, maa ses bort fra den ved ovennævnte Deklaration fredede Del af de erhvervede Arealer.Sogneraadets Formaal med Erhvervelsen af Arealerne findes ikke at kunne begrunde en Undtagelsesstilling for disse, og Appellanten, der gennem Ekspropriationen maa antages at have modtaget fuld Erstatning for Arealerne, maa herefter i Medfør af Standardkøbekontraktens § 3 være pligtig af det modtagne Erstatningsbeløb at tilsvare det de Indstævnte tilkommende Vejbidrag.Som Følge heraf og idet den en Del af Arealet paahvilende, i sig selv ret ringe Fredningsbyrde, der som anført er paalagt af Appellanten ved Overenskomst med Fredningsnævnet og uden Forhandling med Indstævnte, ikke kan medføre nogen Nedsættelse af Beløbet, har Appellanten været pligtig at betale Indstævnte det ved Dommen tilkendte Beløb.Herefter vil Indstævnte være at frifinde for Appellantens Tiltale.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 800 Kr.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Grundejerforeningen »Strandøre«, bør for Tiltale af Appellanten, Bering- gaards Jorders Villaby, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 800 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse. 
Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I 1919 paabegyndte Beringgaards Jorders Villaby Udstykningen af 

et Areal paa ca. 150 Tdr. Land, skyldsat under Matr. Nr. 17, 29 og 32 
af Hvidovre. Salg af udstykkede Parceller skete efter en af Ejeren 
udarbejdet Standardkøbekontrakt, i hvis § 3 bl. a. bestemmes følgende:

»— — — Paa den solgte Parcel lægges den Servitut, at enhver 
Ejer skal være Medlem af den af Grundkøbere paa Matr. Nr. 17 stiftede 
Grundejerforening til fælles Interessers Varetagelse, og underkastet sam
mes Love. Denne Forening afgør, naar der skal anlægges Veje----------
Og Køberen skal, sammen med de andre Lodsejere ved Veje og Pladser
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paa den af Grundejerforeningens Medlemmer købte Del af Matr. Nr. 17 
i Forhold til sit Areals Størrelse bære sin forholdsvise Andel i Anlæget 
af de paa den approberede Vejplan viste Veje, Pladser og Anlæg m. m. 
----------Sælgeren skal ikke bidrage til Vejenes eller Kloakkernes Anlæg; 
men han skal være forpligtet til, naar han sælger de usolgte Grunde 
ved den af Foreningen anlagte Vej, at paalægge Køberne som en Del 
af Købesummen at indbetale til Grundejerforeningen i Forhold til deres 
Areal lige saa meget, som de Grundkøbere, der var med at anlægge 
Vejen, har betalt til Vejanlæget, saaledes at Køberen afdrager dette 
Beløb til Grundejerforeningen i Løbet af de første 10 Terminer i lige 
store Rater. Grundejerforeningen faar Pant i den købte Grund for denne 
Ydelse efter den for den egentlige Grundkapital afgivne Pantesikker- 
hed-----------«

I Februar 1940 blev der mellem Udstykningsselskabet, Beringgaards 
Jorders Villaby, og Hvidovre Sogneraad ført Forhandlinger angaaende 
Kommunens Køb af en Del af det fra Matr. Nr. 17, Hvidovre, udstykkede 
Areal, nemlig Parcellerne Matr. Nr. 17 ks, 17 kt og 17 iy, men da der 
ikke opnaaedes Enighed om Vilkaarene, blev Forhandlingerne afbrudt 
Sogneraadet foretog senere i Henhold til det af Indenrigsministeriet 
under 28. April 1937 godkendte Bygningsreglement for Hvidovre Kom
mune § 19 Ekspropriation af det paagældende Areal, uden at der ved 
denne ses at være taget Hensyn til Foreningens Ret til Bidrag til Anlæg 
af Veje. Ved den efter Begæring af Sogneraadet den 3. Juni 1941 af
holdte Taksationsforretning blev der bl. a. mødt af en Repræsentant for 
Grundejerforeningen »Strandøre«, der ikke var indkaldt til Mødet, men 
ved Skrivelse af 31. Maj 1941 fra Formanden for Beringgaards Jorders 
Villaby Fabrikant Axel Klein var blevet adviseret om Taksationsmødets 
Afholdelse og opfordret til at lade sig repræsentere for at varetage sine 
Interesser.

Idet nu Sagsøgeren, Grundejerforeningen »Strandøre«, gør gældende, 
at Foreningen efter den hidtil ved Salg af Parceller fulgte Praksis har 
Krav paa, at der af det af Sogneraadet eksproprierede Areal betales 
Bidrag til Anlæg af Veje i Overensstemmelse med Standardkøbekontrak
tens Bestemmelser, har den under nærværende Sag paastaaet en af de 
Sagsøgte, Hvidovre Sogneraad og Beringgaards Jorders Villaby, dømt 
til som Bidrag for Tiden indtil den 3. Juni 1941 at betale 5720 Kr. 
29 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 
26. Februar 1943. Sagsøgeren har nærmere anført, a t Foreningens Re
præsentant paa Taksationsmødet den 3. Juni 1941 oplyste Foreningens 
Krav, a t Beringgaards Jorders Villaby, der havde den Opfattelse, at 
Sogneraadet med Hensyn til Vejanlægsbidraget var stillet som en 
almindelig Køber, overfor Sogneraadet har stillet Krav om, at det 
skulde underskrive sædvanlig Købekontrakt, men at Sogneraadet har 
vægret sig ved at opfylde dette Krav. Endelig har Sagsøgeren anført, 
at Udstykningsselskabet vel har ladet den omhandlede Bestemmelse i 
Standardkøbekontrakten tinglyse som servitut- og pantestiftende, hver 
Gang Skøde paa en Parcel blev tinglyst, men at det trods Henstilling 
ikke har villet lyse Bestemmelsen paa usolgte Parceller og ej heller ved 
Købekontraktens Udstedelse.
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De Sagsøgte paastaar sig frifundet.
Hvidovre Sogneraad har til Støtte for sin Frifindelsespaastand gjort 

gældende, at der ved den foretagne Ekspropriation hverken overfor 
Sagsøgeren eller Beringgaards Jorders Vilaaby er givet Tilsagn om, at 
Sogneraadet vilde indtræde i den omhandlede Forpligtelse paa lige Fod 
med Parcelkøbere, samt at der ikke ved den afholdte Taksationsforret
ning fra nogen af de to Parters Side blev givet Udtryk for, at et saadant 
Krav vilde blive stillet til Sogneraadet som Ekspropriant. Sogneraadet 
maa i det hele betragte dette Krav som sig uvedkommende. Sagsøgeren 
har muligvis en Fordringsret mod Udstykningsselskabet, men er i saa 
Henseende ikke blevet ringere stillet ved Ekspropriationen. Sogneraadet 
mener, at der for dets Vedkommende i hvert Fald kun kan være Tale 
om en Pligt til at betale det omhandlede Bidrag, forsaavidt angaar 
Tiden efter den 3. Juni 1941.

Beringgaards Jorders Villaby har dels bestridt Gyldigheden af den 
af Sogneraadet foretagne Ekspropriation, dels gjort gældende, at Ud
stykningsselskabet har opfyldt sin Forpligtelse efter Standardkøbekon
traktens § 3 overfor Grundejerforeningen ved til ethvert Tidspunkt over
for Sogneraadet at fastholde Kravet om, at dette ved Arealets Over
tagelse maatte respektere den nævnte Forpligtelse, samt ved til Stadig
hed at give Grundejerforeningen Lejlighed til at varetage sine Interesser, 
men at Selskabet, saafremt den foretagne Ekspropriation er gyldig, er 
afskaaret fra at foretage sig yderligere. Endelig hævder Selskabet, at 
det, selv om Sogneraadet skulde blive frifundet, ikke er pligtig at betale 
Foreningen det omhandlede Bidrag, idet Foreningens Krav paa dette 
ifølge Standardkøbekontraktens § 3 skal staa tilbage for Sælgerens Krav 
paa Betaling af Købesummen for en solgt Parcel, ligesom Selskabet har 
henvist til Kontraktens Bestemmelse om, at Sælgeren ikke skal bidrage 
til Vejene. Selskabet har i det hele ikke foretaget noget retsstridigt 
overfor Foreningen, som kan paadrage det nogen Erstatningspligt.

Der er under Domsforhandlingen afgivet Vidneforklaring af Forman
den for Udstykningsselskabet, Fabrikant Axel Klein, Kommuneingeniør 
Hans Henrik Sellebjerg Andersen, Landinspektør Otto Viggo Egede Budtz 
og Sagførerfuldmægtig Svend Egebjerg Christensen.

Fabrikant Klein har forklaret, at han paaførte sin Kvittering for 
Modtagelse af Indkaldelse til Taksationsmødet den 3. Juni 1941 en Be
mærkning om Grundejerforeningens Interesse. Ved Mødet udtalte han, 
at Grundejerforeningen havde Ret til Bidrag til Anlæg af Veje, og 
Sogneraadsformanden svarede, at »vi køber Arealet paa samme Vilkaar 
som enhver anden Køber«.

Kommuneingeniør Sellebjerg Andersen, der var til Stede ved Mødet 
sammen med den nu afdøde Sogneraadsformand, kan ikke mindes den af 
Fabrikant Klein anførte Udtalelse. Grundejerforeningens Krav blev frem
ført, vistnok af dens Sagfører, men der blev intet Løfte givet fra Kom
munerepræsentanternes Side. Spørgsmaalet blev kun generelt omtalt, og 
der-blev ikke forelagt talmæssige Oplysninger om Forpligtelsens Omfang.

Landinspektør Budtz, der ledede Taksationsforretningen, har for
klaret, at der ved Mødet var Enighed blandt Kommissionens Medlemmer 
om at fastsætte Erstatningens Størrelse som om Arealet var gældfrit,
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saaledes at et eventuelt Krav fra Grundejerforeningen var Erstatnings
summen uvedkommende. Havde der været nogen Tvivl i saa Henseende, 
var det ubetinget blevet tilført Protokollen, hvori der intet er anført 
herom.

Sagførerfuldmægtig Egebjerg Christensen har forklaret, at han var 
til Stede ved Mødet paa Grundejerforeningens Vegne og fremførte deres 
Krav. Han havde Indtryk af, at det, han anførte, blev protokolleret, og 
at Kravet vilde blive taget i Betragtning ved Erstatningens Fastsættelse. 
Det var hans Indtryk, at alle Parter var indforstaaet hermed, men han 
kan ikke sige, hvorpaa han støttede sit Indtryk. Det var nærmest hans 
Opfattelse, at Foreningen vilde faa en Andel af Erstatningssummen. Han 
forlod Mødet før dets Slutning og har ikke hørt Protokollen blive oplæst.

Foreløbig bemærkes, at der ikke under Sagen er anført noget, der 
kan føre til, at den foretagne Ekspropriation ikke skulde anses som 
gyldig.

Efter det oplyste kan det ikke anses godtgjort, at der fra Sogne- 
raadets Side er givet Grundejerforeningen eller Udstykningsselskabet 
noget Tilsagn om, at Sogneraadet vilde indtræde i den omhandlede For
pligtelse, og da der ikke iøvrigt under Sagen er fremført noget Grundlag 
for Foreningens Krav mod Sogneraadet, vil dette være at frifinde.

Der findes derimod at maatte gives Foreningen Medhold i, at Ud
stykningsselskabet ved ikke at lade Forpligtelsen til at yde Bidrag til 
Veje tinglyse som servitut- og pantstiftende paa endnu ikke afhændede 
Parceller har paataget sig Ansvar for denne Forpligtelses Opfyldelse 
ved Parcellernes Salg, og Selskabet vil derfor være at dømme til at betale 
Grundejerforeningen det paastævnte Beløb, mod hvis Størrelse der ikke 
er gjort Indsigelse.

I Sagsomkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sogne
raadet 250 Kr., medens Udstykningsselskabet i Sagsomkostninger til 
Sagsøgeren findes at burde betale 400 Kr.

Tirsdag den 1. Maj.

Nr. 148/1944. Gaardejer Mads Olsen (Overretssagfører Carl Raaschou) 
mod

Andelsmejeriet »Egholm« (Landsretssagfører Adam Jacobi).
(Opgørelse af Parternes Mellemværende ved Appellantens Udtrædelse).

Østre Landsrets Dom af 28. April 1944 (VII Afd.): Sag
søgte, Gaardejer Mads Olsen, bør inden 15 Dage fra denne Doms Af
sigelse til Sagsøgeren, Andelsmejeriet »Egholm«, betale 1622 Kr. 60 Øre, 
med Renter 5 pCt. aarlig fra den 11. August 1943, og Sagens Omkost
ninger med 200 Kr. At efterkomme under Adfærd efter Loven.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin for Landsretten nedlagte Paastand, dog med berigtiget Udregning af det principalt paastaaede Beløb til 782 Kr. 99 Øre og saaledes, at han mest subsidiært paastaar sig tilkendt et Beløb efter Rettens Skøn.Indstævnte har paastaaet Dommen stadfæstet.Fem Dommere bemærker følgende:Ved den efter Dommens Afsigelse stedfundne Bevisførelse er det oplyst, at Mejeriets Formand paa Generalforsamlingen den 16. Juli eller 23. August 1941 udtalte, at Andelshaverne ikke kunde udtræde paa Grund af Branden før Tiaarsperiodens Udløb.Den Appellanten i Medfør af Lovens § 10 tilkommende Ret til Udtrædelse ved Tiaarsperiodens Udløb, den 1. Maj 1943, kan ikke anses bortfaldet som Følge af Mejeriets Brand, og Appellanten findes ej heller at have mistet denne Ret ved det i Tiden efter Branden passerede, hvorved bemærkes, at han paa Grundlag af Formandens ovenfor gengivne Udtalelse maatte gaa ud fra, at Mejeriet anerkendte hans nævnte Udtrædelsesret. Idet det Appellanten herefter i Henhold til § 10 tilkommende Beløb under de foreliggende Omstændigheder findes at burde fastsættes skønsmæssigt, vil disse Dommere tage Appellantens mest subsidiære Paastand til Følge, saaledes at han frifindes, og at det ham hos Indstævnte tilkommende Beløb ansættes til 600 Kr., hvorhos de vil paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter til Appellanten med 600 Kr.Tre Dommere stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde, dog med Bemærkning, at ikke Mejeriets Brand, men derimod den efterfølgende Vedtagelse om dets Genopførelse og Optagelse af det hertil fornødne Banklaan med solidarisk Hæftelse kunde have berettiget Appellanten til at kræve sig løst fra sit Forhold til Mejeriet, og at Formandens Udtalelser paa Generalforsamlingen den 16. Juli 1941 umiddelbart efter Branden ikke findes at kunne afgive Grundlag for den senere Udmeldelse.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Gaardejer Mads Olsen, bør for Tiltale af Indstævnte, Andelsmejeriet »E g- h o I m«, i denne Sag fri at være.Indstævnte bør til Appellanten betale 600 Kr. og Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgte, Gaardejer Mads Olsen, har gennem en længere Aarrække 

været Medlem af Andelsmejeriet »Egholm«, hvis sidst forløbne 10-aarige 
Laaneperiode ifølge de i 1933 reviderede Love skulde udløbe den 1. Maj 
1943. Den 12. Juli 1941 brændte Mejeriet med Undtagelse af et Kedelrum, 
en Skorsten og et Udhus. Paa flere Generalforsamlinger i den følgende 
Tid besluttedes det at genopbygge og optage nye Laan i Mejeriet. Ved 
midlertidig Installation af Maskiner i Udhuset blev det muliggjort allerede 
3 Uger efter Branden at modtage og behandle Mælken fra Andels
haverne. Sagsøgte fortsatte sin Levering af Mælk til Mejeriet, men ved 
Skrivelse af 30. Januar 1943 udmeldte han sig af Mejeriet fra den 1. Maj 
1943 at regne. Til samme Tid udmeldte 3 andre Andelshavere sig af 
Mejeriet.

Med Hensyn til Udtræden af Mejeriet indeholdt fornævnte Love føl
gende Bestemmelse:

§4.
Udmeldelse af Mejeriet kan kun finde Sted inden Gælden fuldt er 

afbetalt ved:
1. Ejerskifte, da vil der kunde udbetales det halve af det vedkommende 

til den Tid opsparede Andel.
2. Generalforsamlingens Ekskludering af en Andelshaver, da vil ved

kommendes Andel være forbrudt.
3. Med 3 Maaneders skriftlig Opsigelse, tilligemed den Part af Gælden, 

der paahviler vedkommende Andelshaver i Forhold til hans Koantal, 
er indbetalt til Mejeriet og med en Generalforsamlings Tilslutning.

§ 10.
Andelshaverne har Andel i Mejeriet i Forhold til leveret Mælk.
Naar den vedtagne Periode paa 10 Aar er udløben, kan optages et 

nyt Laan, og de udtrædende Andelshavere faar da udbetalt et Beløb, 
svarende til Halvparten af den Sum, Mejeriet til den Tid er vurderet til.

Paa Tidspunktet for Branden var der i Mejeriet optaget Laan i 
Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse med en samlet Restgæld paa 
10.513 Kr. 80 Øre, hvilket Laan pr. 1. Maj 1943 yderligere var nedbragt 
til 5171 Kr. 47 Øre. Ved Mejeriets Genopbygning blev der optaget nyt 
Laan i Hillerød og Omegns Bank for 180.000 Kr., som skulde afdrages i 
Løbet af 25 Aar ved halvaarlig Afdrag paa 3600 Kr., første Gang den 
11. Juni 1942. Den 1. Maj 1943 var der saaledes paa dette Laan af
draget 7200 Kr.

Færdig fra Trykkeriet den 6. Juni 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj esteretsaaret 1945. Nr. 6

Tirsdag den 1. Maj.

Under nærværende Sag har Sagsøgeren, Andelsmejeriet »Egholm«, 
paastaaet Sagsøgte dømt til i Anledning af hans Udtrædelse af Mejeriet 
at betale Sagsøgeren et Beløb af 1622 Kr. 60 Øre, tilligemed Renter 
heraf 5 pCt. fra Stævningens Dato den 11. August 1943 samt til at svare 
Erstatning for Mejeridriftens Fordyrelse for de øvrige Andelshavere 
med et efter Rettens Skøn fastsat Beløb, dog højst 10.000 Kr. Sagsøgte 
paastaar Frifindelse for Sagsøgerens Krav, og Sagsøgeren dømt til at 
betale Sagsøgte et Beløb af 806 Kr. 32 Øre, subsidiært 748 Kr. 95 Øre.

Parternes Paastande er bl. a. baseret paa en under Sagen afholdt 
Skønsforretning, hvorved Brugsværdien af Mejeriets Grund, Bygninger, 
Maskiner og Mælkevogne pr. 1. Maj 1943 er ansat til ialt 244.500 Kr., 
medens Salgsværdien ved Ophør pr. samme Dato er ansat til 92.400 Kr. 
Værdien pr. 12. Juli 1941 af de ikke brændte Bygninger, Vogne og 
Grunden har Skønsmanden i Retten anslaaet til 28.740 Kr. For det 
brændte blev der efter det oplyste udbetalt et Forsikringsbeløb af 
49.000 Kr.

Det af Sagsøgeren paastaaede Beløb 1622 Kr. 60 Øre, der er ud
regnet i Henhold til Lovens § 4 fremkommer paa følgende Maade:
Naar fra Gælden pr. 1. Maj 1943 ialt ............... 177.971 Kr. 47 Øre
drages Salgsværdien for Mejeriet .............................. 92.400 — 00 —

fremkommer en Nettogæld paa ................................. 85.571 Kr. 47 Øre
Fordelt paa det samlede i Mejeriet indtegnede Koantal, 1002 Køer, 

giver dette Beløb en Skyld af 85 Kr. 40 Øre pr. Ko, eller for Sagsøgtes 
19 Køer det fornævnte Beløb 1622 Kr. 60 Øre.

De af Sagsøgte paastaaede Beløb er udregnet i Henhold til Lovenes 
§ 10, idet Sagsøgtes Mælkeleverancer i 10-Aars Perioden er opgivet 
til 609.846 kg eller ca. V« af den samlede indvejede Mælkemængde 
27.087.686 kg. Den principale Paastand er udregnet paa Grundlag af 
Værdierne paa Brandens Tidspunkt og fremkommer paa følgende Maade:
Brandforsikringssummen ............................................... 49.000 Kr. 00 Øre
Værdien af det ikke brændte .................................. 28.740 — 00 —

77.740 Kr. 00 Øre
Retsgæld pr. 1. Maj 1943 ............................................. 5.171 — 47 —

72.568 Kr. 53 Øre

H. R. T. 1945 Nr. 6 9
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Halvdelen heraf er 36.284 Kr. 26 Øre og V«» heraf udgør det prin
cipalt paastaaede Beløb 806 Kr. 32 Øre. Den subsidiære Paastand ud
regnet paa Grundlag af Værdierne pr. 1. Maj 1943, fremkommer paa
følgende Maade: 
Mejeriets Brugsværdi ................................................ 244.500 Kr. 00 Øre
Restgæld pr. 1. Maj 1943, afrundet til .................... 178.000 — 00 —

66.500 Kr. 00 Øre
Halvdelen heraf er 33.250 Kr. Udregnet efter de fornævnte Koantal 

udgør Sagsøgtes Andel heri det subsidiært paastaaede Beløb 748 Kr. 
95 Øre.

Af en under Sagen fremlagt Udskrift af Forhandlingsprotokollen 
fremgaar følgende om de i Anledning af Mejeriets Genopførelse afholdte 
Generalforsamlinger: Paa en ekstraordinær Generalforsamling den 
16. Juli 1941 vedtoges det at indhente Tilbud paa Opførelse af et nyt 
Mejeri, og at bemyndige Bestyrelsen til Optagelse af de nødvendige 
Laan. Et af Sagsøgte fremsat Forslag om at optage Forhandling om 
Sammenslutning med et andet Mejeri fik kun 3 af 91 Stemmer. Paa en 
Generalforsamling den 23. August 1941 blev et af et Byggeudvalg frem
lagt Mejeriforslag vedtaget. Laanespørgsmaalet var atter til Behandling 
den 21. November 1941 og paa en ekstraordinær Generalforsamling den 
8. December 1941, hvor der vedtoges en Tilføjelse til Mejeriets Love 
gaaende ud paa, at alle Andelshavere til enhver Tid skulde hæfte 
solidarisk for Mejeriets Gæld. Paa en ekstraordinær Generalforsamling 
den 12. Februar 1943 vedtoges det at erstatte den tidligere 10-aarige 
Periode med en Periode, løbende indtil det nye Laan var afdraget, 
d. v. s. til 1967.

Sagsøgte har under Sagen forklaret, at han var med ved General
forsamlingen den 16. Juli 1941, at han ikke husker, om han var til Stede 
den 23. August 1941, og at han ikke var med den 21. November og 
8. December 1941. Han har ingensinde stemt for Mejeriets Genopførelse, 
idet det hele Tiden siden Branden var hans Agt at udtræde ved Pe
riodens Udløb. Han har imidlertid ikke meddelt nogen noget herom før 
ved Udmeldelsen den 30. Januar 1943.

Mejeriets Formand, Gaardejer Jens Jensen, har forklaret, at han 
bestemt mener, at Sagsøgte var til Stede den 23. August 1941. Vidnet 
gjorde det paa denne Generalforsamling klart for de tilstedeværende, 
at de kom til at hæfte solidarisk for det nye, store Laan, uden at der 
fra nogen Side fremkom Indvendinger.

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand anført, at Lovenes § 10 
er uanvendelig i et Tilfælde som det foreliggende, hvor den 10-aarige 
Periode er afbrudt ved Mejeriets Brand, og hvor der nu efter Mejeriets 
Genopførelse ikke længere findes nogen Nettoformue, men derimod en 
Nettogæld. Situationen ved Branden krævede egentlig helt nye Ved
tægtsbestemmelser, men man fortsatte dog med de gamle Vedtægter 
med en enkelt Tilføjelse. Sagsøgte kunde være udtraadt straks ved 
Branden, men da han ikke har gjort det, men fortsatte med at levere 
Mælk til Mejeriet indtil sin Opsigelse, i hvilket Tidsrum han modtog 
Indkaldelser til Mejeriets Generalforsamlinger, fik tilsendt Halvaars-
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regnskaber og fik udbetalt Andel i Overskudet, maa han betragtes som 
værende indgaaet paa at deltage i Mejeriets Forpligtelser med Hensyn 
til det nye Laan. Sagsøgte maatte i og for sig kunne tvinges til fortsat 
at levere sin Mælk til Mejeriet. Dette har Sagsøgeren dog ikke ønsket 
at gøre gældende, men naar Sagsøgte da udtræder, maa en Opgørelse af 
Mellemværendet finde Sted i Overensstemmelse med Reglerne i § 4, der 
passer paa Tilfældet. Vurderingen af Mejeriet maa ifølge fast Praksis 
ske efter Mejeriets Salgsværdi, saaledes som angivet i Mejeriets Paa
stand. Endvidere bør Sagsøgte erstatte Mejeriet det Tab, der lides ved, 
at man med omtrent de samme Driftsudgifter faar en mindre Mælke
mængde til Behandling. Størrelsen af dette Tab kan ifølge Sagens Natur 
ikke nærmere dokumenteres, og Fastsættelsen af Tabet overlades derfor 
til Rettens Skøn.

Sagsøgte har heroverfor gjort gældende, at Branden ikke nødven
diggør Bortfald af 10-Aars Perioden eller af Sagsøgtes Ret til Udtræden 
ved dennes Udløb. Sagsøgtes blotte Passivitet overfor Byggeriet og den 
nye Gældsstiftelse kan ikke forpligte ham til at deltage i denne. Naar 
hans Mellemværende med Mejeriet herefter skal gøres op, maa dette 
ske efter Reglen i Lovenes § 10. Man kan her enten, som af Sagsøgte 
principalt paastaaet, lægge Værdiforholdene ved Branden til Grund eller, 
som subsidiært paastaaet, Værdierne ved Periodens Udløb. I sidstnævnte 
Tilfælde følger det utvivlsomt af Indholdet af § 10, at det er Mejeriets 
Brugsværdi, og ikke dets Salgsværdi, der skal danne Udgangspunkt for 
Udregningen af Sagsøgtes Andel. Paastanden om Erstatning, der iøvrigt 
først er fremsat af Sagsøgeren ved Domsforhandlingen, maa afvises 
allerede af den Grund, at Sagsøgtes Udtræden af Mejeriet er retmæssig.

Der findes at maatte gives Sagsøgeren Medhold i, at Lovenes § 10 
ikke kan komme til Anvendelse i det foreliggende Tilfælde, hvor Mejeriet 
er brændt, uden at der straks fremsattes Krav fra Sagsøgte om at ud
træde af Mejeriet. Endvidere findes Sagsøgte ved sin fortsatte Levering 
af Mælk og ved sin Passivitet overfor det i Tiden indtil hans Skrivelse 
af 30. Januar 1943 passerede at have givet Sagsøgeren Føje til at be
tragte ham som Andelshaver. Naar Sagsøgeren desuagtet er gaaet med 
til at lade Sagsøgte udtræde, findes der intet at indvende imod den af 
Sagsøgeren foretagne Opgørelse af Parternes Mellemværende. Nogen 
Erstatning findes der dog ikke at burde paalægges Sagsøgte, allerede 
fordi det ikke ved Sagsøgtes Udtræden er tilkendegivet ham, at man i 
Forbindelse med hans Udtræden vilde rejse et saadant Krav. Der vil 
herefter være at tilkende Sagsøgeren det paastaaede Beløb af 1622 Kr. 
60 Øre med Renter som paastaaet.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale til Sagsøgeren 
med 200 Kr.

9'
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Onsdag den 2. Maj.

Nr. 116/1944. Handelsfirmaet Poul Jepsen & Co. (Bruun) 
mod

Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund som Mandatar for Repræsentant Otto Bole Rasmussen (Overretssagf. Ejnar Hansen).
(Betaling af Restprovision m. v.).

Sø- og Handels rettens Dom af 25. April 1944: De Sagsøgte, 
Handelsfirmaet Poul Jepsen & Co., bør til Sagsøgerne, Dansk Handels
og Kontormedhjælperforbund som Mandatar for Repræsentant Otto Boie 
Rasmussen, betale 829 Kr. 98 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 
28. Februar 1944, til Betaling sker, og bør anerkende, at Repræsentant 
Boie Rasmussen har Krav paa en Minimumslønning paa 400 Kr. maaned
lig fra den 1. Februar 1944 til den 30. Juni s. A. Iøvrigt bør de Sagsøgte 
for Tiltale af Sagsøgerne i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger 
betaler de Sagsøgte til Sagsøgerne med 150 Kr. De idømte Beløb at 
udrede og Dommen i det hele at efterkomme inden 15 Dage efter dens 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet sig frifundet mod Betaling af 126 Kr. 68 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarligt fra den 28. Februar 1944.Indstævnte har paastaaet Appellanten dømt til Betaling af 2704 Kr. 13 Øre med Renter 5 pCt. aarlig af 614 Kr. 58 Øre fra 28. Februar 1944 og af 2089 Kr. 55 Øre fra 1. Juli 1944 til Betaling sker samt til Udlevering af Feriemærker for Tiden 1. April til 30. Juni 1944 til Paalydende 4 pCt. af 1011 Kr. 18 Øre, altsaa til Paalydende 40 Kr. 45 Øre. For Højesteret er det oplyst, at den af Repræsentant Boie Rasmussen for Tiden 1. Januar til 30. Juni 1944 indtjente Provision beløber sig til 2714 Kr. 55 Øre; efter at dette Beløb af Appellanten er krediteret Boie Rasmussen, frerrjkommer der en Saldo i hans Favør paa 126 Kr. 68 Øre, hvilket Beløb Appellanten som foran anført er villig til at betale.Efter Proceduren for Højesteret drejer Striden mellem Parterne sig herefter d e 1 s om et Beløb paa 1927 Kr. 45 Øre, nemlig Differencen mellem de stedfundne Udbetalinger og de paa Grundlag af en garanteret aarlig Mindsteindtægt paa 3600 Kr. indtjente Beløb, dels om et Beløb paa 650 Kr., som Boie Rasmussen hævder at have tilbagebetalt paa de ham ydede Laan.Efter Dommens Afsigelse er der afgivet indenretlige Forklaringer af Repræsentant Boie Rasmussen og af Fru Gudrun Kol- man. Af disse Forklaringer fremgaar bl. a., at Boie Rasmussen i Januar 1939 henvendte sig til Fru Kolman og besværede sig over, at han i den omhandlede »Kontrabog« var debiteret for Diffe-
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rencen mellem de ham kontant udbetalte Beløb paa 300 Kr. maanedlig og den indtjente Provision, uagtet de 300 Kr. var den ham efter Kontrakten garanterede Mindsteindtægt, og dette Forhold blev derefter berigtiget gennem en Kreditering. Boie Rasmussen har derhos ændret den af ham tidligere afgivne, i Dommen gengivne Forklaring derhen, at han ikke efter den Tid har diskuteret Bogføringen i »Kontrabogen« med Fru Kolman, og han har saaledes ikke senere protesteret overfor de efterfølgende Posteringer i denne.
Fem Dommere bemærker:Naar henses til det saaledes fremkomne og til, at de åf Boie Rasmussen for de maanedlige Udbetalinger afgivne Kvitteringer fremtræder som Kvitteringer »a conto Provision« samt til, at den af ham paastaaede Forhøjelse af den garanterede Mindsteindtægt ikke har faaet Udtryk i en Tilføjelse til den mellem Parterne oprettede skriftlige Kontrakt, ses der ikke at være Grundlag for at tage Indstævntes Paastand paa dette Punkt til Følge. Det er derhos mod Appellantens Benægtelse ikke godtgjort, at Boie Rasmussen har afbetalt mere paa de ham ydede Laan end af Appellanten erkendt, og da Bogføringen i Kontrabogen ogsaa her er i Overensstemmelse med Appellantens Paastand, finder de nævnte Dommere heller ikke for dette Forholds Vedkommende Grundlag for at tage Indstævntes Paastand til Følge.Med Hensyn til Kravet om Feriemærker for Tiden 1. April til 30. Juni 1944 bemærkes, at dette Krav ikke var fremsat ved Domsforhandlingen for Sø- og Handelsretten og derfor overfor Appellantens Protest herimod ikke kan tages under Paakendelse af Højesteret.
Disse Dommere stemmer derfor for i det hele at tage Appellantens Paastand til Følge og paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 400 Kr.Fire Dommere finder i Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde, at Forholdet vedrørende Forhøjelserne af de maanedlige Udbetalinger maa opfattes saaledes, at Forhøjelserne skulde afvikles, saafremt dette muliggjordes ved en Stigning i den indtjente Provision, men uden Pligt for Repræsentant Boie Rasmussen til at tilbagebetale Beløbene som almindelig Skyld. Disse Dommere, der iøvrigt tiltræder Flertallets Resultat, stemmer derfor for yderligere at tilkende Indstævnte et Beløb af 1927 Kr. 45 Øre med Renter.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Handelsfirmaet Poul Jepsen & Co., bør til Indstævnte, Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund som Mandatar for Repræsentant Otto Boie Rasmussen, betale 126 Kr. 68 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 2 8. Februar 194 4, til Betaling sker.
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Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Dorns Præmisser er saalydende:
Ved en skriftlig formuleret Aftale af 28. December 1937 blev Repræ

sentant Otto Boie Rasmussen ansat som Repræsentant i Firmaet Joakim 
Schermeister & Co., Straa- & Filthattefabrik samt Modevarer en gros.

I Kontrakten hedder det bl. a. følgende: 
»— — —
I Tilslutning til vor Samtale skal vi meddele Dem, at vi er indfor- 

staaet med, at De fortsætter hos os fra 1. Januar 1938.
Vi er enige om, at De arbejder paa ren Provisionsbasis.

Fra 1. Januar 1938 paabegynder vi et nyt Regnskab med Dem, 
nemlig:
1) De erholder

7 pCt. Provision af alt direkte Salg, De præsterer hos vore gamle 
Kunder, men saafremt nævnte Kunder oppebærer en højere Rabat 
end 6 pCt., bliver denne at fratrække Deres Salg, forinden Provi
sionen udregnes.

2) af nye Kunder, De tilfører os, er vi enige om, at De erholder i 
Provision 7 pCt. af alle direkte og indirekte Ordrer. Provisionen 
udregnes paa samme Maade som anført under Paragraf 1.

I den Tid, De er ansat hos os, garanterer vi Dem en mindste Indtægt 
af Kr. 300,00— skriver: Tre Hundrede Kroner pr. Maaned.

— — —«
I Efteraaret 1942 afgik Grosserer Schermeister ved Døden, og Virk

somheden videreførtes derefter af hans Enke, indtil hun i Efteraaret 
1943 forlod Landet.

Forretningen blev derpaa fortsat af nogle af Grosserer Schermeisters 
tidligere Medhjælpere under Firma Poul Jepsen & Co.

I Slutningen af December 1943 blev Repræsentant Boie Rasmussen, 
der i flere Aar havde lidt af en nervøs Lidelse, som hemmede hans Ar
bejde, af Firmaet opsagt til Fratræden med Udgangen af Juni Maaned 
1944.

Under nærværende Sag gaar nu den af Sagsøgerne, Dansk Handels
og Kontormedhjælperforbund som Mandatar for Repræsentant Otto Boie 
Rasmussen, endeligt nedlagte Paastand ud paa, at de Sagsøgte, Handels
firmaet Poul Jepsen & Co., tilpligtes dels som Restprovision for Aaret 
1943 at betale Sagsøgerne Kr. 829,98 med Renter 5 pCt. p. a. fra Stæv
ningens Dato, den 28. Februar 1944, dels at anerkende, at Boie Ras
mussen har Krav paa en Minimumsløn paa 400 Kr. maanedlig fra 1. Fe
bruar 1944 at regne og indtil hans Fratræden den 30. Juni s. A., samt 
endelig at udlevere Boie Rasmussen Feriemærker til Paalydende 
4 pCt. af, hvad han har tjent hos de Sagsøgte fra 1. April 1943 til 
31. Marts 1944, eller til Paalydende Kr. 214,00.
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De Sagsøgte procederer til Frifindelse overfor samtlige af Sag
søgeren rejste Krav, forsaavidt angaar Kravet paa Feriemærker, sub
sidiært Frifindelse for Tiden.

De Sagsøgte paastaar derhos Sagsøgerne tilpligtet som for meget 
hævet Provision pr. 1. Marts 1944 at refundere de Sagsøgte Kr. 1566,59 
med Fradrag af garanteret Mindsteprovision for Maanederne Marts— 
Juni 1944, ialt Kr. 1200,00, d. v. s. Kr. 366,59, med Renter 5 pCt. p. a. 
fra den 1. Marts 1944. De Sagsøgte anerkender herved deres Forpligtelse 
til senere at afregne den Repræsentant Boie Rasmussen eventuelt yder
ligere for Tiden efter den 1. Marts 1944 tilkommende Provision.

Sagsøgerne procederer til Frifindelse overfor de Sagsøgtes Modkrav.
Der er mellem Parterne Enighed om, at Uoverensstemmelsen mellem 

paa den ene Side Sagsøgernes Krav paa Restprovision og Lønning og 
paa den anden Side de Sagsøgtes Modkrav alene hidrører fra, at Sag
søgerne gør gældende, at den Repræsentant Boie Rasmussen garanterede 
Mindsteindtægt er forhøjet fra og med den 1. Marts 1939 til Kr. 350,00 
maanedlig og fra og med den 1. April 1942 yderligere til Kr. 400,00 
maanedlig, medens de Sagsøgte hævder, at den garanterede Mindste
indtægt under hele Repræsentant Boie Rasmussens Ansættelse kun var 
de oprindeligt aftalte Kr. 300,00 maanedlig.

Under Domsforhandlingen er Forklaring afgivet af Repræsentant 
Boie Rasmussen og af Fru Gudrun Kolman, som tidligere var Bogholder
ske i Firmaet og nu tillige en af Medindehaverne af dette.

Efter de saaledes afgivne Forklaringer og det iøvrigt oplyste, der
iblandt særlig Repræsentant Boie Rasmussens Provisionskonto i de Sag
søgtes Bøger, hvilken Konto tillige er indført i en i Almindelighed i Re
præsentant Boie Rasmussens Værge værende Kontrabog, er Sagens 
nærmere Sammenhæng følgende:

I 1938 androg Repræsentant Boie Rasmussens indtjente Provision 
Kr. 2501,83. Kun dette Beløb blev krediteret ham af Firmaet, men Diffe
rencen mellem Beløbet og den ham for Aaret garanterede Mindsteindtægt 
Kr. 3600,00, d. v. s. Kr. 1098,27, blev pr. 24. Marts n. A. krediteret ham 
som: »Regulering 1938«.

Ifølge Repræsentant Boie Rasmussens Forklaring gjorde han i Be
gyndelsen af Aaret 1939 Grosserer Schermeister opmærksom paa, at han 
under den herskende Dyrtid ikke kunde klare sig med den ham garante
rede Mindsteindtægt af 300 Kr. maanedlig, og Grosserer Schermeister 
indgik da paa fra og med den 1. Marts 1939 at forhøje den maanedlige 
Mindsteindtægt til Kr. 350,00.

Fru Kolman har derimod forklaret, at det blot var den Repræsentant 
Boie Rasmussen ydede maanedlige Udbetaling, der blev forhøjet som 
nævnt, medens den garanterede Mindsteindtægt forblev uforandret.

I 1939 androg Repræsentant Boie Rasmussens indtjente Provision 
Kr. 3239,89. Kun dette Beløb blev af Firmaet krediteret ham som Provi
sion; men Differencen mellem Beløbet og den ham tilkommende garante
rede Mindsteindtægt, beregnet, ligesom for Aarene 1938, til Kr. 3600,00 
(12 Maaneder å Kr. 300,00), d. v. s. Kr. 360,11, er den 1. Januar 1940 
krediteret ham som »Gageafskr.«.
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I 1940 er der derhos pr. 31. December af Firmaet krediteret Repræ
sentant Boie Rasmussen Kr. 765,36 som »Gagegaranti«. Dette Beløb 
svarer, efter hvad de Sagsøgte anbringer, til Differencen mellem den af 
Repræsentant Boie Rasmussen i 1940 indtjente Provision og en garante
ret aarlig Mindsteindtægt af Kr. 3600,00. De Sagsøgte har dog herved 
henvist til, at der yderligere pr. 31. Januar 1944 er krediteret Repræsen
tant Boie Rasmusen Kr. 119,12 som »Mangl. Afskrivn. Garanti 1940«.

I 1941 androg Boie Rasmussens indtjente Provision Kr. 2923,39. 
Udover dette Beløb er der ultimo December af Firmaet krediteret ham 
Kr. 676,61 som »Gagegaranti, Rest«, saaledes at der ialt i 1941 er god
skrevet ham Kr. 3600,00, svarende til den garanterede Mindsteindtægt af 
Kr. 300,00 maanedlig.

Fra og med April 1942 blev der udbetalt Repræsentant Boie Ras
mussen Kr. 400,00 pr. Maaned. Med Hensyn til den nærmere Sammen
hæng hermed har han og Fru Kolman hver for sig afgivet en ganske 
tilsvarende Forklaring som med Hensyn til den i 1939 skete Forhøjelse 
af Udbetalingen til Repræsentant Boie Rasmussen.

Saavel i 1942 som i 1943 oversteg de af ham indtjente Provisions
beløb den oftnævnte Sum af Kr. 3600,00.

I Januar 1944 fik Repræsentant Boie Rasmussen for sidste Gang ud
betalt de fornævnte Kr. 400,00, men i Skrivelse af 3. Februar 1944 med
delte de Sagsøgte ham, at Saldoen paa hans Provisionskonto pr. 1. Ja
nuar 1944 maatte nedbringes, og at han derfor fremtidig kun vilde faa 
udbetalt 75 Kr. ugentlig i Stedet for som hidtil 100 Kr. ugentlig.

Repræsentant Boie Rasmussen protesterede mod denne Skrivelse, 
idet han henviste til, at Provisionskontoens Saldo ikke var Udtryk for 
nogen virkelig Skyld, men at det tværtimod var ham, der havde Penge 
tilgode, idet der for Aaret 1943 var et Provisionsoverskud paa 829 Kr. 
98 Øre.

Den fornævnte i Repræsentant Boie Rasmussens Værge værende 
Kontrabog er afsluttet pr. ultimo December 1943 med en Debetsaldo for 
ham, stor Kr. 2348,71, hvilken Saldo ifølge Firmaets Bøger, som ovenfor 
nævnt pr. 1. Marts 1944 er nedbragt til Kr. 1566,59.

Den Form, under hvilken Repræsentant Boie Rasmussen modtog de 
maanedlige Udbetalinger og kvitterede for dem, har været ganske den 
samme under hele Perioden.

Ifølge Repræsentant Boie Rasmussens Fremstilling har han ved flere 
Lejligheder søgt nærmere Oplysninger med Hensyn til Firmaets Bog- 
førsel, men saadanne Oplysninger er nægtet ham, idet Fru Kolman bl. a. 
en Gang udtalte, at saalænge, han ikke blev afkrævet noget, kunde han 
jo være lige glad, hvorledes Firmaet førte sine Bøger.

Fru Kolmans Forklaring gaar derimod ud paa, a t Repræsentant Boie 
Rasmussen aldrig har udbedt sig Oplysninger om Bogførelsen eller prote
steret mod dennes Rigtighed, og a t Firmaet gentagne Gange har rykket 
Repræsentant Boie Rasmussen for Regulering af hans Debetsaldo, hvil
ken sidste Forklarings Rigtighed imidlertid bestrides af Repræsentant 
Boie Rasmussen.

Der er, som ogsaa af de Sagsøgte anført, ikke paaført den skriftlige 
Aftale af 28. December 1937 nogen Tilføjelse om de af Sagsøgerne paa-
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beraabte Forhøjelser af den Repræsentant Boie Rasmussen garanterede 
Mindsteindtægt. Det fremgaar ej heller iøvrigt med Sikkerhed af Sagens 
Oplysninger, hvad der af Grosserer Schermeister blev tilsagt Repræsen
tant Boie Rasmussen, da den ham ydede maanedlige Sum blev forhøjet i 
1939 og 1942. Størrelsen af de Repræsentant Boie Rasmussens Provisions
konto vedrørende Aarene 1939—41, særlig det førstnævnte og det sidst
nævnte Aar, som: »Gageafskrivning« (»Gagegaranti«) krediterede Beløb 
tyder vel efter Rettens Mening paa, at det ikke har været Firmaets Me
ning at forhøje den Repræsentant Boie Rasmussen garanterede Mindste
indtægt, men alene de ham ydede Udbetalinger. Men hvordan nu end 
dette forholder sig, finder Retten, at Repræsentant Boie Rasmussen, som 
siden Begyndelsen af Aar 1939, efter at have anmodet sin Chef om et 
Dyrtidstillæg, regelmæssigt har modtaget et Tillæg til den ham tilsagte 
Mindsteindtægt uden at være gjort opmærksom paa, at dette Tillæg i 
Realiteten blot var et Forskud (Laan), og som ikke ses før ved de Sag
søgtes fornævnte Skrivelse af 3. Februar 1944 at være opfordret til at 
regulere sin Skyld ifølge Provisionskontoen, har haft Føje til at gaa ud 
fra, at han ikke var udsat for senere at skulle betale dette Tillæg tilbage, 
saafremt han ikke indtjente et tilsvarende Beløb i Provision.

Sagsøgernes Krav under de to første Punkter i deres Paastand vil 
derfor være at tage til Følge.

Derimod finder Retten ikke, at der kan tilkendes Sagsøgerne de af 
dem krævede Feriemærker for Aaret 1. April 1943—31. Marts 1944, da 
Repræsentant Boie Rasmussen, som der er Enighed om mellem Parterne, 
ikke saalænge han arbejdede hos Firmaet, havde Krav paa Feriepenge, 
og da hans Helbredstilstand ikke ses at udelukke ham fra at imødekomme 
den af de Sagsøgte overfor ham fremsatte Opfordring til at holde den 
Ferie, som han har Ret til, inden han med Udgangen af Juni Maaned 1944 
fratræder sin Stilling hos de Sagsøgte, jfr. herved Ferielovens § 4, Stk. 1.

Forsaavidt angaar dette Punkt vil derfor de Sagsøgtes Paastand om 
Frifindelse være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at burde betale til Sag
søgerne med 150 Kr.

Torsdag den 3. Maj.

Nr. 193/1944. Skomagermester J. P. Klingenberg og Slagtermester Valdemar Pedersen (Vang)
mod

Enkefru Jebine Nielsen (Allerup).
(Spørgsmaal om et Lejemaal er gyldig opsagt).

Vestre Landsrets Dom af 21. Juli 1944 (V Afd.): Sagsøgte, 
Skomagermester J. P. Klingenberg, bør anerkende, at Sagsøgerinden, 
Enkefru Jebine Nielsen, er indtraadt som Lejer i det mellem Sagsøgte og
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Sagsøgerindens nu afdøde Søn, Mads Nielsen, indgaaede Lejemaal i Hen
hold til Kontrakt af 24. Juni 1933, og at Sagsøgerinden er berettiget til 
som Lejer at fortsætte Lejemaalet, indtil lovlig Opsigelse finder Sted. 
Sagsøgte, Slagtermester Valdemar Pedersen, bør anerkende, at det mel
lem Sagsøgerinden og ham indgaaede Fremlejemaal i Henhold til Kon
trakt af 13. Oktober 1937 er bortfaldet. De Sagsøgte bør derhos aner
kende, at Sagsøgerinden er berettiget til at disponere over de i nævnte 
Kontrakter omhandlede Lokaler. Til det Offentlige betaler de Sagsøgte 
een for begge og begge for een de Rets- og Stempelafgifter, der skulde 
have været erlagt, saafremt Sagsøgerinden ikke havde haft fri Proces, 
samt til de for Sagsøgerinden beskikkede Sagførere under Forberedelsen 
og Domsforhandlingen, Sagfører M. Strehle og Overretssagfører Ejstrup, 
i Salær henholdsvis 100 Kr. og 125 Kr., førstnævnte tillige i Godtgørelse 
for Udlæg 35 Kr. Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne nedlagt følgende Paastand: principalt: Frifindelse, dog at Appellanten Valdemar Pedersen er enig i at skulle betale Indstævnte Kr. 51,50 maanedlig fra 1. Juni 1943, indtil Effekterne stilles til Indstævntes Disposition,subsidiært: Frifindelse, forsaavidt angaar Paastanden om, at Fremlejemaalet i Henhold til Kontrakt af 13. Oktober 1937 er bortfaldet, og at Appellanterne skal anerkende, at Indstævnte er berettiget til at disponere over Lokalerne, samt forsaavidt angaar Paastanden om Erstatning for Afsavn af Lejemaal. Appellanten Valdemar Pedersen er enig i at skulle betale Indstævnte Kr. 51,50 maanedlig fra 1. Juni 1943, indtil Effekterne stilles til Indstævntes Disposition,mest subsidiært: Det fastslaas, at Indstævnte først er berettiget til at disponere over Lokalerne 3 Maaneder efter Dommens Dato.
Indstævnte paastaar Stadfæstelse af den indankede Dom og paastaar yderligere Appellanterne tilpligtet at betale i Erstatning for Afsavn af Lejemaalet 8000 Kr. aarlig fra 1. Juni 1943 og indtil Lejemaalet atter stilles til hendes Disposition. Subsidiært paastaas Appellanten, Slagtermester Pedersen, tilpligtet at betale til Indstævnte Erstatning for Benyttelse af Inventar m. v. i samme Tidsrum med Kr. 51,50 maanedlig.For Højesteret har Appellanterne ikke gentaget deres Anbringende om, at Bestemmelsen i § 1 i Lov Nr. 136 af 31. Marts 1941 og følgende Love om Udskydelse af Adgangen til at afgive Opsigelse ikke omfatter Forretningslokaler.Fem Dommere stemmer, idet henvises til Lejelovens § 60, Stk. 2, for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde, saaledes at Indstævnte er berettiget til at disponere over Lokalerne senest den 1. Juni 1945. Med Hensyn til den af Indstævnte
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paastaaede Erstatning finder disse Dommere ikke, at der ved det i Sagen fremkomne er tilvejebragt tilstrækkeligt Grundlag for at tilkende Indstævnte nogen Erstatning for Afsavn af Lejemaalet, hvorfor de alene stemmer for at tilkende Indstævnte den Erstatning for Benyttelse af Inventar m. v., hvorom der er Enighed mellem Indstævnte og Appellanten Valdemar Pedersen.Sagens Omkostninger for Højesteret vil disse Dommere paalægge Appellanterne at udrede som nedenfor anført.Fire Dommere, der iøvrigt er enige med Flertallet, finder, at begge Appellanterne er ansvarlige for Indstævntes Afsavn af Lejligheden og Inventaret, og at Indstævnte maa antages at have lidt Tab derved, og stemmer derfor for at tage Indstævntes principale Paastand til Følge, dog at Erstatningen findes at burde fastsættes til 2500 Kr.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, saaledes at Indstævnte, Enkefru Jebine Nielsen, er berettiget til at disponere over Lokalerne og Inventaret senest den 1. Juni 194 5.Appellanten Valdemar Pedersen bør til Indstævnte betale 51 Kr. 50 Øre maanedlig i Tiden fra 1. Juni 194 3, indtil Inventaret m. v. atter stilles til Indstævntes Disposition. Iøvrigt bør denne Appellant og Appellanten J. P. Klingenberg for Indstævntes E r s t a t n i n g s p a a s t a n d i 
Sagen fri at være.Til det Offentlige betaler Appellanten Valdemar Pedersen i Forhold til et Beløb af 1200 Kr. de Rets- og Stempelafgifter, der i Mangel af fri Proces for Højesteret skulde være erlagt af Indstævnte. Endvidere betaler Appellanterne een for begge og begge for een i Salær for Højesteret til Højesteretssagfører A11 e- rup 300 Kr. og i Salær til den for Indstævnte under en subsidiær Vidneførsel beskikkede Sagfører, Sagfører Strehle, 30 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Lejekontrakt af 24. Juni 1933 udlejede Sagsøgte, Skomager

mester J. P. Klingenberg, Bramminge, for en aarlig Leje af 720 Kr. til 
Slagtermester Mads Nielsen, Bramminge, et Butikslokale med tilstødende 
Bagværelse og Køkken m. v. i den Sagsøgte tilhørende Ejendom paa 
Storegade i Bramminge. Det hedder bl. a. i Lejekontrakten:

»Lejemaalet, der har taget sin Begyndelse den 1. Juni d. A., kan fra 
en af Siderne opsiges med eet Aars forudgaaet lovligt Varsel til Ophør
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den Iste i en Maaned; dog er Lejemaalet fortløbende for et Tidsrum af 
mindst 10 Aar, saaledes at det tidligst kan opsiges fra en af Siderne med 
eet Aars forudgaaet lovligt Varsel til Ophør den 1. Juni 1943. ----------

Fremleje af det lejede er tilladt; men hæfter da jeg, Mads Nielsen, 
som Selvskyldnerkautionist for Lejens prompte Betaling, saalænge nær
værende Lejekontrakt er gældende.«

I 1935 afgik Mads Nielsen ved Døden, og den af ham i de lejede 
Lokaler drevne Slagterforretning fortsattes derefter af hans Moder, 
Sagsøgerinden, Fru Jebine Nielsen, Bramminge, der allerede tidligere 
havde deltaget i Forretningens Drift, uden at der i Anledning af Døds
faldet fandt nogen Forhandling med Sagsøgte Sted. Efter at der i 1937 
var overgaaet Sagsøgerinden, der ikke havde Næringsbevis, en Dom for 
Salg af 2. Klasses Kød som 1. Klasses, kom hun i Forbindelse med Med
sagsøgte, Slagtermester Valdemar Pedersen, Brammninge, og ved en 
den 13. Oktober 1937 indgaaet Lejekontrakt fremlejede hun for Tids
rummet indtil 1. Juni 1943 Lokalerne med deri værende Inventar til 
Medsagsøgte for en aarlig Leje af 1370 Kr. I Lejekontrakten, som paa- 
hæftedes Kontrakten af 24. Juni 1933, og som efter Sagsøgerindens og 
Medsagsøgtes Underskrift bærer følgende af Sagsøgte Klingenberg under
skrevne Paategning: »Jeg, Klingenberg som Husejer tiltræder for- 
anstaaende«, hedder det bl. a.:

»Underskrevne Enkefru Jebine Nielsen, Bramminge, der ved min 
Søns, Mads Nielsens, Død i sin Tid overtog som fremtidig ene Lejer det 
mellem bemeldte min Søn og Skomager I. P. Klingenberg, Bramminge, 
indgaaede Lejemaal ifølge Kontrakt af 24. Juni 1933 om Forretnings
lokaler etc. for Bramminge Kødforsyning, hvilken Forretning da inde
havdes af nævnte min Søn og mig i Forening, men siden hans Død 
fortsattes for min Regning alene i paagældende Ejendom Matr. Nr. 1 di 
Bramminge, fremlejer med saadan Ret herved til medunderskrevne 
Slagterm. Valdemar Pedersen, Bramminge, der er nøje kendt med Ind
holdet i sin Helhed af foromstaaende Kontrakt af 24. Juni 1933, for Tids
rummet indtil 1. Juni 1943 (treogfyrre) samtlige disse Lokaler m. v.
— — —«

Vistnok i 1939 henvendte Medsagsøgte Pedersen sig til Sagsøgte 
Klingenberg om Leje af Lokalerne for Tiden efter 1. Juni 1943, og den 
28. Maj 1942 lod Sagsøgte Klingenberg gennem sin Sagfører forkynde 
saalydende Opsigelse af 27. s. M. for Mads Nielsens i uskiftet Bo hen- 
siddende Enke, Fru Kirsten Marie Nielsen, der boede sammen med 
Sagsøgerinden:

»Som Sagfører for Skomagermester J. P. Klingenberg, Bramminge, 
opsiger jeg herved med et Aars Varsel det i Henhold til Lejekontrakt af 
24. Juni 1933 mellem Klingenberg og Deres Mand oprettede Lejemaal om 
»Bramminge Kødforsyning« til Ophør til den 1. Juni 1943.«

Kort Tid efter Modtagelsen af denne Opsigelse havde Sagsøgerinden 
en Samtale med Sagsøgte Klingenberg, men hverkun hun eller hendes 
Svigerdatter foretog sig iøvrigt noget i Anledning af Opsigelsen, forinden 
de i Skrivelsen af 20. Maj 1943 gennem deres Sagfører meddelte Sag
søgte Klingenberg, at de ikke kunde respektere Opsigelsen, da den var 
stridende mod Bestemmelserne i Lov Nr. 136 af 21. Marts 1941 og Lov
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Nr. 127 af 30. Marts 1942. Det tilføjedes i Skrivelsen, at Sagsøgerinden 
gerne ønskede at fortsætte Lejemaalet for sin Sønnesøn. Ved Lejekon
trakt af 19. Maj 1943 havde Sagsøgte Klingenberg imidlertid udlejet 
Lokalerne til Medsagsøgte Pedersen for et Tidsrum af 10 Aar fra den 
1. Juni 1943 at regne for en aarlig Leje af 780 Kr., og da Pedersen her
efter ikke har villet fravige Lokalerne, har Sagsøgerinden under nær
værende Sag nedlagt følgende Paastand overfor de Sagsøgte: at Sag
søgte Klingenberg tilpligtes at anerkende, at Sagsøgerinden er indtraadt 
som Lejer i det mellem Sagsøgte og hendes afdøde Søn indgaaede Leje
maal i Henhold til Kontrakt af 24. Juni 1933 i Stedet for sin Søn, samt at 
Sagsøgerinden er berettiget til som Lejer at fortsætte nævnte Lejemaal, 
indtil lovlig Opsigelse finder Sted, og at Sagsøgte Pedersen tilpligtes at 
anerkende, at det mellem Sagsøgerinden og ham indgaaede Lejemaal i 
Henhold til Kontrakt af 13. Oktober 1937 er bortfaldet, samt a t de Sag
søgte tilpligtes at anerkende, at Sagsøgerinden er berettiget til at dis
ponere over de i Kontrakten omhandlede Lokaler.

De Sagsøgte har hver for sig paastaaet sig frifundet.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgte Klingenberg i første Række 

anført, at Sagsøgerinden ikke er rette Sagsøger, idet han ingensinde er 
indgaaet paa at lade hende indtræde som Lejer af Lokalerne, hvorimod 
han med Føje er gaaet ud fra, at Lejemaalet efter Mads Nielsens Død 
blev fortsat med dennes Enke, der hensad i uskiftet Bo, som Lejer. I den 
Omstændighed, at Sagsøgte har underskrevet Lejekontrakten af 13. Okto
ber 1937, hvori Sagsøgerinden nævnes som Lejer af Lokalerne og staar 
som Fremlejer af disse, ligger ikke nogen Godkendelse af Sagsøgerinden 
som Lejer, da hans Tiltrædelse af Kontrakten, som han ikke gennem
læste, og hvis nærmere Indhold han ikke blev gjort bekendt med, alene 
skete af Hensyn til den i den oprindelige Lejekontrakt af 24. Juni 1933 
indeholdte Bestemmelse om Kaution i Tilfælde af Fremleje,

Sagsøgte har dernæst gjort gældende, at Bestemmelsen i § 1 i Lov 
Nr. 136 af 31. Marts 1941, jfr. § 1 i Lov Nr. 127 af 30. Marts 1942 og 
§ 1 i Lov Nr. 216 af 28. Maj 1942 om Udskydelse af Adgangen til at 
afgive Opsigelse ikke finder Anvendelse paa Leje af Forretningslokaler 
som de foreliggende, hvorved han har anført, at Bestemmelsen i Mod
sætning til den ved Lov Nr. 262 af 29. Maj 1943 skete Affattelse af Leje
lovens § 55 efter dens Ordlyd »Boliger eller Lokaler« alene tager Sigte 
paa de i Lejelovens § 1, Stk. 1, Nr. 1 og 2, nævnte Boliger og Lokaler, 
men derimod ikke paa de i § 1, Stk. 1, Nr. 3, nævnte Forretningslokaler.

Endelig har Sagsøgte gjort gældende, at Sagsøgerinden ved at for
holde sig passiv overfor Opsigelsen indtil Sagsøgte omtrent et Aar senere 
havde udlejet Lokalerne til Medsagsøgte Pedersen, har afskaaret sig fra 
at fremsætte Indsigelse mod Opsigelsens Gyldighed.

Næst at henvise til det af Sagsøgte Klingenberg anførte har Med
sagsøgte til Støtte for sin Frifindelsespaastand anført, at Aarsagen til, at 
Fremlejemaalet blev tidsbegrænset til den 1. Juni 1943 var den, at 
Hovedlejemaalet til dette Tidspunkt kunde bringes til Ophør, saavel fra 
Sagsøgerindens som fra Sagsøgte Klingenbergs Side, og at det ved 
Fremlejemaalets Indgaaelse var en Forudsætning for Medsagsøgte Pe
dersen, at han efter den 1. Juni 1943 kunde leje Lokalerne direkte af
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Sagsøgte Klingenberg, hvilket maa have staaet Sagsøgerinden klart, idet 
hun vidste, at Sagsøgte Pedersen ved Fremlejemaalets Indgaaelse opgav 
den af ham hidtil drevne Forretning for at skabe sig en ny i de af 
Fremlejemaalet omfattede Lokalitetet. Saafremt derfor Sagsøgerindens 
Lejemaal er beskyttet mod Opsigelse fra Sagsøgte Klingenbergs Side, 
maa ogsaa Medsagsøgtes Lejemaal uanset Undtagelsesbestemmelsen i 
Lejelovens § 54, Stk. 2, Nr. 3, være beskyttet mod at kunne bringes til 
Ophør af Sagsøgerinden.

Der er under Sagen afgivet Forklaring af Parterne og af nogle 
Vidner. ;

Sagsøgerinden har forklaret, at hun under Forhandlingerne i 1937 om 
Fremlejemaalet sagde til Sagsøgte Pedersen, at hvis hendes Sønnesøn, 
Bertram Nielsen, der dengang var 17—18 Aar, vilde fortsætte Forretnin
gen, skulde han have den. Efter at have modtaget Opsigelsen henvendte 
hun sig til Sagsøgte Klingenberg for at forhøre, om Bertram kunde leje 
Forretningen.

Sagsøgte Klingenberg har forklaret, at det var hans Indtryk, at 
Slagterforretningen, medens Mads Nielsen levede, var en Slags Familie
foretagende, og efter hans Død fortsattes Lejemaalet uden nærmere 
Forhandling eller Aftale. Under sin Samtale med Sagsøgerinden om den 
skete Opsigelse meddelte Sagsøgte hende, at det var Medsagsøgte Pe
dersen, der skulde leje Lokalerne, og hertil udtalte Sagsøgerinden, at det 
tænkte hun nok, men det var kedeligt, for det var Meningen, at Bertram 
skulde have Forretningen.

Sagsøgte Pedersen, der indtil Indgaaelsen af Fremlejemaalet i 1937 
drev Slagterforretning andet Sted i Bramminge, har forklaret, at han 
regnede med, at han, naar Fremlejemaalet udløb den 1. Juni 1943, kunde 
leje Lokalerne af Sagsøgte Klingenberg. Nogen Tid efter Jul 1942 med
delte han Sagsøgerinden, at der snart maatte træffes en Ordning med 
Hensyn til det Inventar, som han havde lejet af hende, og han fandt da, 
at Sagsøgerinden svarede paa en lidt undvigende Maade.

Slagter A. J. Andersen, Bramminge, har som Vidne forklaret, at han 
i 1937, nogen Tid før Fremlejemaalet med Sagsøgte Pedersen blev ind
gaaet, rettede Henvendelse til Sagsøgerinden om eventuelt at købe 
hendes Forretning, og Sagsøgerinden svarede da, at det kunde han ikke, 
for hun skulde have den igen om 5 Aar, og som Grund hertil angav hun 
vistnok,’ at Bertram skulde have den.

Anton Hansen Tornel, der har udfærdiget saavel Lejekontrakten af 
1933 som Fremlejekontrakten af 1937, har som Vidne forklaret, at Sag
søgerinden under Forhandlingerne med Sagsøgte Pedersen i 1937 et Par 
Gange udtalte, at det var Meningen, at hendes Sønnesøn skulde overtage 
Forretningen, naar Lejemaalet med Pedersen udløb, saafremt de kunde 
leje hos Sagsøgte Klingenberg igen. Han har paa Forespørgsel meddelt 
Sagsøgerinden, at den skete Opsigelse var uden nogen juridisk Betydning.

Sagsøgerindens Søn, Gunde Marinus Nielsen, har forklaret, at han 
deltog i Forhandlingerne med Sagsøgte Pedersen i 1937. Det blev ud
trykkelig udtalt fra hans Moders Side, at Pedersen ikke kunde leje for 
længere Tid end til 1. Juni 1943, fordi hendes Sønnesøn Bertram da
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skulde overtage Forretningen. Dette beklagede Pedersen sig over, men 
indgik dog paa Lejemaalet.

Efter det foreliggende, herunder Sagsøgte Klingenbergs egen For
klaring, maa der gaas ud fra, at denne Sagsøgte ikke har lagt Vægt paa, 
om Lejemaalet efter Mads Nielsens Død var overtaget af Sagsøgerinden 
eller af Nielsens Enke, og han — der uden Indsigelse underskrev for
nævnte Paategning paa Fremlejekontrakten — findes derfor ikke nu at 
kunne modsætte sig, at Lejekravet gøres gældende af Sagsøgerinden som 
den, der, indtil Fremlejemaalet blev indgaaet i 1937, forestod Forretnin
gens Drift. Da der derhos ikke findes Holdepunkter for at antage, at 
Bestemmelsen i § 1 i Lov Nr. 136 af 31. Marts 1941 og følgende Love 
om Udskydelse af Adgangen til at afgive Opsigelse ikke omfatter Forret
ningslokaler, maa det statueres, at den skete Opsigelse som stridende 
mod de nævnte Bestemmelser har været ugyldig i Forhold til Sagsøger
inden. Idet Sagsøgte Klingenberg herefter og under de iøvrigt forelig
gende Omstændigheder ikke har haft Føje til at gaa ud fra, at Sagsøger
inden vilde respektere Opsigelsen, og idet hun Dagen efter, at Lejekon
trakt mellem Klingenberg og Medsagsøgte Pedersen var oprettet, har 
protesteret mod Opsigelsen, findes der at maatte gives Sagsøgerinden 
Medhold i, at Opsigelsen er uforbindende for hende, og hendes Paastand 
overfor Sagsøgte Klingenberg vil saaledes være at tage til Følge.

Hvad dernæst angaar Forholdet til Sagsøgte Pedersen kan det ikke 
anses godtgjort, at Sagsøgerinden er indgaaet paa at udleje Lokalerne 
til denne for noget længere Tidsrum end til 1. Juni 1943 som i Kon
trakten af 13. Oktober 1937 udtrykkelig nævnt eller at lade Pedersen 
have Fortrinsret til at afslutte Lejemaal om Lokalerne med Sagsøgte 
Klingenberg for Tiden efter 1. Juni 1943.

Idet Fremlejemaalet herefter omfattes af Undtagelsesbestemmelsen i 
Lejelovens § 54, Stk. 2, Nr. 3, har Sagsøgte Pedersen været pligtig at 
fraflytte Lokalerne den sidstnævnte Dato, og Sagsøgerindens Paastand 
vil derfor være at tage til Følge, ogsaa overfor denne Sagsøgte.

De Sagsøgte vil derhos have in solidum at udrede Sagens Omkost
ninger efter Reglerne for beneficerede Sager som nedenfor anført.

Fredag den 4. Maj.

Nr. 89/1944. Rigsadvokaten
mod 

Gunnar Lars Schønnemann (Getting),
der tiltales for Overtrædelse af Lovbekendtgørelse Nr. 74 af 31. Marts 

1928 § 3, Stk. 2, jfr. § 27.

Højesterets Dom. 
Ved Anklageskrift af 25. Oktober 1943 fra Politidirektøren i København er Gunnar Lars Schønnemann sat under Tiltale ved
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Sø- og Handelsretten til at lide Straf for Overtrædelse af Lovbekendtgørelse Nr. 74 af 31. Marts 1928 § 3, Stk. 2, jfr. § 27, i Anledning af, at han som Ejer af Motorgaleasen »Lopra Oyme« af 133,92 B. R. T. er ansvarlig for, at Skibet 3 Qange, senest i Maj 1943, har gaaet i Fart paa Norge, uden at der har været Styrmand ombord.Tiltalte er født den 19. September 1884 og har tidligere foruden Bøde for Overtrædelse af Motorlovgivningen den 17. August 1938 inden Retten for Straffesager i Københavns Amts nordre Birk vedtaget en Statskassen tilfaldende Bøde, stor 200 Kr., subsidiært Hæfte i 20 Dage, for Overtrædelse af § 11, jfr. § 25, i Bekg. Nr. 10 af 21. Januar 1936 og §§ 7 og 43 i Lov Nr. 145 af 29. Marts 1920.Tiltalte, der efter det oplyste er Direktør for det Aktieselskab, der er Ejer af det fornævnte Fartøj, har inden Sø- og Handelsretten den 20. November 1943 erkendt sig skyldig i det ham paasigtede Forhold, hvorved bemærkes, at Sejladsen paa alle tre Rejser gik udenfor den indskrænkede Fart. Tiltalte, der forklarede, at Forseelsen skyldtes Uvidenhed om den paagældende Forskrift, vedtog for Overtrædelse af den Lovbestemmelse, efter hvilken han var sat under Tiltale, at betale en Statskassen tilfaldende Bøde, stor 50 Kr., for hvilken Forvandlingsstraffen blev fastsat til Hæfte i 2 Dage.Denne Afgørelse er med Justitsministeriets Tilladelse af det Offentlige indanket for Højesteret til Skærpelse af Straffen.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For det af Tiltalte udviste Forhold findes Straffen at burde bestemmes til en Bøde, stor 300 Kr. — der i Medfør af § 27 i Lov Nr. 74 af 31. Marts 1928 tilfalder »Bombebøssen« i København — med en Forvandlingsstraf af Hæfte i 10 Dage.
Thi kendes for Ret:

Tiltalte, Gunnar Lars Schønnemann, bør til »Bombebøssen« i København bøde 300 Kr. Forvandlingsstraffen bestemmes til Hæfte i 10 Dage.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Gelting betaler Tiltalte 80 Kr.

Færdig fra Trykkeriet den 20. Juni 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj esteretsaaret 1 945. Nr. 7

Tirsdag den 8. Maj.

Nr. 176/1944. Lagerarbejder Niels Peter Larsen (Landsretssagfører Karmark Rønsted) 
mod

Departementet for Told- og Forbrugsafgifter (Kammeradvokaten v/ Højesteretssagfører Hansen).
(Erstatning for Ulykkestilfælde).

Østre Landsrets Dom af 13. Maj 1944 (V Afd.): Sagsøgte, 
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, bør for Tiltale af Sag
søgeren, Lagerarbejder Niels Peter Larsen, i denne Sag fri at være. 
Sagens Omkostninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte med 300 Kr. inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
Efter de foreliggende, tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det antages, at det isbelagte Sted paa Fortovet udfor Toldkammerbygningen, hvor Appellanten faldt, var beliggende mindst 8 m fra den udlagte Brandslange, og at Isdækket paa Fortovet hidrørte fra Vand, der paa et tidligere Tidspunkt, end da Ulykken skete, var sprøjtet ud fra Brandslangen, hvorved bemærkes, at denne var udlagt Dagen før, og at det var Frostvejr begge Dage.
Det følger af Politivedtægten for København § 92, Stk. 2, at der under de foreliggende Omstændigheder skulde have været gruset i hvert Fald paa den isdækkede Del af Fortovet, og det kan ikke her under Sagen anses godtgjort, at Grusningspligten, der ved Politivedtægtens § 92, Stk. 2, jfr. § 88, er paalagt Grundejeren, ikke skulde paahvile Indstævnte i Forhold til Appellanten. Idet det dernæst maa antages, at Ulykken vilde være undgaaet, hvis Grusning var foretaget, og idet Appellanten ikke findes ved sin Adfærd at have paadraget sig Medansvar for Ulykken, vil Indstævnte have at tilsvare Appellanten fuld Erstatning.

H. R. T. 1945 Nr. 7 (Ark 10 og 11) 10
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Appellantens Erstatningspaastand angaar dels tabt Arbejdsfortjeneste i Tiden fra den 24. Januar til den 1. Juni 1942 1525 Kr. 33 Øre og i Tiden fra den 26. September 1942 til den 18. Januar 1943 1372 Kr. 80 Øre, dels Udgifter til Medicin, Hospitalsbehandling, Attester m. m., ialt 223 Kr. 79 Øre, dels Erstatning for Invaliditet 2000 Kr. og for Svie og Smerte 1000 Kr. Af Indstævnte er der alene rejst Indsigelse mod Størrelsen af de to sidstnævnte Erstatningsbeløb samt mod at skulle tilsvare Erstatning for Arbejdstab i Tiden fra den 26. September 1942 til den 18. Januar 1943, der skyldes Arbejdsudygtighed som Følge af et Anfald af Lumbago, som Appellanten paadrog sig under Arbejde den 25. September 1942.
Det er oplyst, at Appellanten efter forsøgt ambulant Behandling af den ham ved Ulykken paaførte Beskadigelse af højre Skulder var indlagt fra den 24. Marts til den 11. April 1942 paa orthopædisk Hospital, hvorfra han udskreves med Skinne. I Dr. med. Aage Kock’s Erklæring af 5. Maj 1943 hedder det bl. a. om Appellanten, der da var 49 Aar gammel, at han »ved Ulykkes

tilfældet har faaet en direkte og indirekte læsion af begge skulderregioner samt et brud af ledskaalen i højre skulderblad. Brudet er helet. Symptomerne fra venstre skulder er praktisk set svundne. Han mener, at en lumbago 3A aar efter skyldes manglende afværgekraft i højre arm, — det er muligt, men ikke overbevisende.
De objektive paaviselige forandringer er: Ringe bevægelsesindskrænkning i højre skulder. Røntgenologiske spor af nævnte brud.
De subjektive symptomer er: Kraftmangel, Smerter, Ømhed.
Tilskadekomne---- kan kun klare lettere arbejde----
Hans klager er næppe overdrevne, og der er i alt fald et reelt grundlag for disse. Om Udsigterne kan man ikke udtale sig med sikkerhed, sandsynligvis vil der ikke ske større forandringer.«
Afdelingslæge, Dr. med. Krogh-Lund, hos hvem Appellanten har været behandlet for Anfaldet af Lumbago, har i en Erklæring af 18. Marts 1944 bl. a. udtalt:
»Det er muligt eller vel endog sandsynligt, at pt’s forklaring paa lumbagoens opstaaen som følge af den indskrænkede bevægelighed i højre skulder er den naturligste, da saadanne tilfælde ikke sjældent opstaar ved muskelarbejde, som foregaar under ugunstige eller ikke tilvante betingelser, specielt »skæve« løftebevægelser.«
Efter de foreliggende Oplysninger kan det ikke med tilstrækkelig Sikkerhed antages, at Anfaldet af Lumbago har saadan Forbindelse med Ulykken, at der vil kunne tilkendes Appellanten nogen Erstatning for den heraf følgende Uarbejdsdygtighed. Erstatningen for Invaliditet og for Svie og Smerte vil efter det derom oplyste tilsammen kunne bestemmes til 2000 Kr., og dette Beløb tilligemed de to af Indstævnte anerkendte Beløb vil her-
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efter være at tilkende Appellanten hos Indstævnte med ialt 3749 Kr. 12 Øre med Renter.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 800 Kr.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, bør til Appellanten, Lagerarbejder Niels Peter Larsen, betale 3749 Kr. 12 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 2 9. September 194 3, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge Retter 800 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Lagerarbejder Niels Peter Larsen, søger Sagsøgte, De

partementet for Told- og Forbrugsafgifter, til Udredelse af Erstatning 
6071 Kr. 92 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg den 29. Sep
tember 1943, senere forhøjet med 50 Kr., idet Sagsøgeren gør Sagsøgte 
ansvarlig for, at han 28. December 1941 Kl. ca. 13 faldt udfor Told
bygningen, Strandgade 29, hvor Sagsøgte hævdes at have Grusningspligt 
paa Fortovet, og derved kom til Skade med sin højre Arm (Læsion af 
højre Skulderegion). Ulykkestilfældet fik senere Komplikationer, og har 
haft til Følge en Invaliditet for Sagsøgeren, fastsat til 5 pCt. Søgsmaalets 
enkelte Poster findes anført i Stævningen, hvortil kommer 50 Kr. for en 
Lægeerklæring.

Til en i Anledning af Ulykkestilfældet optaget Politirapport for
klarede Sagsøgeren, der er født den 5. Juni 1893, at han, da han kom 
til Toldbygningen observerede, at der fra en Brandhane, der stod udfor 
nævnte Bygning, var udlagt en Brandslange, der førtes over Vilders Bro 
ned paa Vilders Plads. For at undgaa noget Is, der havde dannet sig paa 
Fortovet ved og omkring Brandhanen, vilde han gaa ud paa Kørebanen 
for at komme udenom Isen. Lige forinden han satte Foden ned i Rende
stenen, gled han i noget Is, som han ikke forinden havde bemærket. 
Der var paa Brandhanen sat en dobbelt Studs, og fra den ene Aabning, 
hvorpaa der ikke var sat nogen Brandslange, kunde han se, at der havde 
staaet en fin Straale Vand ud af Aabningen og ca. 3—4 m væk fra 
Brandhanen, hvor Straalen havde ramt Jorden, hvorved der havde dannet 
sig en Isplet paa ca. V2 X l1/2 m, som han faldt i. Han faldt om paa 
Ryggen, men idet han faldt, tog han begge Armene om paa Ryggen, 
saaledes at han kunde tage noget af for Stødet.

Til den nævnte Rapport forklarede Pladsmand Henning Valdemar 
Adsersen, at han fra Vilders Bro blev opmærksom paa, at der i Strand
gade ud for Toldbygningen laa en Mand — Sagsøgeren — paa Jorden. 
Adsersen oplyste til Rapporten, at Brandvæsnet havde haft en Slange 
paa nævnte Brandhane i ca. 10 Dage, idet der foretoges Slukning af

10'
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Brand i Brunkul hos B. & W., Vilders Plads. Adsersen og Baadfører 
Hans Kring, der ved den anførte Lejlighed stod sammen paa Vilders Bro, 
forklarede, at det var paa Fortovet, Sagsøgeren faldt

Ved en af Københavns Byrets 2. Afdeling den 6. April 1943 afsagt 
Dom blev Overtoldinspektør Heinrich Christian Theodor Jensen, mod 
hvem der var rejst Tiltale for Overtrædelse af Politivedtægtens § 92, jfr. 
Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 2, 2. Stk., frifundet, idet det fandtes tvivl
somt, om Grusningspligten paahviler Toldvæsnet, og idet Tiltalte maatte 
have Føje til at gaa ud fra, at Grusning foretoges af Kommunen. I Dom
men hedder det bl. a.:

»— — — Stadsingeniørens Direktorat har i Anledning af nær
værende Sag oplyst, at det anførte Areal udfor Toldkammerbygningen i 
Strandgade hører til en Gruppe Arealer, med Hensyn til hvilke Kom
munen, særlig fordi de er Statsejendomme, fra gammel Tid vederlagsfrit 
har foretaget Renholdelse i Overensstemmelse med Politivedtægten af 
22. Juni 1883 § 77, 1. Stk., og saaledes for de respektive Grundejere 
udført den dem paahvilende Pligt til Gadefejning. Denne Renholdelse har 
— iøvrigt ganske paa samme Maade som de Kontrakter, Kommunen 
nutildags afslutter om Renholdelse — aldrig omfattet Pligt til Grusning. 
En saadan kan paa forsvarlig Maade kun overvaages af de stedlige 
Grundejere. Rent faktisk har Kommunen heller ikke i Aarenes Løb 
gruset paa de anførte Arealer. Naar Kommunen har fejet Sne bort eller 
har hugget Is op, har Kommunens Folk dog foretaget Grusning, fordi 
der eventuelt forinden kunde være gruset af Grundejeren.

Departementet for Told- og Forbrugsafgifter har ved Skrivelse af 
19. November 1942 blant andet udtalt, at »Gadefejningen det paagældende 
Sted fra gammel Tid vederlagsfrit har været udført ved Københavns 
Kommunes Foranstaltning, ligesom Kommunen-----------har ladet fore
tage Grusning, maaske ikke med stor Regelmæssighed, men dog jævn
ligt. Ophugning af Is er ligeledes foretaget ved Kommunens Foranstalt
ning. Da Grusningspligten ifølge Politivedtægten paahviler den, der har 
Renholdelsespligten, er de paagældende Toldmyndigheder gaaet ud fra, 
at det var i Overensstemmelse hermed, at Grusning ogsaa er foretaget 
ved kommunal Foranstaltning,- og har derfor ikke fundet Anledning til at 
lade den Arbejdsmand, der foretager Fejning m. v. i Toldkammerbygnin
gens Gaard, tillige foretage Grusning af Fortovet. Yderligere bemærkes, 
at der ikke fra Kommunens Side---------- er taget noget Forbehold om,
at den Renholdelsespligt, Kommunen havde paataget sig, ikke omfattede 
Grusning, skønt det maatte være klart for den, der paa Kommunens 
Vegne sørgede for Renholdelse, at der ikke blev foretaget Grusning ved 
Toldvæsnets Foranstaltning.----------- .«

Toldinspektør William Halland har forklaret, at der ikke forinden 
Uheldet er foretaget Grusning af Toldvæsnets Personale, samt at han 
personlig eller ved en Toldkontrollør nogle Gange har reklameret tele
fonisk til Kommunen om manglende Renholdelse og Grusning, og det 
fornødne er da blevet foretaget af Kommunens Folk. Vidnet har der
udover til forskellige Tider set Arbejdsfolk, der, da de ikke hørte til 
Toldvæsnet, maa antages at være i Kommunens Tjeneste, foretage Grus
ning udfor Toldbygningen.«
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Sagsøgte paastaar Frifindelse. Den ansvarlige maa i alle Tilfælde 
være Kommunen. Et eventuelt Erstatningskrav maa i hvert Fald ned
sættes eller bortfalde paa Grund af Sagsøgerens egen Skyld, da han, 
efter at have bemærket Isdannelsen burde have undgaaet at træde paa 
det paagældende Areal.

Retten har under Forberedelsen spurgt Sagsøgtes Sagfører, om 
Staten under Sagen er saaledes repræsenteret, at den, saafremt den 
frifindes efter Politivedtægtens § 92, Stk. 2, der angaar Pligt til, naar 
glat Føre indtræder som Følge af Frost, at foretage Grusning, qua 
Rigspoliti vil kunne idømmes Erstatning for eventuelt forsømt Politi
afspærring af det omkring Brandhanen liggende, som Følge af Vandets 
Udsivning fra Hanen overisede Terræn.

Paa denne Foranledning er alene ovennævnte Biintervenient ind
traadt i Sagen.

Sagsøgeren har ikke ønsket at adcitere Politiet.
Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Sagsøgeren. 

Denne forklarede, at han saa Brandslangen og en langs denne dannet 
Isbarriere, som han vilde undgaa ved at gaa ud paa Kørebanen. Imidlertid 
faldt han i en Isdannelse, forinden han havde forladt Fortovet. Den 
nævnte Isdannelse var opstaaet ved, at der fra den ene Studs i Brand
hanen var sprøjtet en fin Regn ud paa Fortovet og havde dannet et 
Islag af ca. V* Tommes Tykkelse. Faldet skete paa Fortovet et Stykke 
forinden Brandhanen.

Sagsøgte hævder, at Grusningspligt paahviler Kommunen ligesom 
Pligten til Renholdelse m. v. Toldvæsnet har aldrig før Ulykkestilfældet 
taget sig af Grusning det paagældende Sted og har aldrig fra Kommunen 
eller Politiet modtaget noget Paalæg herom.

Hertil har Kommunen bemærket, at det vel er rigtigt, at Magistraten 
gennem en Aarrække har besørget Gadefejning og Renholdelse paa Gade
arealet udenfor den under Sagen omhandlede Bygning og nogle andre 
Bygninger, uagtet andre i Henhold til Politivedtægten af 18. Januar 1869 
§ 76, Stk. 1, og senere Politivedtægter har Pligten hertil. Det kan imid
lertid ikke erkendes, at Magistraten som Følge heraf skulde kunne gøres 
ansvarlig paa Grund af manglende Grusning. Grusningen er ved Politi
vedtægten af 1. Marts 1913 — jfr. Tillæg til Politivedtægten af 3. De
cember 1938 — § 92, Stk. 2, i Frostvejr paalagt den, hvem Gadefejningen 
paahviler, jfr. § 88.

Retten finder det ret selvfølgelig, at den mellem Københavns Kom
mune og Staten herskende Uenighed med Hensyn til, hvilken af de 
to Myndigheder den almindelige Grusningspligt efter Politivedtægtens 
§ 92, Stk. 2, paa det paagældende Fortov paahviler, ikke bør influere 
paa de færdendes Retsstilling under en Erstatningssag i Anledning af 
Uheld ved Færdsel paa det paagældende Fortov, hvorimod de færdende 
i saa Henseende maa være berettigede til at holde sig til den, som udadtil 
overfor Publikum indiceres som grusningspligtig, altsaa her Staten som 
Grundejer, — jfr. Politivedtægtens § 88 —, saaledes at det herefter for 
Staten maa blive et Spørgsmaal om Regres for en eventuelt idømt Er
statning, hvis Staten mener, at Kommunen i Forhold til Staten har for
sømt Varetagelse af nogen Pligt med Hensyn til Grusning.
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I det foreliggende Tilfælde findes den almindelige Grusningspligt 
imidlertid ikke at være afgørende for Sagen, naar henses til, at det glatte 
Føre ikke skyldtes Frost i Forbindelse med Nedbør, men Tilstedeværel
sen en Frostdag af Vand paa Fortovet som Følge af Udøvelsen af en 
absolut paakrævet, offentlig Funktion, Brandslukning.

Københavns Brandvæsen har i en Skrivelse af 27. Oktober 1943 
oplyst, at Udsivning af Vand er uundgaaelig i alle Tilfælde, hvor der 
arbejdes med Brandslange under Vandtryk. De uheldige Følger af den 
derved i Frostvejr forekommende Isdannelse kan, saalænge Brand
væsnets Slukningsarbejde staar paa, kun imødegaas ved, at de paa
gældende selv er paapasselige. Eventuelle Foranstaltninger til at af
spærre for Publikum paahviler i Henhold til § 37 i Brandloven af 15. Maj 
1868 Politiet. Brandhanen udfor Strandgade 29 er taget i Brug den 
27. December 1941 Kl. ca. 11.

I en Skrivelse af 25. Februar 1944 har Politidirektøren i København 
oplyst, at Københavns Politi og Brandvæsnet har faaet Meddelelse om 
det paagældende Slukningsarbejdes Foretagelse. Brandvæsnet har ikke 
rettet særlig Anmodning til Politiet om Foretagelse af Sikkerhedsfor
anstaltninger til Undgaaelse af uheldige Følger af Isdannelse ved Ud
sivning af Vand i Anledning af Slukningsarbejdet, men Folk maa have 
kunnet se, at Brandvæsnet var i Arbejde og havde udlagt Slanger, og 
maatte som Følge deraf udvise den største Forsigtighed. Politiet træffer 
som almindelig Regel ikke Foranstaltninger til Forebyggelse af Uheld 
som Følge af Isdannelse, naar Brandvæsnet arbejder i Frostvejr, men 
naar Brandvæsnet har endt sit Arbejde og er kørt bort, kræver Politiet, 
saafremt det er fornødent, Ejerens Indsats til Forebyggelse af Uheld 
som Følge af Isdannelser, opstaaet ved Udsivning af Vand i Anledning af 
Slukningsarbejder.

Retten mener ikke, at Staten som Grundejer ud fra et almindeligt 
Agtpaagivenhedssynspunkt burde have haft Indseende med Forholdene 
ved den omhandlede Brandhane paa den Søndag, da Ulykkestilfældet 
indtraf. Det bemærkes iøvrigt herved, at en normal Grusning* af For
tovet, foretaget paa et eller andet Tidspunkt, maatte skønnes at blive 
uden Betydning for Ulykkestilfældet henset til de af Sagsøgeren oplyste 
Omstændigheder, der voldte Islagets Dannelse. — Som Sagen foreligger 
til Paakendelse, skal Retten dernæst ikke tage Stilling til Spørgsmaalet 
om Politiets eventuelle Pligt til Afspærring i Frostvejr af Arealer om
kring en i Brug værende Brandhane eller til Spørgsmaalet om Kom
munens eventuelle Ansvar for Skader, opstaaet i Forbindelse med Sluk
ningsforanstaltninger.

Allerede som Følge af det ovenfor anførte vil Sagsøgte være at 
frifinde.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sag
søgte med 300 Kr.
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Nr. 244/1944. Fru Paula Franck (Landsretssagf. Gert Jessen) 
mod

Tømrermester Svend H. Zeltner (Qorrissen).
(Spørgsmaal om Erstatning for Mangler ved en købt Ejendom).

Østre Landsrets Dom af 24. August 1944 (III Afd.): Sag
søgte, Fru Paula Franck, bør til Sagsøgeren, Tømrermester Svend H. 
Zeltner, betale 1000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra den 12. Juni 1944, 
til Betaling sker, og i Sagsomkostninger 350 Kr. inden 15 Dage fra denne 
Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.For Højesteret har Appellantinden, der den 23. September 1944 har betalt Indstævnte det Appellantinden ved Dommen idømte Beløb med Renter og Omkostninger, paastaaet Tilbagebetaling af det betalte Beløb, ialt 1364 Kr. 03 Øre, med Renter heraf 5 pCt. aarlig ffa fornævnte Dato. Indstævnte paastaar Frifindelse.Efter Proceduren for Højesteret drejer Striden sig alene om, hvorvidt Indstævnte kan rejse Krav om Afslag i Købesummen i Anledning af, at det har vist sig, at Lægtningen for det nye Tag er udført uden Opklodsning og uden at Tagpapdækningen paa den gamle Tagbeklædning blev repareret.Det bemærkes, at Købesummen for Ejendommen var 50.000 Kr. samt at Appellantinden har stillet sit eventuelle Erstatningskrav mod Murermester Gustavsen til Raadighed for Indstævnte.Under en fornyet Afhøring af Skønsmændene har disse bl. a. udtalt, at de ikke ganske vil forkaste den Metode, som Murermester Gustavsen har valgt ved Paalægning af Tegltaget.Det af Indstævnte paaberaabte Forhold findes ikke at udgøre en Mangel af en saadan Beskaffenhed, at det under de foreliggende Omstændigheder kan berettige til Afslag i Købesummen, og Appellantindens Paastand vil derfor være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellantinden med 700 Kr.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Tømrermester Svend H. Zeltner, bør til Appellantinden, Fru Paula Franck, betale 1364 Kr. 03 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 2 3. September 194 4, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge Retter 700 Kr.
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Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Fru Paula Franck, der ifølge Skøde, lyst 19. Marts 1934, var Ejer af 

Ejendommen Matr. Nr. 2 dx af Søllerød By og Sogn, Vangebovej 4, Holte, 
lod i Oktober—November 1943 lægge Tegltag ovenpaa det i Forvejen 
værende Tagpaptag. Arbejdet udførtes af Murermester G. Gustavsen, af 
hvem det bl. a. krævedes, at Tegltaget skulde være fuldstændig tæt og 
holdbart, og at der garanteredes for, at der ikke opstod Svamp. Under 
Arbejdet benyttede Fru Franck en Arkitekt fra Kommunekontoret.

Efter forudgaaende Besigtigelse sammen med Direktør Christoffer
sen købte Tømrermester Svend H. Zeltner Ejendommen ved Slutseddel 
af 21. December 1943, hvilken Handel berigtigedes ved betinget Skøde af 
6. Januar 1944 og endeligt Skøde af 17. Marts, lyst 21. Marts 1944. I 
Skødet hedder det, at Ejendommen overdrages, »som den er og fore
findes«.

Straks efter, at Køberen den 5. Februar 1944 havde overtaget Ejen
dommen, opdagede han forskellige Mangler ved Taget. I den Anledning 
lod han optage retligt Syn og Skøn. De udmeldte Skønsmænd, Tømrer
mester Einar O. Nielsen og Murermester Knud Dyrberg, har i deres Er
klæring af 12. April 1944 udtalt følgende:

»— — —
ad 1. Det omhandlede Arbejde kan ikke siges at være udført paa for
svarlig og fagmæssig Maade.

ad 2. Murermesterens Tilbud lyder paa, at Arbejdet udføres paa smuk
keste Maade og Tagstenene stryges udvendigt.

Oplægning, Indhugning og Inddeling af Rækkerne er daarligt og grimt 
udført, Stenene falder ikke jævnt sammen, har ingen Retning, ligesom 
Hugninger o. 1. er simpelt udført.

De anbragte Lægter synes ikke at være oprettede paa den gamle 
Tagflade.

Forskelningen har taget en Del Skade af Frosten; dette tyder paa, 
at Cementtilsætningen har været for ringe, naar der tages Hensyn til 
den Aarstid, Arbejdet er udført paa.

Skal Arbejdet udføres paa forsvarlig og fagmæssig Maade, maa det 
laves fuldstændigt om. Tagpapdækningen paa den gamle Tagbeklædning 
maa repareres, Lægtningen foretages med Opklodsning og Tagstenene 
oplægges uden Forskelning.

ad 3. For at rette de Mangler, der findes, naar Arbejdet skal udføres i 
Henhold til Tilbudet er det nødvendigt, at hele Taget omlægges og Tag
lægterne oprettes. Bekostningen herved ansætter vi skønsmæssigt til 
1600 Kr.

Skal Arbejdet udføres paa forsvarlig og fagmæssig Maade, maa hele 
Arbejdet laves om med Sænkning af Tagrende og Reparation af Tagpap
dækningen. Bekostningen herved ansætter vi skønsmæssigt til Kr. 2000.«
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I Forbindelse med Reparation af Skorsten, der var angrebet af Løbe
sod, har Zeltner derefter ladet Taget omlægge, hvortil han vil have 
anvendt 3—4000 Kr.

Under nærværende Sag har Sagsøgeren, Tømrermester Svend H. 
Zeltner, nu paastaaet Sagsøgte, Fru Paula Franck, dømt til at betale 
principalt 2000 Kr., subsidiært 1600 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra den 
12. Juni 1944, idet han til Støtte herfor har gjort gældende, at der under 
Forhandlingerne om Købet af Ejendommen blev garanteret, at Taget var 
i Orden, og at Sagsøgte desuden efter almindelige Erstatningsregler maa 
være ansvarlig for de paagældende Mangler, som kun kan konstateres 
ved en dyberegaaende Undersøgelse af en Sagkyndig.

Sagsøgte, der har foretaget Procesanmeldelse for Murermester Gu
stavsen, paastaar Frifindelse idet hun bestrider, at der er afgivet nogen 
Garanti med Hensyn til Tagets Tilstand. Der er kun givet en rent faktisk 
Oplysning om, at der lige var lagt nyt Tegltag af Gustavsen, og at denne 
havde garanteret, at Taget var tæt. Sagsøgeren kan heller ikke støtte 
noget Krav paa den almindelige Erstatningsregel, idet den nævnte Oplys
ning blev givet Sagsøgeren og dennes bygningskyndige Tillidsmand, Di
rektør Christoffersen, der ved Besigtigelsen sagde noget om, at Taget 
ikke var, som det skulde være. Naar man saaledes er klar over, at der 
er et eller andet i Vejen med Taget, og køber Ejendommen, som den er 
og forefindes, uden at kræve nogen Garanti af Sagsøgte, kan denne ikke 
have noget Ansvar.

Litis denunciatus har givet Møde.
For Landsretten er der foruden af Parterne afgivet Forklaring bl. a. 

af Direktør Franck, Direktør Holger Christoffersen, Ejendomsmægler Jens 
Loldrup og Murermester Gustavsen, hvorhos Skønsmanden, Murermester 
Knud Dyrberg, har afgivet supplerende Udtalelser.

Efter det saaledes fremkomne kan det ikke antages, at der af Sag
søgte er afgivet noget Garantitilsagn med Hensyn til Tagets Tilstand. Af 
de overensstemmende Forklaringer paa dette Punkt fremgaar, at Chri
stoffersen havde udtalt sin Utilfredshed med Taget, hvis Mørtel var 
smuldret, saa Tagrenden var halvfuld deraf, hvorefter det af Sagsøgte 
blev udtalt, at Taget var udført af en 1. Klasses Haandværker, og at der 
var Garanti paa det.

Skønsmanden har i Retten bl. a. udtalt, at den manglende Opklodsning 
af Lægterne vilde give Fare for Svamp, og at den skete Forskelning vel 
har gjort Taget tæt, men vilde medføre forøgede og meget omhyggelige 
aarlige Reparationer for at undgaa Fugt og Svamp i den underliggende 
gamle Tagbeklædning, hvilket forudsætter, at Ejeren er klar over den 
ufagmæssige Maade, Arbejdet var udført paa. Skønsmanden har tillige 
fremhævet det uheldige i, at de tidligere nedløbende Trælister med Tagpap 
er fjernet, uden at nyt Tagpap her er lagt.

Da Retten paa Grundlag af den afgivne Skønserklæring maa gaa ud 
fra, at det har været haandværksmæssig uforsvarligt at udføre Tagdæk
ning uden Opklodsning af Lægterne, og da denne Mangel — i Modsætning 
til andre af Sagsøgeren paaberaabte Mangler — ikke har kunnet kon
stateres ved en almindelig Besigtigelse, vil Sagsøgte, der har ladet Ar
bejdet udføre uden at have tilstrækkelig kyndig Bistand, være at dømme
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til at betale et Beløb som Afslag i den af Sagsøgeren betalte Købesum, 
hvilket Beløb skønsmæssigt fastsættes til 1000 Kr.

Sagsøgte vil derhos være at dømme til at betale Sagsøgeren som 
delvise Sagsomkostninger 350 Kr.

Nr. 38/1944. Ingeniør Lars Christian Larsen (Hjejle) 
mod

Grosserer Knud Aage Valdemar Jørgensen (Emanuel Christensen).
(Erstatning for Tab forvoldt ved Appellantens Passivitet overfor en 

Tredjemands Benyttelse af hans Navn som Vekselakceptant).

Østre Landsrets Dom af 25. Januar 1944 (II Afd.): Sag
søgte, Ingeniør Lars Christian Larsen, bør til Sagsøgeren, Grosserer 
Knud Aage Valdemar Jørgensen, in solidum med Direktør Thorkild Erik 
Dan Olsen betale de paastævnte 3191 Kr. 09 Øre med Renter 5 pCt. aarlig 
af 3092 Kr. 48 Øre fra den 16. November 1942, til Betaling sker. Saa bør 
han ogsaa betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 300 Kr. Det 
idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd 
efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Ingeniør Lars Christian Larsen, til Indstævnte, Grosserer Knud Aage Valdemar Jørgens en, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ingeniør Axel Møller-Jørgensen drev i nogle Aar indtil Efteraaret 

1942 Forretning her i Byen og financierede den ved Diskontering af 
Veksler, fra Sommeren 1940 bl. a. hos Sagsøgeren, Grosserer Knud Aage
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Valdemar Jørgensen. Nogle af Vekslerne var akcepteret af Sagsøgte, In
geniør Lars Christian Larsen, delvis som Tjeneste- eller Blankoveksler. 
Under en Samtale med Møller-Jørgensen, formentlig i Efteraaret 1941, 
nægtede Sagsøgte at akceptere flere Veksler, og samtidig drøftede han 
og Møller-Jørgensen Forholdet med Hensyn til nogle Veksler, paa hvilke 
Møller-Jørgensen havde skrevet Sagsøgtes Navn som Akceptant. Flere af 
de omtalte Veksler var endosseret af Direktør Thorkild Erik Dan Olsen. 
Møller-Jørgensen vedblev at skrive Sagsøgtes Navn paa Veksler, som 
diskonteredes hos Sagsøgeren og en Række andre; han blev i Efteraaret 
1942 sigtet for Falsk og Bedrageri og er senere dømt.

Sagsøgeren har bortset fra at søge Dom over Møller-Jørgensen. Efter 
Stævning her til Retten har Direktør Th. E. Dan Olsen den 30. November 
1943 forpligtet sig til at betale Sagsøgeren 19.093 Kr. 31 Øre med Renter. 
Sagsøgeren har derhos paastaaet Sagsøgte tilpligtet in solidum med Dan 
Olsen at betale ham 3191 Kr. 09 Øre med Renter 6 pCt. aarlig af 3092 Kr. 
48 Øre fra den 16. November 1942, nemlig for Skyld efter 2 Veksler 
pr. 16. November 1942, trukne af Dan Olsen paa Sagsøgte til Møller-Jør- 
gensens Firma, forsynede med Sagsøgtes Navn som Akceptant, endosse
rede af Dan Olsen og Sagsøgeren og af denne diskonteret og atter indløst 
hos Folkebankens Nørreport Afdeling, 1950 Kr., og som Rest pr. 16. No
vember 1942 efter 8 ældre Veksler af tilsvarende Udvisende 1212 Kr. 
48 Øre samt som Renter pr. samme Dato 28 Kr. 61 Øre.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet han har nægtet at have 
skrevet sit Navn paa de paagældende Veksler.

Det er under Sagen uomtvistet, at Folkebankens Nørreport Afdeling 
straks efter en Veksels Diskontering giver Akceptanten Underretning 
derom og sender Akceptanten Advis ca. 8—14 Dage før Forfaldsdagen.

Sagsøgeren har henvist hertil og bemærket, at Sagsøgte herefter ikke 
kan have været uvidende om Vekslernes Eksistens og efter sit Kendskab 
til Møller-Jørgensen tillige maatte være klar over, at denne havde benyttet 
Vekslerne som Kreditbasis. Det havde derfor været Sagsøgtes Pligt at 
træffe Foranstaltninger derimod og navnlig at underrette Sagsøgeren, hvis 
Forbindelse med Møller-Jørgensen han kendte, og som han selv i hvert 
Fald een Gang har forhandlet med uden at sige noget derom. Sagsøgte 
maa derfor være ansvarlig for Sagsøgerens Tab paa denne Forbindelse 
med Møller-Jørgensen.

Sagsøgte har forklaret, at han, da han blev kendt med, at Møller- 
Jørgensen havde efterskrevet hans Navn paa nogle i Folkebanken dis
konterede Veksler, skrev et Brev derom til Folkebanken, hvorefter Møller- 
Jørgensen ringede ham op og meddelte, at Forholdet var ordnet. Der
efter foretog han sig intet i Anledning af senere modtagne Adviseringer 
fra Banken.

Møller-Jørgensen har som Vidne forklaret, at Folkebanken en Dag 
gav ham en Skrivelse fra Sagsøgte, hvori denne gjorde Indsigelse mod at 
staa som Akceptant paa et Par i Banken diskonterede Veksler; denne 
Skrivelse viste han Sagsøgeren og lovede at ordne Forholdet, hvorefter 
han aftalte med Sagsøgte, at han skulde afvikle Forholdet ved Afdrags
veksler, hvorpaa han kunde skrive Sagsøgtes Navn som Akceptant, hvad 
han ogsaa tidligere havde været bemyndiget til.
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Sagsøgte har benægtet dette.
Sagsøgeren har ligeledes nægtet at have faaet forevist nogen Skri

velse fra Sagsøgte til Banken om Vekselforholdet og har oplyst, at Ban
ken paa Forespørgsel har erklæret intet at kende til nogen saadan 
Skrivelse.

Som Sagen er forelagt, er det uomtvistet, at Sagsøgte ikke selv har 
skrevet sit Navn som Akceptant paa de heromhandlede Veksler.

Efter det oplyste er det uden Betænkelighed at fastslaa, at Sagsøgte, 
der som anført gennem Aarene har paaskrevet Tjeneste- og Blanko
veksler for Møller-Jørgensen til Brug ved Opnaaelse af Kredit, har været 
klar over, at Møller-Jørgensen i betydeligt Omfang skrev hans Navn som 
Akceptant paa Veksler og benyttede disse som Kreditbasis, idet Møller- 
Jørgensen ikke raadede over Forretningskapital, samt over, at Møller- 
Jørgensen fortsatte dermed uden Hensyn til mulige Henvendelser fra Sag
søgtes Side. Under disse Forhold findes Sagsøgte at maatte være ansvar
lig for det Tab, som Personer, der i Tillid dertil har ydet Møller-Jørgen
sen Kredit, har lidt derved.

Der er ikke i det foreliggende Grundlag for at fastslaa, — hvad Sag
søgte har anført — at Sagsøgeren ikke skulde have været i god Tro 
med Hensyn til Sagsøgtes Forpligtelse efter de modtagne Vekslers Ud
visende.

Sagsøgte vil herefter være at dømme efter Sagsøgerens Paastand, 
mod hvis Størrelse der ikke er rejst Indsigelse, dog at Renter kun kan 
tilkendes med 5 pCt. aarlig.

Sagsøgte vil derhos have at betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger 
med 300 Kr.

Tirsdag den 15. Maj.

Nr. 137/1944. Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia (Landsretssagfører P. Christiansen)
mod

Hundehandler Børge Axel Nilsson (Landsretssagfører Ove Rasmussen).
(Udbetaling af et Tyveriforsikringsbeløb).

Østre Landsrets Dom af 23. Maj 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Forsikrings Aktieselskabet Skandinavia, bør inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse til Sagsøgeren, Hundehandler Børge Axel Nilsson, betale 
3300 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 21. Februar 1944, til Be
taling sker, og Sagens Omkostninger med 300 Kr. under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre LandsretI Paadømmelsen har tretten Dommere deltaget
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Efter det i Sagen, tildels efter Dommen, fremkomne, derunder særligt hvad der er oplyst om Forholdet mellem Indstævnte og hans Broder, findes der ikke fra Indstævntes Side at være ført et saadant Bevis, som efter de foreliggende Omstændigheder maa kræves, for, at Bortfjernelsen af de i Anmeldelsen til Appellanten opførte Genstande er sket paa en saadan Maade, at Indstævnte i den Anledning har noget Krav imod Appellanten, og dennes Frifindelsespaastand vil herefter være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 800 Kr.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia, bør for Tiltale af Indstævnte, Hundehandler Børge Axel Nilsson, i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten 800 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Police af 25. Maj 1943 forsikrede Sagsøgeren, Hundehandler 

Børge Axel Nilsson, i Fortsættelse af en tidligere Police hos Sagsøgte, 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia, sit Indbo for 12.000 Kr. for et 
Tidsrum af 5 Aar fra 12. Maj 1943 at regne.

Torsdag den 2. og Fredag den 3. September anmeldte Sagsøgeren til 
Politiet og til Sagsøgte, at der Natten mellem Onsdag den 1. og Torsdag 
den 2. September i hans og hans Hustrus Fraværelse var begaaet Indbrud 
i deres Hjem og stjaalet en Del Beklædningsgenstande m. v., hvorover 
Sagsøgeren efter Forhandling med sin Hustru, som kom tilbage til Byen 
Mandag den 6. September, i de følgende Dage fremsendte specificerede 
Fortegnelser til Sagsøgte med angivne Værdier, tilsammen 5521 Kr.

Ved Statsadvokaten for Københavns Anklageskrift af 13. November 
1943 blev bl. a. Sagsøgeren, der er født den 23. August 1915 og inden 
Københavns Byret den 20. Februar 1942 har vedtaget efter Straffelovens 
§ 285, II, jfr. § 277, at erlægge 10 Dagbøder paa hver 4 Kr., og som ved 
Københavns Byrets Dom af 13. Juni 1942 efter Straffelovens § 285, I, 
jfr. § 284, jfr. § 279 og 285 I, jfr. § 278, er anset med Fængsel i 10 Maane
der, hans mange Gange straffede Broder Handelsmand Svend Aage Villy 
Nilsson og en Person ved Navn Tommy Møller tiltalt til at lide Straf 
bl. a. for Forsøg paa Bedrageri efter Straffelovens § 279, jfr. § 21, derved, 
at Svend Nilsson og Tommy Møller efter Aftale med Børge Nilsson den 
1. September 1943 om Aftenen har lukket sig ind i dennes Lejlighed, 
Tagensvej 145, og derfra bortfjernet en Del af Børge Nilssons Ejendele, 
hvorefter denne den 3. September 1943 til Forsikrings-Aktieselskabet 
»Skandinavia« urigtigt anmeldte, at han var blevet bestjaalet for Effekter 
til Værdi 5521 Kr., for derved at formaa Forsikringsselskabet til at ud
betale sig nævnte Beløb.
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I Københavns Byrets 6. Afdelings Dom af 7. December 1943 udtales 
herom:

»Vedrørende dette Forhold er afgivet Forklaring af de Tiltalte samt 
af Vidnet Ellen Marie Jespersen.

Tiltalte Børge Nilsson, der under Politiundersøgelsen har hævdet, at 
han intet kendte til, hvordan eller af hvem Tyveriet i hans Lejlighed var 
begaaet, har under Domsforhandlingen indrømmet, at han ca. 14 Dage 
efter, at Indbrudet havde fundet Sted, af Tiltalte Svend Nilsson blev gjort 
bekendt med, at det var denne og en Kammerat af denne, der siden var 
rejst til Tyskland, som havde begaaet Tyveriet. Tiltalte har forklaret, at 
han ikke tidligere har villet fremkomme med denne Oplysning, dels fordi 
han var bange for, at han ikke vilde faa Forsikringssummen udbetalt, 
naar det blev oplyst, at det var Tiltaltes Broder, der havde forøvet 
Tyveriet. Tiltalte har derimod fastholdt, at der ikke har bestaaet nogen 
Aftale mellem ham og Tiltalte Svend Nilsson om Tyveriets Begaaelse, og 
at han først er blevet bekendt med Sagens Sammenhæng ca. 14 Dage 
efter, at Tyveriet havde fundet Sted, og længe efter at Tiltalte* havde 
anmeldt Tyveriet til Politiet og Forsikringsselskabet.

Tiltalte Svend Nilsson, der under Politiundersøgelsen har nægtet at 
kende noget til dette Forhold, har under Domsforhandlingen efter at have 
paahørt Tiltalte Børge Nilssons Forklaring erkendt, at han har forøvet 
det omhandlede Indbrudstyveri hos denne sammen med en Kammerat, der 
kaldes »Willy«, og som siden er rejst til Tyskland. Han har forklaret, at 
han under en Telefonsamtale med Tiltalte Børge Nilsson tilfældigvis 
erfarede, at denne ikke vilde være hjemme om Aftenen den 1. September, 
hvorefter Tiltalte og »Willy« tog ud til Ejendommen, hvor de med en 
falsk Nøgle lukkede sig ind i Lejligheden ved 19-Tiden. Kosterne læssede 
de paa en Transportcykel og kørte dem til Tiltaltes Lejlighed i Saxogade. 
»Willy« har derefter sørget for Salget af Kosterne og har betalt Tiltalte 
6—700 Kr. som hans Andel i Udbyttet. Tiltalte har hævdet, at der ikke 
har bestaaet nogen Aftale mellem ham og Tiltalte Børge Nilsson om, at 
Tiltalte skulde have lavet et fingeret Indbrud; Tiltalte har først nogen 
Tid efter, at Tyveriet var begaaet, gjort denne bekendt med, at Tiltalte 
var Gerningsmanden. Tiltalte har endelig bestemt benægtet, at Tiltalte 
Tommy Møller skulde være identisk med den omtalte »Willy« eller iøvrigt 
skulde have noget med Tyveriet at gøre.

Tiltalte Tommy Møller har bestemt nægtet, at han skulde have haft 
noget med dette Forhold at gøre.

Ellen Jespersen har forklaret, at de Tiltalte Svend Nilsson og Tommy 
Møller opholdt sig hos Vidnet den 1. September 1943 om Eftermiddagen 
og gik sammen bort. Vidnet har endvidere forklaret, at Tiltalte Svend 
Nilsson til hende har fortalt, at Tyveriet var begaaet sammen med Til
talte Tommy Møller og efter Aftale med Tiltalte Børge Nilssén for at 
besvige Forsikringsselskabet.

Retten finder det efter alt det foreliggende, herunder at Vidnet Ellen 
Jespersens Forklaring angaaende dette Forhold har været særdeles 
vekslende, overvejende betænkeligt mod Tiltalte Børge Nilssons Benæg
telse at anse det for godtgjort, at det af Tiltalte Svend Nilsson udøvede
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Tyveri er begaaet efter Aftale med Tiltalte i den Hensigt at besvige For
sikringsselskabet, og Tiltalte vil derfor være at frifinde.

Idet Retten for Tiltalte Svend Nilssons Vedkommende finder at 
maatte lægge denne Tiltaltes Forklaring til Grund ved Sagens Paadom- 
melse, vil han med Hensyn til dette Forhold være at anse skyldig i 
Tyveri.«

Da Sagsøgte nægtede at udbetale Sagsøgeren nogen Erstatning, har 
Sagsøgeren, som efter Sagens Anlæg fra Politiet har modtaget en Del af 
de som stjaalne anmeldte Genstande, ved sin endelige Paastand paastaaet 
Sagsøgte tilpligtet i Henhold til Policen at betale ham de 4439 Kr. med 
Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Sagens Anlæg den 21. Februar 1944. Sag
søgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af et mindre 
Beløb.

Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte henvist til, at 
Sagsøgerens Broder sammen med tre andre Tiltalte ved den nævnte 
Byretsdom er straffet for Forsøg paa Bedrageri, udvist ved, at Sagsøge
rens Broder og en anden Domfældt den 29. September 1943 efter Aftale 
med to yderligere Domfældte lukkede sig ind i disses Lejlighed og fjer
nede en Del disse tilhørende Effekter, hvorefter disse to til hver sit 
Forsikringsselskab urigtigt anmeldte at være bestjaalet for Effekter til 
Værdi af. ca. 2500 Kr. og ca. 1700 Kr. Sagsøgte har videre anført, at det 
ogsaa under Hensyn til, at Sagsøgeren tidligere er straffet, maa antages, 
at Bortfjernelsen af Sagsøgerens Ejendele ligeledes er sket efter Aftale 
med Sagsøgeren for at bedrage Sagsøgte, og at den Omstændighed, at 
Sagsøgeren ved Dommen ikke er kendt skyldig heri, ikke under denne 
Sag kan være afgørende, idet det her maa staa frit at bedømme, om Sag
søgerens Forhold er et saadant, at han kan kræve Forsikringen gen
nemført.

Sagsøgeren har bestemt benægtet, at der har eksisteret nogen saadan 
Aftale. Han har som under Straffesagen forklaret, at han 2—3 Uger efter 
Tyveriet havde en Samtale med sin Broder, hvorunder denne vel ikke 
rent ud sagde, at han havde begaaet Tyveriet, men dog udtalt sig saa
ledes, at Sagsøgeren forstod, at dette var Forholdet. Handelsmand Svend 
A. V. Nilsson har forklaret i Overensstemmelse hermed. Sagsøgeren har 
videre forklaret, at han var meget ked af at have mistet flere af de 
stjaalne Genstande, da de ikke kunde genanskaffes, og derfor efter Sam
talen med sin Broder lovede dennes fraskilte Hustru Fru Ellen Daae 
500 Kr., hvis hun kunde skaffe ham Tingene tilbage. Fru Ellen Daae har 
som Vidne forklaret i Overensstemmelse hermed. Endvidere har Sag
søgerens Hustru Meta Margrethe Nilsson afgivet Forklaring.

Som Sagen herefter foreligger, er der intet Holdepunkt for at fastslaa, 
at Sagsøgeren skulde have haft noget Kendskab til, endsige været del
agtig i Broderens Bortfjernelse af hans Ejendele Natten mellem den 1. og 
2. September 1943.

Til Støtte for sin subsidiære Paastand har Sagsøgte henvist til, at 
Sagsøgeren efter sin egen Forklaring i hvert Fald 2—3 Uger efter Tyve
riet var klar over, hvem der var Gerningsmanden, men undlod at oplyse 
dette, saa at Forholdet først blev kendt efter Broderens Fængsling den 
6. Oktober 1943. Derved er Eftersøgningen af de stjaalne Genstande
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vanskeliggjort, hvorfor Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens § 22, jfr. 
§ 21, Stk. 2, maa medføre, at Selskabets Erstatningspligt nedsættes.

Handelsmand Svend A. V. Nilsson har forklaret, at han disponerede 
over de stjaalne Genstande straks efter Tyveriet og længe før den om
talte Samtale med Sagsøgeren, og Fru Ellen Daae har forklaret for
gæves at have eftersøgt Genstandene.

Det findes at maatte paahvile Sagsøgeren at afkræfte den Formodning, 
som naturlig maa bestaa, for, at snarlig Oplysning om Gerningsmanden 
til et Tyveri maa forøge Muligheden for at faa de stjaalne Genstande 
skaffet til Veje. Da Sagsøgeren ikke findes at have gjort dette, findes den 
ham tilkommende Erstatning at maatte nedsættes med et Beløb, svarende 
til Værdien af de stjaalne Genstande, hvis Fremskaffelse maa antages 
umuliggjort ved Sagsøgerens Undladelse af at oplyse Gerningsmanden 
straks efter at have faaet Kundskab om denne. Idet dette Beløb under de 
foreliggende Omstændigheder findes skønsmæssigt at kunne fastsættes 
til en Fjerdedel af Værdien af de stjaalne Genstande, vil Sagsøgte være 
at tilpligte at betale Sagsøgeren 3300 Kr. med Renter som paastaaet.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale Sagsøgeren med 
300 Kr.

Onsdag den 16. Maj.

Nr. 30/1944. Konstruktør Christian Hansen(Andreas Christensen) 
mod

fhv. Gaardejer Peter Halvor Frederiksen (Svane efter Ordre).
(Erstatning for Mangler ved solgt Ejendom).

Vestre Landsrets Dom af 13. Januar 1944 (IV Afd.): Sag
søgte, Konstruktør Christian Hansen, bør til Sagsøgeren, fhv. Gaardejer 
Peter Halvor Frederiksen, betale 12.185 Kr. 96 Øre tilligemed Renter 
5 pCt. af 11.693 Kr. 04 Øre fra den 1. Oktober 1942, af 196 Kr. fra den 
30. December 1942 og af 296 Kr. 92 Øre fra den 11. December 1943, alt 
til Betaling sker, samt udstede Pantebrev, stort 5938 Kr. 44 Øre, med 
oprykkende Panteret i Matr. Nr. 1 a Stenstrup By, Rostrup Sogn, næst 
den tinglyste Gæld til Aalborg Bys og Omegns Sparekasse og til Jydsk 
Landhypotekforening samt næst 1600 Kr. til Statskassen, hvilket Pante
brev klausuleres efter Justitsministeriets Pantebrevsformular I, forrentes 
med 5 pCt aarlig fra den 11. December 1943 og afdrages med 300 Kr. 
hver Termin, første Gang i Juni Termin 1944. I Sagsomkostninger betaler 
Sagsøgte til Sagsøgeren 600 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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For Højesteret har Appellanten paastaaet Frifindelse mod Betaling af 2390 Kr. 33 Øre med nærmere angivne Renter samt mod at udstede Pantebrev, stort 5338 Kr 44 Øre, som nedenfor nærmere angivet.Indstævnte har gentaget sin Paastand for Landsretten om Tilkendelse af et Beløb af 12.660 Kr. 96 Øre, dog med Tillæg af Renter fra 11. December 1943 til 11. December 1944, 296 Kr. 92 Øre, og Afdrag pr. 11. Juni og 11. December 1944, ialt 600 Kr., af det i Dommen nævnte Pantebrev og med Fradrag dels af 52 Kr. 50 Øre, som Indstævnte har modtaget i Efterbetaling for Aflevering af Korn, dels af 97 Kr. som Følge af, at det paa Ejendommen hæftende Laan til Statskassen har vist sig at udgøre 1697 Kr. og ikke, som nævnt i Dommen, 1600 Kr. Indstævnte paastaar sig herefter tilkendt 13.408 Kr. 38 Øre med Renter 5 pCt aarlig af 12.018 Kr. 54 Øre fra 1. Oktober 1942, af 196 Kr. fra 30. December 1942, af 296 Kr. 92 Øre fra 11. December 1943 og af 896 Kr. 92 Øre fra 11. December 1944. Endvidere paastaas Appellanten tilpligtet at udstede Pantebrev, stort 5338 Kr. 44 Øre, som iøvrigt i Dommen nærmere bestemt, dog med Forrentning fra 11. December 1944 og med foran prioriteret Hæftelse til Statskassen af 1697 Kr. Subsidiært har Indstævnte paastaaet sig tilkendt fornævnte Beløb af 13.408 Kr. 38 Øre nedsat med 475 Kr. til 12.933 Kr. 38 Øre, hvorhos Indstævnte har nedlagt yderligere subsidiære Paastande.Forskellen mellem det af Indstævnte principalt krævede Beløb, 13.408 Kr. 38 Øre, og det Beløb af 2390 Kr. 33 Øre, som Appellanten tilbyder at betale, eller 11.018 Kr. 05 Øre, udgøres dels af et Beløb paa 9000 Kr., som Appellanten under Frafaldelse af sit videregaande Krav for Landsretten kræver Købesummen for Ejendommen nedsat med som Følge af manglende Kornmængde ved Ejendommens Overtagelse, mindst 250 Tdr., dels af det Appellanten ved Dommen tillagte Beløb for Udgift til Tærskning, 475 Kr., dels et Beløb af 1543 Kr. 05 Øre, udgørende den kapitaliserede Værdi af en Ejendommen paahvilende aarlig Ydelse af 127 Kr. til Stenstrup-Lundgaard Transformatorforening, med hvilket Beløb Appellanten paastaar Købesummen for Ejendommen nedsat.Indstævnte har rejst Indsigelse imod, at sidstnævnte Krav, der ikke har været behandlet for Landsretten og ikke er blevet tilstrækkelig klart oplyst under Sagens Forberedelse ved Højesteret, tages under Paakendelse.Idet der findes at maatte gives Indstævnte Medhold heri, vil den indankede Dom i Henhold til de i den anførte Grunde være at stadfæste, dog med de, af Appellanten tiltraadte, Ændringer, der følger af Indstævntes foran angivne Paastand.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde udrede som nærmere nedenfor anført.

H. R. T. 1945 Nr. 7 (Ark 10 og 11) 11
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Thi kendes for Ret:
Appellanten, Konstruktør Christian Hansen, bør til Indstævnte, fhv. Gaardejer Peter Halvor Frederiksen, betale 12.933 Kr. 38 Øre tilligemed Renter 5 pCt. aarlig af 1 1.543 Kr. 54 Øre fra 1. Oktober 1942, af 196 Kr. fra 30. December 194 2, af 296 Kr. 92 Øre fra 11. December 1943 og af 896 Kr. 92 Øre fra 11. December 1944 til Betaling sker, samt udstede Pantebrev, stort 5338 Kr. 44 Øre med oprykkende Panteret i Matr. Nr. la, Stenstrup By, Rostrup Sogn, næst den tinglyste Gæld til Aalborg Bys og Omegns Sparekasse og til Jydsk Land hyp o- thekforening samt næst 1697 Kr. til Statskassen, hvilket Pantebrev klausuleres efter Justitsministeriets Pantebrevsformular I, forrentes med 5 pCt. aarlig fra den 11. December 1944 og afdrages med 300 Kr. hver Termin, første Gang i Juni Termin 194 5.I Henseende til Sagsomkostninger for Landsretten bør dennes Dom ved Magt at stande.Appellanten betaler i Salær for Højesteret og Udlæg til Højesteretssagfører Svane 300 Kr. og 63 Kr. 81 Øre samt i Salærer under subsidiære Vidneførsler og Udlæg til Landsretssagfører Hasted ialt 80 Kr. og til Landsretssagfører Salomonsen ialt 130 Kr. og 44 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 14. September 1942 fandt der paa den Sagsøgeren, fhv. Gaardejer 

Peter Halvor Frederiksen, Rostrup, da tilhørende Ejendom, Matr. Nr. 1 a 
Stenstrup By, Rostrup Sogn, en Forhandling Sted om Ejendommens Salg 
til Sagsøgte, Konstruktør Christian Hansen, Brabrand. Til Stede var for
uden Sagens Parter Sagsøgerens Hustru, Fru Pouline Kirstine Frederik
sen, Sagsøgtes Fader, Entreprenør Christian Hansen, Brabrand, Ejen
domsmægler Harald Børge Pedersen, Støvring, der havde Ejendommen 
i Kommission for Sagsøgeren, og Gartner Niels Hansen Rasmussen, Bra
brand. Under Forhandlingerne kom Størrelsen af Ejendommens Kornavl 
i 1942, af hvilken en Del endnu ikke var indhøstet, paa Tale, og Sagsøgte 
noterede paa et Lommebogsblad blandt andet følgende:

»Anslaaet
125 Rug Vinter
100 „ Vaar
100 Byg + (Havre)
150 Blandkorn „
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Der opnaaedes imidlertid ikke Enighed om Vilkaarene for en Handel, 
og Sagsøgte og dennes Fader samt Gartner Rasmussen forlod derefter 
Ejendommen, men blev kort efter paa Vejen indhentet af Mægler Peder
sen, der, efter at de paagældende var taget af Sted, havde formaaet 
Sagsøgeren til at nedsætte den krævede Salgssum fra 65.000 Kr. til 
64.000 Kr., hvilket han meddelte Sagsøgte. Siddende paa en Grøftekant 
nedskrev Mægleren derefter paa et Stykke Papir kort de Betingelser, paa 
hvilke der kunde handles, samt Oplysning om, hvad der medfulgte i 
Handlen. Dette Stykke Papir blev udleveret til Sagsøgte, der samtidig fik 
Ejendommen paa Haanden i nogle Dage. I Notatets Slutning anføres 
blandt andet »480 Td. Korn.« Den 18. September 1942 afholdtes paa 
Ejendommen et nyt Møde, i hvilket deltog Sagsøgeren og dennes Hustru, 
Ejendomsmægler Pedersen, samt for Sagsøgte dennes Fader tilligemed 
Sagfører Bjelke, Aarhus. Spørgsmaalet om Kornavlens Størrelse blev 
paany berørt, og da Enighed om Vilkaarene var opnaaet, blev et betinget 
Skøde straks udfærdiget af Sagfører Bjelke. Det hedder heri blandt 
andet, at Ejendommen sælges med »--------- , al paa Ejendommen værende
Avl, Afgrøde og Gødning, alt saaledes som det nu er og forefindes, og 
som det er Køberen forevist.« Ejendommen skulde ifølge Skødet over
tages af Køberen den 1. Oktober 1942, hvilken Dato tillige var Skærings
dag med Hensyn til Renter og Skatter. Om Berigtigelse af Købesummen, 
der var aftalt til 64.000 Kr., bestemtes det i Skødet, at Køberen skulde 
overtage eller indfri de i Ejendommen indestaaende Laan, nemlig foruden 
Laan til Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Jydsk Land-Hypothekfor- 
ening og en Transformatorforening to Laan til Statskassen paa henholds
vis 7423 Kr 05 Øre og 1600 Kr., og at Køberen kontant skulde betale 
den 1. Oktober 1942 2000 Kr. og i December Termin s. A. 10.000 Kr.

Det hedder derhos i Skødet:
»Restbeløbet afgøres ved, at Sælgeren afleverer det leveringspligtige 

Korn og sælger saa meget af Ejendommens Kornbeholdning, at der er 
100 Td. tilbage og de Beløb, der herved indkommer, afskrives paa Købe
summen. For et eventuelt manglende Beløb skal Køberen udstede Pante
brev med Pant i den solgte Ejendom næstefter de for Tiden indestaaende 
Laan. Beløbet skal forrentes med 5 pCt. p. a. og skal betales i December 
Termin 1943.

Saafremt Statskassens Laan ikke kan forblive indestaaende, skal 
Køberen dække 20 pCt. af Laanene, medens Sælgeren skal dække, hvad 
der forlanges udbetalt herudover mod at faa Pant i den solgte Ejendom 
næstefter Sparekassens og Hypotekforeningens Laan.«

Medens Sagsøgte rettidig betalte det pr. 1. Oktober 1942 forfaldne 
Beløb 2000 Kr., blev Beløbet 10.000 Kr., der skulde betales i December 
Termin 1942, først erlagt den 29. December s. A. under en af Sagsøgeren 
rekvireret Fogedforretning, hvorunder han havde begæret Sagsøgte udsat 
af Besiddelsen af Ejendommen. Af det ovennævnte Restbeløb af Købe
summen, der udgjorde 14.694 Kr. 99 Øre, blev et Beløb af 2526 Kr. 
95 Øre afgjort ved Afhændelse af Korn, nemlig Kornets Salgssum 
3001 Kr. 95 Øre med Fradrag af Tærskningsudgifter 475 Kr. Sagsøgte 
var derimod ikke at formaa til at betale eller udstede Pantebrev for den 
herefter tilbageværende Del af Købesummen 12.168 Kr. 04 Øre eller til

11
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overensstemmende med Skødets Bestemmelser at udstede Pantebrev for 
80 pCt. af det til Statskassen indestaaende Laan, stort 7423 Kr. 05 Øre 
eller 5938 Kr. 44 Øre, hvilket Laan af Statskassen er fordret indfriet ved 
Ejerskiftet.

Sagsøgeren har derefter under nærværende Sag paastaaet Sagsøgte 
tilpligtet at betale et Beløb af 12.660 Kr. 96 Øre tilligemed Renter 5 pCt. 
aarlig fra den 1. Oktober 1942 af 12.168 Kr. 04 Øre, fra den 30. December 
1942 af 196 Kr. og fra den 11. December 1943 af 296 Kr. 92 Øre, alt til 
Betaling sker, samt tilpligtet til Sagsøgeren at udstede Pantebrev, stort 
5938 Kr. 44 Øre, med oprykkende Panteret i Matr. Nr. 1 a, Stenstrup By, 
Rostrup Sogn, næst den tinglyste Gæld til Aalborg Bys og Omegns Spare
kasse og til Jydsk Landhypothekforening samt næst 1600 Kr. til Stats
kassen, hvilket Pantebrev klausuleres efter Justitsministeriets Pante
brevsformular I, forrentes med 5 pCt. aarlig fra den 11. December 1943 
og afdrages med 300 Kr. hver Termin, første Gang i Juni Termin 1944.

Det ovennævnte Beløb 12.660 Kr. 96 Øre fremkommer saaledes: 
1. Restkøbesum ............................................................ 12.168 Kr. 04 Øre
2. Omkostninger ved ovennævnte Fogedforretning.. 146 — 00 —
3. Løntilgodehavende .................................................... 50 — 00 —
4. Rente 5 pCt. aarlig fra 11. December 1942 til 

11. December 1943 af det i Paastanden nævnte 
Beløb 5938 Kr. 44 Øre .................................... 296 — 92 —
Sagsøgte har paastaaet sig frifundet for Sagsøgerens Tiltale og Sag

søgeren tilpligtet at udstede endeligt Skøde til ham paa Ejendommen kun 
behæftet med de indestaaende Laan til Aalborg Bys og Omegns Spare
kasse, Jydsk Landhypotekforening og 1600 Kr. til Statskassen.

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgte anført, a t Sagsøgeren under 
Salgsforhandlingerne har afgivet Løfte om, at Ejendommens Kornavl det 
paagældende Aar udgjorde ca. 480 Tdr., a t samme Kvantum er nævnt i 
det af Mægleren udfærdigede skriftlige Tilbud, for hvilket Sagsøgeren 
maa hæfte, a t Avlen imidlertid viste sig kun at udgøre ca. 200 Tdr., 
nemlig et bortsolgt Kvantum 184 Tdr. med Tillæg af en resterende Be
holdning paa 5—8 Tdr. og et opfodret Kvantum paa ca. 10 Tdr., og at 
der derfor tilkommer Sagsøgte et Afslag i Købesummen. Dette Afslags 
Størrelse er dels under Hensyn til Værdien af den manglende Korn
mængde ved Ejendommens Overdragelse, mindst 250 Tdr., eller 9500 Kr., 
dels under Hensyn til, at Ejendommens Kornudbytte ogsaa fremtidig vil 
være mindre, end Sagsøgte med Føje har regnet med efter den givne 
Oplysning om Avlens Størrelse i 1942, af Sagsøgte anslaaet til 20.000 Kr. 
eller mere end det af Sagsøgeren indsøgte Beløb 12.660 Kr. 96 Øre med 
Tillæg af det i Paastanden nævnte Pantebrevs Paalydende 5938 Kr. 
44 Øre.

Sagsøgte har iøvrigt erkendt Rigtigheden af den af Sagsøgeren fore
tagne Opgørelse af sit Tilgodehavende, idet han dog har gjort gældende, 
a t de tidligere nævnte Tærskningsudgifter 475 Kr., der er afholdt af Sag
søgte, skal godskrives ham og saaledes fragaa i Sagsøgerens Tilgode
havende, a t han som Følge af den manglende Kornmængde har været 
berettiget til at undlade at betale det i December Termin 1942 forfaldne 
Beløb af Købesummen, hvorfor Omkostningerne ved den afholdte Foged-



16. Maj 1945 165

forretning er ham uvedkommende, og a t han kun er pligtig at betale det 
paastævnte Rentebeløb, saafremt han skal udstede det nævnte Pantebrev.

Om Indholdet af de stedfundne Salgsforhandlinger er der under Sa
gens Forberedelse afgivet Forklaring af Parterne og en Række Vidner, 
hvorhos Parterne paany har afgivet Forklaring under Domsforhand
lingen.

Sagsøgeren har forklaret, at han under Forhandlingerne den 14. Sep
tember 1942 paa Forespørgsel om Kornavlens Størrelse anslog Rughøsten, 
der var indhøstet, til 120 Tdr., hvorimod han ikke opgav noget Tal for 
Vaarsæden — Vaarrug fandtes ikke —, der kun delvis var indhøstet, idet 
han gjorde opmærksom paa, at Høsten var noget usikker, da man ikke 
kunde faa den sædvanlige Mængde Kunstgødning. Da Sagsøgte trængte 
ind paa ham for at faa et Tal, sagde han: »Der er maaske 300 Tdr., 
maaske mere, maaske mindre«, men han fastholdt til det sidste, at han 
ikke kunde garantere noget Tal. Han har i normale Aar høstet 400— 
500 Tdr. Korn, men i de 2 sidste Aar har Høsten paa Grund af Tørke 
kun været ca. 200 Tdr., hvilket han gjorde Sagsøgte bekendt med. Han 
har under Domsforhandlingen opgjort Høstens Størrelse i 1942 til at have 
været 266 Tdr., nemlig foruden de solgte 184 Tdr. et Kvantum af 45 Tdr., 
der er opfodret paa Ejendommen i Tiden fra Skødets Oprettelse til 1. No
vember 1942, 25 Tdr., der var tlbage, efter at den øvrige Beholdning var 
solgt, og 12 Tdr., der er benyttet til Udsæd.

Sagsøgte har forklaret, at Sagsøgeren under Forhandlingerne den 
14. September 1942 opgav Høstens Størrelse til 500—600 Tdr. Korn, 
senere til 500 Tdr., og da Sagsøgte, der ikke er landbrugskyndig, og 
hans Fader, der førte Forhandlingerne for ham, regnede med 475 Tär., 
sagde Sagsøgeren, at dette Tal kunde de sikkert regne med, hvorefter 
Sagsøgte paa et Lommebogsblad foretog det ovennævnte Notat, hvis 
enkelte Tal blev opgivet af Sagsøgeren.

Sagsøgtes Fader har forklaret, at Mægleren og Sagsøgeren i For
ening gav Oplysning om Kornbeholdningen. Denne blev først anslaaet til 
500—600 Tdr., men da Vidnet og hans Søn betvivlede dette, fastsattes et 
Tal paa 480 Tdr., idet Sagsøgeren erklærede, at det kunde man i hvert 
Fald regne med, og Sagsøgeren opgav tillige Tal for de enkelte Korn
sorter, som Sagsøgte straks nedskrev.

Gartner Rasmussen har forklaret, at Mægleren spurgte, om Korn
beholdningen kunde sættes til 500—600 Tdr., og da Sagsøgeren ikke vilde 
love dette, spurgte Mægleren, om de da kunde regne med 475 Tdr. Sag
søgeren garanterede ikke udtrykkeligt, men gjorde heller ikke Indsigelse 
mod dette Tal. Vidnet husker ikke, at Sagsøgeren har udtalt sig om 
300 Tdr. eller lignende, men han husker, at Sagsøgeren anslog Vinter
sæden til 125 Tdr. og at der blev nævnet Tal paa Vaarsæden, men det 
var nærmest Mægleren, der spurgte om disse Tal, og Sagsøgeren prote
sterede i hvert Fald ikke imod dem.

Ejendomsmægler Pedersen har forklaret, at Sagsøgeren paa Vidnets 
Forespørgsel om Kornmængden nægtede at opgive noget bestemt Tal, 
idet han sagde, at det var meget vanskeligt at skønne herover, da han 
ikke kunde faa Kunstgødning som før i Tiden; han oplyste herved, at han 
i normale Aar kunde avle 4—500 Tdr. Korn, men at Ejendommen i de
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daarlige Somre 1940—1941 kun havde givet et Par Hundrede Tønder. 
Skønt baade Vidnet og Sagsøgte trængte ind paa ham for at faa ham 
til at sige noget bestemt om Høsten 1942, var det ikke muligt at faa 
Sagsøgeren til at strække sig videre end til at sige, at der maaske kunde 
blive 300 Tdr. Korn, maaske mere, maaske mindre; dog udtalte han paa 
nærmere Forespørgsel, at han vilde regne med, at der kunde blive 
120 Tdr. Rug.

Vidnet og Sagsøgte anslog indbyrdes Kommængden til ca. 480 Tdr. 
men Vidnet erindrer ikke, om dette blev nævnt for Sagsøgeren. Der blev 
under Forhandlingerne regnet frem og tilbage med forskellige Kvanta 
Kom, og disse Beregninger blev væsentlig opstillet af Vidnet og Sag
søgte i Forening. Vidnet mener, at Sagsøgte regnede med, at Salgs
summen for Kornet ialt væsentlig vilde dække Restkøbesummen. Den 
Dag, da Skødet blev skrevet, udtalte Sagsøgeren flere Gange, at han 
ikke vilde garantere, at der var noget bestemt Kvantum Korn.

Endelig har Sagsøgerens Hustru forklaret, at hendes Mand den 
14. September 1942 erklærede, at der maaske var 300 Tdr. Kom paa 
Ejendommen, maaske mere, maaske mindre, men han nægtede bestemt at 
udtale sig med større Nøjagtighed. Da Skødet blev skrevet, sagde hendes 
Mand umiddelbart forinden Underskriften, at han ikke garanterede for 
noget som helst, men at Sagsøgte skulde tage Gaarden, som den var.

Ved det foreliggende kan det nu ikke anses godtgjort, at Sagsøgeren 
har afgivet nogen Garanti for, at der paa Ejendommen var ca. 480 Tdr. 
Korn, hvorom intet indeholdes i det betingede Skøde. Der maa tværtimod 
efter det oplyste gaas ud fra, at Sagsøgeren har vægret sig ved at frem
komme med nogen bestemt Angivelse af Kornavlens Størrelse — bortset 
fra Rughøsten, med Hensyn til hvilken hans Angivelse har vist sig rigtig 
—, men har anslaaet den til ca. 300 Tdr., maaske noget mere, maaske 
noget mindre. Under disse Omstændigheder findes Sagsøgte at maatte 
have været klar over, at Sagsøgeren ikke vilde staa inde for Rigtigheden 
af det af Mægleren nævnte Kvantum 480 Tdr., og Sagsøgte findes derfor 
ikke at kunne støtte nogen Ret paa denne Angivelse i Mæglerens Tilbud. 
Idet Sagsøgte efter det anførte ikke med Føje har kunnet gaa ud fra, at 
Kornavlen var større, end den — selv naar Sagsøgtes Opgørelse lægges 
til Grund — viste sig at være, vil der ikke kunne tilkendes Sagsøgte 
noget Afslag i den aftalte Købesum.

Med Hensyn til de enkelte Poster paa Sagsøgerens Opgørelse, hvor
imod Sagsøgte har fremsat Indsigelse, bemærkes, at Sagsøgte efter det 
forannævnte Resultat vil have at tilsvare Sagsøgeren saavel det under 
2 nævnte Omkostningsbeløb 146 Kr. som det under 4 nævnte Rentebeløb 
296 Kr. 92 Øre. Tilbage er kun Spørgsmaalet om, hvem af Parterne det 
paahviler at bære den tidligere nævnte Udgift til Tærskning 475 Kr. Det 
er herom oplyst, a t det mellem Parterne var aftalt, at Sagsøgeren skulde 
bestyre Ejendommen for Sagsøgte i Oktober Maaned 1942 mod et kon
tant Vederlag af 225 Kr. foruden frit Ophold, a t Sagsøgeren som Følge 
af Uoverensstemmelse med Sagsøgtes Fader om Udførelsen af Tærsk
ningen fratraadte som Bestyrer den 15. Oktober, men forblev boende paa 
Gaarden til 1. November, og a t Sagsøgte udførte Tærskningen i Slut-
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ningen af Oktober Maaned for en Udgift af 475 Kr., hvilket Beløb som 
nævnt er fratrukket i Afregningen til Sagsøgeren.

Naar henses til, at det ifølge Bestemmelse i Skødet paahvilede Sælge
ren at foretage Aflevering og Salg af Ejendommens Kornbeholdning, maa 
der i Mangel af anden Oplysning gaas ud fra, at ogsaa Tærskningen 
skulde ske ved Sagsøgerens Foranstaltning og paa hans Bekostning. Sag
søgeren vil derfor ikke kunne kræve, at Udgiften hertil afholdes af Sag
søgte, og Beløbet 475 Kr. vil derfor være at fradrage i det af Sagsøgeren 
indsøgte Beløb. Iøvrigt vil Sagsøgerens Paastand i Overensstemmelse 
med det anførte være at tage til Følge.

Sagsøgte vil derhos have at godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkost
ninger med 600 Kr.

Torsdag den 17. Maj.

Nr. 189/1944. Frederikssund Andelssvineslagteri (H. Bache) 
mod

Slagteriarbejdernes Forbund som Mandatar for Slagteriarbejder 
Theodor A. Wahlquist (Landsretssagfører Borup Svendsen).

(Erstatning for Ulykkestilfælde).

Østre Landsrets Dom af 7. Juli 1944 (VII Afd.): Sagsøgte, 
Frederikssund Andelssvineslagteri, bør inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven til Sagsøgeren, Slagteriarbejdernes 
Forbund som Mandatar for Slagteriarbejder Theodor A. Wahlquist, be
tale 2200 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 17. November 1943, 
til Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 400 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret er det oplyst, at Tilskadekomne ikke havde faaet særlig Ordre til at skynde sig med sit Arbejde.Med denne Bemærkning og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste. Af Erstatningen vil et Beløb af 1700 Kr. med Renter være at indbetale til Direktoratet for Ulykkesforsikring.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. Af det Indstævnte, Slagteriarbejdernes Forbund som Mandatar for Slagteriarbejder Theo-
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dor A. Wahlquist, tilkendte Beløb bør 1700 Kr. med Renter indbetales til Direktoratet for Ulykkesforsikring.
I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Frederikssund Andelssvineslagteri, til Indstævnte 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Slagteriarbejder Theodor A. Wahlquist, der i adskillige Aar har 

arbejdet paa Frederikssund Andelssvineslagteri, kom den 12. Juni 1943 
til Skade under Arbejdet, idet han med venstre Fod traadte ned i en i 
Slagterihallens Gulv værende med kogende Vand fyldt Grube. Han ind
lagdes straks paa Amts- og Bysygehuset i Frederikssund, hvor han be
handledes til 29. August s. A. for Forbrænding af venstre Fod og nederste 
Halvdel af Underbenet. Huden var meget længe om at nydannes og endnu 
ved Udskrivningen var den ganske tynd og blaalig, men ellers naturlig. 
Han er stadig arbejdsudygtig og hans nuværende Tilstand beskrives i 
en af Læge Svend E. Gejlager den 25. Juni 1944 afgivet Erklæring saa
ledes:

»Der er svære Ardannelser paa Fod og Fodled, der er røntgenologisk 
paavist udtalt Halisterese (Kalksvind) i Knoglerne omkring Fodleddet og 
begyndende deformerende Ledegigt, hvilket alt sammen maa tilskrives 
Ulykkestilfældet. Der er stærke Smerter i Fodleddet ved visse Bevægel
ser og W. kan f. Eks. ikke bruge Træfodtøj endnu.«

Under denne ved Retten for Frederikssund Købstad hl v. forberedte 
Sag, gør nu Sagsøgerne, Slagteriarbejdernes Forbund som Mandatar for 
Slagteriarbejder Theodor A. Wahlquist, der den 18. Februar 1944 har 
opnaaet Tilladelse fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen til at anlægge 
Erstatningssag mod Sagsøgte, Frederikssund Andelssvineslagteri, gæl
dende: Den paagældende ofte af kogende Vand fyldte Grube, var ikke 
afskærmet, saaledes at det var muligt for enhver Arbejder enten ved 
Udgliden paa det vaade og af Fedt glatte Gulv eller paa anden ham 
utilregnelig Maade at faa en Fod ned i det. Denne Ordning er stridende 
med § 6, Stk. 1, i Fabrikloven af 29. April 1913. Sagsøgte, der havde 
ladet Gruben indrette og anvende som sket, maa derfor være erstatnings
ansvarlig over for Sagsøgeren Wahlquist, der uden egen Skyld under 
forceret Arbejde er kommet til Skade ved at træde ned i Gruben. Han
opgør sit Erstatningskrav under denne Sag saaledes:
1. Erstatning for Svie og Smerte ......................................... Kr. 500,00
2. Tab af Arbejdsfortjeneste foreløbig i Tiden fra 12. Juni— 

13. November 1943 ......................................................... — 1700,00

tilsammen.... Kr. 2200,00
hvilket Beløb med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 
17. November 1943 han paastaar Sagsøgte dømt til at betale, idet han



17. Maj 1945 169

forbeholder sig senere Indbetaling af yderligere Erstatning for tabt Ar
bejdsfortjeneste og mulig Invaliditet.

Sagsøgte procederer til Frifindelse under Anbringende af, at Ulykken 
skyldes Uforsigtighed fra Sagsøgeren, der gennem sit Arbejde var vel 
kendt med Ordningen med Gruben, som havde været den samme i ca. 
50 Aar, uden at der hidtil var sket lignende Ulykker, saaledes at Sagsøgte 
har haft Føje til at gaa ud fra, at Ordningen, som ogsaa var godkendt af 
Fabriktilsynet, var forsvarlig.

For den forberedende Ret har forskellige Vidner afgivet Forklaring, 
hvorhos Sagsøgeren Wahlquist for Landsretten har afgivet Forklaring.

Det fremgaar heraf og af Sagens øvrige Oplysninger, at den paa
gældende Grube bestaar af en 130 cm lang, 52 cm bred og 35 cm dyb 
Fordybning beregnet til Afvaskning af Svinehoveder, idet de i en Krog 
paa Transportstang ophængte Svinekroppe føres med Hovedet nedad i 
Gulvhøjde hen over Fordybningen, og den Arbejder, som foretager Af
vaskningen staar i en anden Fordybning, hvis Bund ligger lavere end 
første. Under denne Afvaskning er den førstnævnte Fordybning vel kun 
fyldt med lunket Vand, men den har ogsaa, indtil Ulykken indtraf, været 
brugt til den daglige Afvaskning af Slagteriets Transportvogne med 
kogende Vand, som har henstaaet i Gruben under Afvaskningen. Det be
mærkes herved, at det er nødvendigt herunder, ligesom til Afvaskning af 
Gulvet i Slagterihallen, at bruge kogende Vand, da Vogne og Gulv er 
meget fedtede. Gruben ligger i Hallens ene Ende godt 4 m fra Ende- 
vsqggen og nær den ene Sidevæg med et 80 cm over Gulvet hævet Bassin 
ca. 2 m længere ude paa Gulvet i Retning fra Sidevæggen. Sagsøgeren, 
Wahlquist, har ofte deltaget saavel i Afvaskning af Vogne som af Gulv. 
Den 12. Juni 1943 var Pinselørdag, og Arbejdet skulde standses for Dagen 
Kl. 12 Middag. Wahlquist betjente den Haandvogn, hvorpaa det kogende 
Vand til Gulvvasken førtes rundt i Hallen, idet han stadig ved Hjælp af 
en Spand øste Vand paa Gulvet, medens to andre Arbejdere fulgte efter 
med Koste. Under Arbejdet gik Wahlquist, som han plejede, baglæns 
trækkende Haandvognen efter sig, idet han ved Enden af Hallen passe
rede Bassinet længst fra Sidevæggen paa modsat Side af Gruben, hvor 
han saa andre Arbejdere beskæftiget med Vognvask. Da det Hold, som 
rengjorde Gulvet, havde naaet Endevæggen, vendte det tilbage i den 
Side, hvor Gruben er beliggende, idet Wahlquist stadig baglæns nærmede 
sig denne, som han var vant til at passere paa denne Maade uden 
at falde i.

Sagsøgeren, Wahlquists, Forklaring gaar ud paa, at han den paa
gældende Dag maa have været særligt optaget af at faa Arbejdet hurtigt 
fra Haanden, da han havde særlig Ordre til at være færdig inden Middag, 
og at dette maa være Grunden til, at han er kommet Gruben for nær.

Fabriksinspektør Spangsberg har i Erklæring af 23. Marts 1944 om 
den paagældende Grube udtalt:

»Indretning af det i Sagen omtalte Afvaskningsbassin findes paa saa 
at sige alle Slagterier, idet jo Afvaskningen af Svinenes Hoveder jo er 
krævet af Veterinærtilsynet. Dets Beliggenhed i Lokalerne er i Almindelig
hed saaledes, at der paa Dage, hvor der ikke slagtes, ikke er aim. Færdsel 
forbi Bassinet. Dette gælder særligt Bassinet i Frederikssunds Slagteri.
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Jeg har aldrig ved mine Insp. eller Besøg paa Slagteriet vidst eller 
set, at man benyttede Bassinet til andet end Afvaskningen af Svine- 
hovederne, ligesom jeg heller aldrig — udover Slagtedage — har set Ar
bejdere været beskæftiget i Nærheden af Bassinet. Jeg har derfor aldrig 
fundet mig foranlediget til at give Paabud om Anbringelse af Dæksel, 
naar der kunde være Fare for at nogen kunde træde ned i Bassinet.«

Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet, hvem Sagen har været 
forelagt, har i en den 21. Marts 1944 afgivet Erklæring udtalt, at der 
ikke fra Fabriktilsynets Side er afgivet Paabud om Dækning af den om
handlede Beholder, men at Sagsøgte efter Direktoratets Mening, uanset 
dette i Medfør af Fabriklovens § 6, Stk. 1, har været forpligtet til at 
foretage fornøden Afskærmning.

Det er oplyst, at Sagsøgte efter Ulykken har ladet Gruben dække 
med et Trælaag, naar den ikke er i Brug, og at Afvaskningen af Vognene 
i Gruben nu foregaar paa den Maade, at kogende Vand sprøjtes gennem 
en Slange med paaskruet Børste og straks løber ud gennem Grubens 
aabenstaaende Bundventil, saaledes at Henstaaen af kogende Vand i 
Gruben undgaas.

Efter det saaledes oplyste, findes den tidligere Brug af den i Gulvet 
anbragte ikke afskærmede Grube som Beholder for kogende Vand at 
have været farlig for Arbejderne i Virksomheden, og Ansvaret herfor at 
maatte paahvile Sagsøgte. Sagsøgeren Wahlquist har vel været for
trolig med den tidligere Ordning og har kendt den nævnte Brug i Ulyk
kesøjeblikket, men naar henses til, at han efter særlig Ordre da arbejdede 
i et forceret Tempo, findes hans midlertidige Uopmærksomhed over for 
Faren at have været undskyldelig for hans Vedkommende og Ansvaret 
for Ulykken alene at maatte paahvile Sagsøgte.

Herefter og idet Sagsøgte ikke har fremsat Indsigelse imod Bereg
ningen af Erstatning for Arbejdstab, samt da Sagsøgerens Krav for saa 
vidt angaar Erstatning for Svie og Smerte findes rimeligt, vil Sagsøgerens 
Paastand være at tage til Følge, idet Sagsøgte derhos vil have at betale 
Sagens Omkostninger til Sagsøgeren med 400 Kr.

Onsdag den 2 3. Maj.

Nr. 216/1944. Fru Blanche Hoffmann (Gamborg) 
mod

Grosserer Kay Wadil (Hartvig Jacobsen).
(Nedsættelse af Lejeafgift m. v.).

Dom afsagt af Boligvoldgiftsrettens 2. Afd. 17. Januar 
1944: Sagsøgte, Fru B. Hoffmann, ved Administrator af Ejendommen 
Vesterbrogade 18 Fabrikant Johs. Hoffmann, bør for Tiltale af Sagsøge
ren, Grosserer Kay Wadil, under nærværende Sag fri at være. Sag-
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søgeren bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgte betale 
Sagens Omkostninger med 800 Kr.

Østre Landsrets Dom af 13. Juni 1944 (II Afd.): Indstævnte, 
Fru Blanche Hoffmann, bør mod Betaling af 39.700 Kr. nedsætte Leje
afgiften for de af Appellanten, Grosserer Kay Wadil, i Indstævntes Ejen
dom lejede Lokaler med ialt 8970 Kr. fra Betalingens Tidspunkt. Ind
stævnte bør endvidere anerkende, at Appellanten ved at ombygge de lejede 
Lokaler for en samlet Sum af 53.800 Kr. har opfyldt sin Pligt i Henhold 
til den mellem Parterne indgaaede Lejeaftale til at foretage en Om
bygning af de lejede Lokaliteter, at Indstævnte, efter at Ombygningen er 
tilendebragt, under Forudsætning af, at hun har faaet udbetalt det oven
for nævnte Beløb af 39.700 Kr., af de 53.800 Kr. skal udrede 26.900 Kr., 
samt at Appellanten ved Udnyttelsen af sin Fremlejeret efter Lejeaftalen 
ikke er begrænset til Fremleje til Damekonfektion. I Sagsomkostninger 
for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 3000 Kr. De idømte 
Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse, 
og Dommen i det hele at efterkomme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Landsrettens Dom anførte Grunde tiltrædes dens Afgørelse angaaende det under Punkt I omhandlede 

Spørgsmaal.Med Hensyn til Punkt II ses der ikke i de mellem Parterne trufne skriftlige Aftaler eller i Sagens øvrige Oplysninger at være Holdepunkt for at statuere, at den af Indstævnte indgaaede Forpligtelse til Ombygning m. v. skulde være begrænset til et Beløb af 340.000 Kr., og Indstævntes principale Paastand vil derfor ikke kunne tages til Følge.Hvad dernæst angaar Indstævntes subsidiære Paastand, maa det vel efter Sagens samtlige Oplysninger — derunder det i Overenskomsten af 30. Juli 1935 eksempelvis anslaaede Forhold mellem Udgifterne til første Del og anden Del af Ombygningen — antages, at Indstævntes nævnte Pligt ikke er saa omfattende, at Appellantinden vil kunne kræve den mod Set. Jørgens Allé vendende Del af Ejendommen bragt i Overensstemmelse med den øvrige Del af Ejendommen, men under Hensyn til Sagens paa dette Punkt noget ufuldstændige Oplysninger findes de nævnte subsidiære Paastande ikke at kunne tages under Paakendelse, og Appellantindens Paastand om Stadfæstelse af Boligvoldgiftsrettens Dom vil derfor paa dette Punkt være at tage til Følge.Forsaavidt angaar det under Punkt III omhandlede Spørgsmaal vil Landsrettens Afgørelse, bl. a. under Hensyn til, at Fremlejeretten ogsaa angaar delvis Fremleje, kunne tiltrædes.Sagens Omkostninger for alle Retter findes Appellantinden at burde betale til Indstævnte med 2500 Kr.
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Een af de voterende Dommere bemærker ad Punkt II, at han ikke finder paa det foreliggende Grundlag at kunne tage Stilling til Omfanget af Indstævntes Forpligtelse med Hensyn til den resterende Del af Ombygningsarbejdet.
Thi kendes for Ret:

Forsaavidt angaar Punkt II bør Boligvoldgiftsrettens Dom ved Magt at stande.Forsaavidt angaar Punkterne I og III bør Landsrettens Dom ved Magt at stande.I Sagsomkos tninger for alle Retter betaler Appellantinden, Fru Blanche Hoffmann, til Indstævnte, Grosserer Kay Wadil, 2500 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Præmisserne til Boligvoldgiftsrettens Dom er saalydende:
Ved Lejekontrakt af 6. April 1935 lejede Sagsøgeren Grosserer Kay 

Wadil, af Fabrikant Johs. Hoffmann som Administrator af Ejendommen 
Vesterbrogade 18, der ejes af Sagsøgte, Fru B. Hoffmann, fra April 
Flyttedag 1935 at regne hele Mezzaninen i Ejendommen med tillagte 
Hall-Parti for en helaarlig Leje af 10.000 Kr. Lokalerne lejedes ifølge 
Kontrakten »for at benyttes til Damekonfektion«. Det bestemtes, at Leje
maalet fra Ejerens Side først kunde opsiges til Ophør April Flyttedag 
1947. Angaaende Opsigelse iøvrigt bestemtes, at Lejemaalet kunde opsiges 
af en Parterne med 7a Aars Varsel »at fortolke efter Kontraktens Bilag«.

Kontrakten indeholdt — ud over sædvanlige trykte Bestemmelser — 
følgende Passus:

»Angaaende Lejemaalets Udvidelse henvises til den samtidig hermed 
underskrevne Overenskomst.«

Samtidig med Lejekontraktens Indgaaelse blev der — altsaa ligeledes 
den 6. April 1935 — mellem Parterne indgaaet en saalydende Overens
komst:

»Mellem de Herrer Grosserer Kay Wadil, Vesterbrogade 20, med 
Grosserer Einer Mensen, Nygade 7, som Kautionist paa Kontrakten og 
Fabrikant Johs. Hoffmann, Set. Jørgens Allé 3—11, her, som Admini
strator er indgaaet følgende Overenskomst angaaende Lejemaal af samt
lige Stuebutikker med tilhørende Mezzaninlokaler, samt tilkommende 
overbygget Gaard med eventuel Kælder i Ejendommen Vesterbrogade 
Nr. 18, her.

Lejemaalet indgaaes fra April Flyttedag 1935 for den nuværende Kon
fektionsforretnings Vedkommende, og for Cigarbutikkens fra Oktober 
Flyttedag 1935. Overtagelsen af de øvrige Butikkers Lejemaal foregaar 
saa snart disse kan opsiges med lovligt Varsel, idet dog Ejer og Lejer 
er enige om at optage en Forhandling med Boghandler Bing og Paraply
forhandler Clausen om Fraflytning samtidig med Cigarbutikken fra Okto
ber Flyttedag 1935. Ejeren deltager med Halvdelen af den eventuelle Af- 
staaelsessum til Lejerne.
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Da Indlejningen sker i Tempi, fordeles Grundlejen Kr. 40.000,—
saaledes: 
Konfektionslokalet (Mezz. & Butik — Hall) ........................... Kr. 10.000
ved Cigarforretningens Frigørelse ........................................... — 5.000

„ Paraplyforretningens do.................................................. — 5.000
„ Papirforretningens do.................................................. — 6.000
„ Hjørnebutikkens do.................................................. — 14.000

Kr. 40.000
Ved Slutsedlens Underskrift betales et Kvartals aarlig Leje af Kon

fektionslokalet. Lejekontrakten oprettes paa Københavns Grundejerfor
enings Kontrakt.

Lejemaalet er uopsigeligt fra Ejerens Side indtil Oktober Flyttedag 
1947. Fra Lejerens Side kan Lejemaalet opsiges med Aars Varsel til 
en Flyttedag, dog først at regne efter fuldendt Ombygning. Lejeren har 
5 Aars Prolongationsret af Lejemaalet med 10 pCt. Forhøjelse af den 
ved Lejemaalets Udløb gældende effektive Leje.

Ombygninger, Installationer og fast Montering søges udført af Lejerne 
i Henhold til den af Allan Christensen & Co. forelagte og af Ejer og Lejer 
godkendt Plan. Planen gaar i Princippet ud paa at ombygge og udstyre 
Lokalerne til Damekonfektion efter Standard Vesterbrogade 20. Gaarden 
overbygges i Mezzaninhøjde, inkl. denne, med tilhørende Ændringer af 
Ejendommens Trappeforhold m. m.

Til Beregningen af Bekostningerne ved disse Arbejders Udførelse 
udarbejder Hovedentreprenøren for Leverancerne, Allan Christensen & 
Co., for Lejerne detaillerede Tegninger og Beskrivelser, der forelægges 
Ejeren til Godkendelse.

Det bemærkes, at Udgifterne til Monteringen vil udgøre ca. Va af 
Omkostningerne.

Udgifterne ved Ombygningen, Installationer og fast Montering — heri 
beregnet ovenfor nævnte eventuelle Affindelsessum til 2 Lejere — deles 
efter endt — afsnitvis — Ombygning lige mellem Ejer og Lejer. Det paa
hviler Allan Christensen & Co. at fremskaffe saavel Byggetilladelse som 
Bygge-Attest.

For Ejerens Udlæg indtil 100.000,— forhøjes Lejen med 7 pCt. Ud
læggene opgøres efter hvert Afsnits Færdiggørelse og Lejeforhøjelsen 
træder samtidig i Kraft. For Ejerens Udlæg over 100.000,— forhøjes 
Lejen yderligere med 3 pCt. (f. Eks. for Udlæg 130.000,— forhøjes Lejen 
med 7.000,— i+ 3.000,— er 10.000,—). Det bemærkes, at Ejerens Andel 
ikke kan overstige 150.000,— Monteringen tilfalder Ejeren.

Elevator og Varmeanlæg paahviler Ejeren. Varmen betales enten 
efter Maaler eller efter forholdsmæssig Arealberegning. Lejeren har Ret 
til hel eller delvis Fremleje. Al indvendig Vedligeholdelse paahviler 
Lejeren.

Ejeren skal give Tilladelse til Sammenlægning af Lokalerne i Ejen
dommen Vesterbrogade Nr. 18, med Ejendommen Vesterbrogade Nr. 20.«

Den 2. Maj 1935 indgik Parterne et saalydende Tillæg til den nævnte 
Overenskomst:

»I Fortsættelse af Overenskomst af 6. April d. A. mellem de Herrer 
Grosserer Kay Wadil, Vesterbrogade 20, med Herr Grosserer Einar
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Mensen, Nygade 7, som Kautionist paa Kontrakten og Fabrikant Johs. 
Hoffmann, Set. Jørgens Allé 3—11, her, som Administrator er truffet 
følgende Aftale:

Da første Del af Ombygningen — der omfatter Gaardoverbygning 
med Indtagelse af Cigarbutik og Papirforretning eller Paraplyforretning 
med Flytning af een af sidstnævnte Forretninger op mod Hjørnebutikken 
— paatænkes paabegyndt snarest muligt, indgaar Ejeren paa for denne 
forste Del af Ombygningen midlertidigt at udlægge 2/3 af Omkostningerne 
imod at Lejen — der ifl. Kontrakten vil blive 10.000,— + 5.000,— 4- 
5.000,— (eller 6.000,—) forhøjes (foruden den i Kontrakten nævnte 
af Ejerens Udlæg betingede procentvise Forhøjelse) yderligere med 
Kr. 5.000,— aarlig, indtil Lejerne har bragt deres Deltagelse i Bygge
omkostninger op til den aftalte Halvdel (50 pCt.), hvilket ordnes ved, at 
Lejerne ved anden Del af Ombygningen (Hjørnebutik m. m.) er pligtige 
at udrede det manglende Beløb af deres Halvdel af Omkostningerne, saa
ledes at den i Kontrakten aftalte Deling for den fulde Ombygning: 50 pCt. 
—50 pCt. gøres effektiv.

Saasnart denne Ligevægt er gjort effektiv, bortfalder den ovenfor 
nævnte særlige aarlige Lejeforhøjelse paa 5.000,—.«

Den 14. Maj 1935 underskrev Parterne en saalydende Tillægsover
enskomst:

»I Fortsættelse af Overenskomsten af 6. April d. A. mellem d’Herrer 
Grosserer Kay Wadil, Vesterbrogade 20, med Grosserer Einar Mensen, 
Nygade 7, som Kautionist paa Kontrakten og Fabrikant Johs. Hoffmann, 
Set. Jørgens Allé 3—11, her, som Administrator er fastlagt Forhold og 
truffet videre Aftaler som følger:

Papirforretningen er frigjort ifl. Overenskomst af 9. ds. og Lejeren,
Carl Ring, har mod en Erstatning, stor Kr. 18.000,—, forpligtet sig til 
Fraflytning pr. 1. Juni d. A.

Cigarforretningen er frigjort ifl. Overenskomst af 13. ds. og Lejeren, 
Carl Petersen & Co. har mod en Erstatning, stor ............. Kr. 1200,—
forpligtet sig til Fraflytning pr. 15. Juni d. A.

Paraplyforretningen er ifl. Overenskomst af 9. ds. frigjort ved at 
Lejeren har forpligtet sig til at tilflytte den Butik, der indrettes i Hall
partiet op mod Hjørnebutikken.

Herved fremkommer ialt et Udlæg til Erstatning til Lejerens Fra
flytning, stor ......................................................................... Kr. 19.200,—
hvilket Beløb ifl. Kontraktens Bilag 1 udlægges af Ejeren paa Anfordring 
med Kr. 12.800,— og af Lejeren paa Anfordring med Kr. 6.400,— idet 
bemærkes, at de gamle Lejeres Fraflytning er beregnet at kunne ske og 
søges gennemført uden Huslejerefusion.

Under denne Forudsætning vil Lejemaalet fra 15. Juli ifl. Kontraktens
Bestemmelse udvides med 

Cigarforretningen........ Kr. 5.000,—
Papirforretningen........ — 6.000,—
Paraplyforretningen .. — 5.000,—

der tilsammen med nuværende Leje .................................. — 10.000,—

udgør.... Kr. 26.000,—
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herfra fragaar den i Hallpartiet til Paraplyforretningen be
stemte Butik med .................................................... Kr. 4.000,—

ialt.... Kr. 22.000,—
hvortil kommer ifl. Kontraktens Bilag 1 den indtil videre 

gældende Forhøjelse ............................................... — 5.000,—

ialt.... Kr. 27.000,—
saaledes at Lejen fra 15. Juli s. A. (Forfaldsdag 11. Juni 1935) udgør 
disse 27.000,— i Stedet for hidtil 10.000,—.

Denne Ændring skal straks tilskrives Lejekontrakten.
Hermed er den i Overenskomstens Bilag 1 nævnte første Del af Om

bygningen paabegyndt.«
Endelig traf Parterne den 30. Juli 1935 en saalydende Aftale:
»Da Overslagsberegningen for første Del af Ombygnings- og Monte

ringsleverancen for Vesterbrogade 18, her, er blevet højere end forventet, 
er der i Fortsættelse af Overenskomst af 6. April og 2. Maj d. A. truffet 
følgende Aftale mellem de Herrer Kay Wadil, Vesterbrogade 20, med 
Grosserer Einar Mensen, Nygade 7, som Kautionist paa Kontrakten og 
Herr Fabrikant Johs. Hoffmann, Set. Jørgensallé 3—11, her, som Admini
strator.

Den i Overenskomst af 6. April d. A. nævnte Maximums-Deltagelse 
(50 pCt.) for Ejeren for den fulde Ombygningsplan Kr. 150.000,— for
højes endeligt til Kr. 170.000,—.

Det i Overenskomst af 2. Maj d. A. nævnte midlertidige Udlæg “A af
Omkostningerne for første Del af Ombygningen, begrænses derfor lige
ledes endeligt med Maximum Kr. 170.000.

Eksempelvis kan opstilles: 
l’ste Del af Ombygningen vurderes til .................................... 255.000,—
2’den „ „ — — „ .................................... 60.000 —

315.000 —

l/2 Del til Ejer og Lejer ........................................................... 157.500,—

Da Ejerens sandsynlige midlertidige Udlæg ved første Del af Om
bygningen bliver 2/3 af 255.000,— ............................................. 170.000,— 
vil anden Del af Ombygningen i Overensstemmelse med Kontrakten paa
hvile Lejeren fuldt ud, og saafremt Prisen paa denne Del af Ombyg
ningen skulde blive billigere end Halvdelen af første Ombygning, er 
Lejeren pligtig til at tilbagebetale Herr Fabrikant Hoffmann et Beløb, 
saaledes at den i Kontrakten aftalte 50 pCt. for Ejer og Lejer sker 
Fyldest.«

Herefter fuldførtes første Del af Ombygningen, der kom til at koste 
267.000 Kr. Affindelsessummen til de Lejere, som havde opgivet deres 
Lejemaal, androg ialt 19.200 Kr.

Den samlede Ombygningssum for første Del af Ombygningen androg 
saaledes 286200 Kr.

Heraf udlagde Sagsøgte 182.800 Kr., medens Sagsøgeren betalte 
103.400 Kr. Da Halvdelen af de samlede Ombygningsomkostninger androg
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143.100 Kr., og Sagsøgeren kun havde betalt 103.400 Kr., kom han altsaa 
til at skylde Sagsøgte 39.700 Kr.

Sagsøgerens Husleje har herefter været beregnet til 60.280 Kr. aarlig, 
nemlig
Grundleje .................................................................................... 40.000 Kr.
7 pCt. af 100.000 Kr..................................................................... 7.000 —
10 pCt. af 82.800 Kr..................................................................... 8280 —
Den i Overenskomsten af 2. Maj 1935 fastsatte yderligere

Forhøjelse ............................................................................. 5.000 —
60.280 Kr.

Sagsøgeren har nu under nærværende Sag nedlagt følgende Paastand:
1) Sagsøgte tilpligtes mod Betaling af Kr. 39.700,— at nedsætte 

Lejeafgiften for de af Sagsøgeren i Sagsøgtes Ejendom lejede Lokaler med 
ialt Kr. 8.970 aarlig fra Betalingens Tidspunkt.

2) Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Sagsøgeren ved at ombygge 
de lejede Lokaler for en samlet Sum af Kr. 53.800, har opfyldt sin Pligt 
til med Hensyn til den mellem Parterne indgaaede Lejeaftale at foretage 
en Ombygning af de lejede Lokaliteter, og at Sagsøgte, efter at Ombyg
ningen er tilendebragt, — under Forudsætning af at han har faaet ud
betalt de under 1) nævnte Kr. 39.700,— af disse 53.800 Kr. udreder 
Kr. 26.900,—.

3) Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Sagsøgeren ikke ved Udnyttel
sen af Fremlejeretten ifølge Lejekontrakten er begrænset til Fremleje til 
Damekonfektion.

Sagsøgte har oprindelig paastaaet Sagen henvist til de ordinære Dom
stole. Ved Rettens Kendelse af 5. Oktober 1943 bestemtes det, at denne 
Paastand ikke kunde tages til Følge. Kendelsen paakæredes af Sagsøgte 
til Østre Landsret, der ved Kendelse af 21. Oktober 1943 stadfæstede 
Kendelsen.

Sagsøgte har derefter paastaaet sig frifundet.
Retten har besigtiget Forholdene paa Stedet.

Ad Punkt 1).
Til Begrundelse af Paastanden har Sagsøgeren anført, at Overens

komsten af 2. Maj 1935 blev indgaaet, fordi Sagsøgeren paa det Tidspunkt 
var i Likviditetsvanskeligheder, og at Formaalet med den alene var at 
bringe ham ud af disse Vanskeligheder. For at hindre, at Sagsøgeren ved 
Udførelsen af anden Del af Ombygningen kom i nye Likvidationsvanske
ligheder, maatte Tidsfristen for Sagsøgerens Pligt til at tilbagebetale 
det Beløb, Sagsøgte havde udlagt ud over Halvdelen af Omkostningerne 
— eller de 39.700 Kr. — sættes til efter Tilendebringelsen af anden Del af 
Ombygningen.

Færdig fra Trykkeriet den 27. Juni 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Højesteretsaaret 1 945. Nr. 8

Onsdag den 23. Maj.

Derimod maa Sagsøgeren saavel efter Kontraktens Ordlyd som efter 
Forholdets Natur have Ret til paa ethvert Tidspunkt at frigøre sig for 
de meget byrdefulde Betingelser, der følger af Uligevægten i Omkost
ningernes Fordeling, i hvilken Henseende Sagsøgeren har henvist til, at de 
39.700 Kr. hvert Aar koster ham 8970 Kr., nemlig 10 pCt. af 39.700 Kr. 
= 3.970 Kr. +. 5.000 Kr.

Sagsøgte har til Støtte for sin Frifindelsespaastand henvist til, at 
Kontrakten ikke hjemler Sagsøgeren nogen Ret til efter Forgodtbefin
dende at udbetale de 39.700 Kr., men at Kontrakten tværtimod har taget 
Stilling til Spørgsmaalet ved den saalydende Bestemmelse: »hvilket 
ordnes ved, at Lejerne ved anden Del af Ombygningen (Hjørnebutik m. 
m.) er pligtige at udrede det manglende Beløb af deres Halvdel af Om
kostningerne« o. s. v. Denne Bestemmelse finder sin naturlige Forklaring 
i, at Ejeren ikke kunde risikere at staa med et halvt ombygget Lokale, 
og derfor har sikret sig Gennemførelsen af anden Del af Ombygningen, 
for hvilken ingen af Overenskomsterne fastsætter nogen Tidsfrist, ved at 
paalægge Lejeren at betale 5.000 Kr. mere i Leje, saa længe anden Del af 
Ombygningen ikke gennemføres.

Sagsøgte har endvidere henvist til en mellem Parterne ført Korre
spondance, der nærmest taler for Sagsøgtes Fortolkning af Overens
komsten.

Parterne har forklaret, at det omtvistede Spørgsmaal ikke har været 
drøftet mellem dem i Forbindelse med Afslutningen af Overenskomsten 
af 2. -Maj 1935.

Retten skal bemærke følgende:
Bestemmelsen i Overenskomsten af 2. Maj 1935 om Ydelsen af det 

yderligere Lejebeløb paa 5.000 Kr. aarlig, indtil Lejerne har bragt deres 
Deltagelse i Byggeomkostningerne op til den aftalte Halvdel, kan ikke 
forklares som et Vederlag til Ejeren for Udlæget ud over Halvdelen af 
Omkostningerne, idet det følger af Hovedoverenskomsten af 6. April 1935, 
at Lejen forhøjes med 10 pCt. af dette Udlæg. Bestemmelsen maa derfor 
antages at have en selvstændig Betydning, der har fundet Udtryk i Efter
sætningen »hvilket ordnes ved----------«. Det maa derfor antages, at Sag
søgeren ikke har Ret til at frigøre sig for Pligten til at betale de 5.000 Kr. 
aarlig i Leje ved Udbetaling af de 39.700 Kr., før anden Del af Ombyg
ningen er tilendebragt. Denne Forstaaelse støttes ogsaa af den mellem 
Parterne førte Korrespondance, ligesom den finder sin naturlige For
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klaring i Sagsøgtes Interesse i ikke at komme til at overtage Lokalerne 
halvt ombyggede.

Der findes derfor at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at Sagsøgerens 
Paastand ikke kan tages til Følge.
Ad Punkt 2).

Paastanden gaar i Realiteten ud paa, at de samlede Omkostninger 
saavel ved første som ved anden Del af Ombygningen ikke behøver at 
overstige 340.000 Kr., saaledes at Sagsøgeren ved at ombygge for den 
manglende Del af dette Beløb er frigjort for sin Forpligtelse til Ombyg
ning i Henhold til Kontrakten.

Sagsøgeren har til Støtte for Paastanden henvist til Bestemmelsen i 
Overenskomsten af 6. April 1935 om, at Ejerens Andel ikke kan overstige 
150.000 Kr., hvilket Beløb ved Aftalen af 30. Juli 1935 er forhøjet til 
170.000 Kr. Disse Bestemmelser maa efter Sagsøgerens Mening hvile paa 
den udtrykkelige Forudsætning, at den samlede Ombygnings Omkost
ninger ikke overstiger 300.000 Kr., senere forhøjet til 340.000 Kr.

Foreløbig bemærkes, at den i Overenskomsten af 6. April 1935 
nævnte »af Allan Christensen & Co. forelagte og af Ejer og Lejer god
kendte Plan« ikke har kunnet identificeres.

Da Overenskomsterne netop kun begrænser Ejerens Andel i Ombyg
ningsomkostningerne, medens der ikke paa noget Punkt i de mellem 
Parterne indgaaede Aftaler findes Holdepunkter til Støtte for Sagsøgerens 
Paastand om, at ogsaa hans Andel i Omkostningerne skulde være be
grænset til et bestemt Beløb, findes der at maatte gives Sagsøgte Med
hold i, at Sagsøgerens Paastand ikke kan tages til Følge.
Ad P u n k t 3).

Der findes at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at Sagsøgeren ikke 
ved Benyttelsen af den ham tillagte Fremlejeret kan give Fremlejeren 
større Ret, end han selv har ifølge Lejekontrakten, og at Sagsøgeren 
derfor kun kan fremleje Lokalerne »for at benyttes til Damekonfektion«.

Sagsøgte vil herefter i det hele være at frifinde.
I Sagsomkostninger findes Sagsøgeren at burde betale Sagsøgte 

800 Kr. ____________

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 17. Januar 1944 af Boligrettens 

2. Afdeling og paaanket af Grosserer Kay Wadil, der har nedlagt føl
gende Paastande: 
1. Principalt:

Indstævnte, Fru Blanche Hoffmann, tilpligtes mod Betaling af 
39.700 Kr. at nedsætte Lejeafgiften for de af Appellanten i Indstævntes 
Ejendom lejede Lokaler med ialt 8.970 Kr. aarlig fra Betalingens Tids
punkt.

Subsidiært:
Indstævnte tilpligtes mod Betaling af 39.700 Kr. at nedsætte Leje

afgiften med 3.970 Kr.
II. Principalt:

Indstævnte tilpligtes at anerkende, at Appellanten ved at ombygge de 
lejede Lokaler for en samlet Sum af 53.800 Kr. har opfyldt sin Pligt i 
Henhold til den mellem Parterne indgaaede Lejeaftale til at foretage
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en Ombygning af de lejede Lokaliteter, og at Indstævnte, efter at Om
bygningen er tilendebragt, under Forudsætning af, at hun har faaet 
udbetalt de under I nævnte 39.700 Kr., af disse 53.800 Kr. skal udrede 
26.900 Kr.

Subsidiært:
Indstævnte tilpligtes at anerkende, at Appellanten ikke er forpligtet til 

at ombygge Lokalerne mod Set. Jørgens Allé, saaledes at der her til
vejebringes større Udstillingsvinduer, flyttes Piller og foretages Facade
beklædning.

Mere subsidiært:
Indstævnte tilpligtes at anerkende, at Appellanten ikke er forpligtet 

til at ombygge Lokalerne mod Set. Jørgens Allé, saaledes at der her 
tilvejebringes større Udstillingsvinduer og flyttes Piller. 
III.

Indstævnte tilpligtes at anerkende, at Appellanten ikke ved Udnyttel
sen af Fremlejeretten ifølge Lejekontrakten er begrænset til Fremleje til 
Damekonfektion.

Indstævnte paastaar Stadfæstelse.
For Landsretten er der afgivet Forklaring af Appellanten, Fabrikant 

Johs. Hoffmann, Fabrikant Allan Christensen og Grosserer Einar Mensen. 
I. Den i Overenskomsttillægene af 2. Maj og 30. Juli 1935 trufne Aftale 
om Udredelse af Ombygningsudgifterne maa efter de for Landsretten 
foreliggende Oplysninger antages begrundet i Appellantens daværende 
økonomiske Forhold og hans Ønske om at sikre sig imod at blive af
krævet den ham paahvilende Del af Ombygningsudgifterne paa et for ham 
ubelejligt Tidspunkt, og der findes ikke sikre Holdepunkter for at fastslaa, 
at Appellanten derved skulde have afskaaret sig fra at indfri sin For
pligtelse ved kontant Betaling, hvis han ønsker dette.

Som Følge heraf vil den indankede Dom paa dette Punkt være at 
ændre i Overensstemmelse med Appellantens Paastand.
II. Udover de i Overenskomsterne mellem Parterne indeholdte Oplys
ninger om den resterende Del af den paatænkte Ombygning er kun fore
lagt en af Firmaet Allan Christensen & Co. i Juni Maaned 1935 udarbejdet 
»Beskrivelse af Ombygningsarbejderne vedrørende Ejendommen Vester
brogade Nr. 18 i Henhold til de af Firmaet Allan Christensen & Co. ud
arbejdede Tegninger«, i hvis Arbejdsplan der under 1) og 2) er anført de i 
Aaret 1935 udførte Arbejder, hvorefter som 3) anføres: »Den resterende 
Del af Huset imod Set. Jørgens Allé og imod Vesterbrogade indtil Hoved
opgangen udføres«, hvorefter udtales, at »sidste Afsnit udføres paa et 
senere Tidspunkt«.

Under disse Omstændigheder kan det ikke fastslaas, at Appellanten, 
der erkender sig forpligtet til at foretage en yderligere Ombygning af den 
anførte Del af Huset, har Forpligtelse overfor Indstævnte til at foretage 
Ombygningen for et større Beløb end det af ham erkendte, hvorfor Dom
men ogsaa paa dette Punkt vil være at ændre i Overensstemmelse med 
Appellantens Paastand.
III. Det findes efter det for Landsretten oplyste uantageligt, at Appel
lanten ved Benyttelsen af den ham tilsagte Ret til Fremleje skulde være 
begrænset til kun at benytte den overfor Næringsdrivende i hans egen 
Branche..



180 23. Maj 1945

Dommen vil derfor ogsaa paa dette Punkt være at ændre i Overens
stemmelse med Appellantens Paastand.

I Sagsomkostninger for begge Retter vil Indstævnte have at betale 
Appellanten 3000 Kr.

Torsdag den 2 4. Maj.

Nr. 222/1943. 4. Artilleriafdeling (Bunch Jensen)
mod

Hestehandler Niels Peter Petersen (Landsretssagf. Ole Hansen).
(Ophævelse af Udpantningsforretning).

Odense Købstads Fogedrets Kendelse af 4. September 
1942: Udpantningsforretningen vil være at fremme som begært.

Østre Landsrets Dom af 7. Juni 1943 (VI Afd.): Den oven
nævnte Udpantningsforretning stadfæstes for saa vidt angaar et Beløb 
paa 400 Kr., men ophæves iøvrigt. Sagens Omkostninger betaler Sag
søgte 4. Artilleriafdeling til Sagsøgeren Hestehandler Niels Peter Peter
sen med 200 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse. At efter
komme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret og efter Krigsministeriets Ordre indbragt for Højesteret.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.Efter de for Højesteret foreliggende Oplysninger, og navnlig naar henses til Indholdet af Gaardejer Hansens af Indstævnte tiltraadte Erklæring, og til, at Indstævnte ikke besvarede Kommissionens Skrivelse af 10. Februar 1942, hvormed der tilsendtes Indstævnte Stamliste med fuldstændig Gengivelse af Betingelserne, maa det antages, at Indstævnte har haft et saadant Kendskab til Betingelserne eller Anledning til at lære dem at kende, at han maa være underkastet den i Betingelsernes § 8 indeholdte Bødebestemmelse. Idet den fastsatte Bøde ikke findes saaledes urimelig, at der kunde blive Spørgsmaal om dens Nedsættelse i Medfør af Aftalelovens § 36, vil Udpantningsforretningen herefter være at fremme.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Udpantningsforretningen bør fremmes som i Odense Købstads Fogedretskendelse af 4. September 1942 bestemt.
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Indstævnte, Hestehandler Niels Peter Petersen, betaler til det Offentlige de Retsafgifter, der skulde erlægges, hvis Sagen ikke for Appellanten, 4. Artilleriafdeling, havde været afgiftsfri, og derhos til Appellanten Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Fogedretskendelsens Præmisser er saalydende:
Under nærværende Fogedsag har Rekvirenten 4. Artilleriafdeling, 

Ringsted, begært Udpantning foretaget hos Rekvisitus Hestehandler N. 
P. Petersen, »Skovlund«, Odense, for et Beløb af 1600 Kr. samt Foged
sagens Omkostninger i Anledning af, at den paagældende ved Salg af en 
3- og en 4-aarig Remontehest ikke har overholdt de for Salget af saadanne 
Heste gældende Regler. Ifølge disse Regler er Sælgeren pligtig til til Re- 
montekommissionen inden 8 Dage efter Salget at indsende Køberens skrift
lige Tilstaaelse for, at han samtidig med Købet har overtaget en For
pligtelse til at fremstille de omhandlede Heste i 4 Aarsalderen for Re- 
montekommissionen med Salgsforpligtelse overfor Kommissionen efter 
nærmere fastsatte Regler.

Rekvisitus har protesteret mod Forretningens Fremme under Henvis
ning til, at han ikke har været bekendt med Betingelserne for et Salg 
som nærværende, idet han først en Uge efter at have videresolgt Hestene 
har modtaget et trykt Eksemplar af disse Betingelser. Rekvisitus har 
vel været bekendt med, at det drejede sig om Remonteheste, og at han 
var pligtig at fremstille disse for Remontekommissionen, men han har 
været uvidende om, at Remontekommissionen skulde modtage Køberens 
skriftlige Tilstaaelse for at have overtaget denne Forpligtelse, ligesom han 
har været uvidende om, at det var forbundet med Bødestraf at overtræde 
disse Bestemmelser.

Ved Købet af de paagældende Heste har Rekvisitus underskrevet en 
haandskreven udateret Erklæring, der er fremlagt under Sagen, om at 
være indgaaet paa de samme Betingelser som Sælgeren med Hensyn til 
Fremstillingen for Kommissionen m. v. af Hestene. Ved Videresalget 
underrettede han sin Køber Godsejer Niels Skov, »St. Grundet«, Vejle, 
om, at Anmeldelse af Købet skulde ske. Denne har imidlertid glemt at 
foretage en saadan Anmeldelse. Sidstnævnte har overfor Rekvisitus op
lyst, at Remontekommissionen nu har besigtiget Hestene, men ikke har 
ønsket at købe disse.

Rekvisitus har begært Godsejer Skov afhørt som Vidne til Oplysning 
om de nærmere Omstændigheder vedrørende Salget.

Rekvirenten har fastholdt sin Begæring om Forretningens Fremme 
for det anførte Beløb, hvorhos han har protesteret mod den begærte 
Vidneførsel.

Under Fogedsagen er endvidere fremlagt Afskrift af Skrivelse af 
10. Februar 1942 fra Remontekommissionen til Rekvisitus, Afskrift af Er-
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klæring af 20. Marts 1942 fra Samme til Rekvirenten, Afskrift af Skrivelse 
af 27. Marts 1942 fra Rekvirenten til Rekvisitus, samt et Eksemplar af 
Betingelserne for, hvorefter Hærens Hopper — udtagne til Remonteavl — 
udstationeres hos private Foderværter.

Da nu Rekvisitus ved ikke til Remontekommissionen at have indsendt 
Køberens skriftlige Tilstaaelse for at have overtaget den omhandlede 
Forpligtelse har overtraadt de for et Salg som det paagældende gæl
dende Regler, hvorved bemærkes, at Rekvisitus efter at have modtaget et 
Eksemplar af de udførlige Betingelser for saadanne Salg, ikke har forsøgt 
foranlediget, at en skriftlig Erklæring som den forlangte blev tilvejebragt, 
samt da der i Lov om Udpantning af 29. Marts 1873 § 1, Nr. 10 f, haves 
Hjemmel for Udpantning for bl. a. Bøder, som af de anordnede militære 
Mønstringskommissioner paalægges private Foderværter i Overensstem
melse med de af Krigsbestyrelsen fastsatte og af vedkommende Foder
værter ved Hestenes Overtagelse indgaaede Betingelser for Udstatione
ringen af Hærens Heste, hvilken Bøde i Betingelserne er fastsat til 
800 Kr. for hver Overtrædelse, vil Forretningen være at fremme som 
begært.

Den fremsatte Begæring om Bevisførelse findes i Medfør af Rets
plejelovens § 524 analogt at burde afvises.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
I Januar 1942 købte Sagsøgeren Hestehandler Niels Peter Petersen 

af Gaardejer Johs. Hansen, St. Salby, for 3300 Kr. en 4-Aars mørkebrun 
Hoppe og en 3-Aars blankbrun Vallak, faldne efter den udstationerede 
Avlshoppe Nr. 13 A af 4. Artilleriafdeling, og kort efter Salget indsendte 
Sælgeren til Remontekommissionen en af ham selv underskreven, udateret 
Erklæring indeholdende en Meddelelse om Salget; i denne Erklæring 
hedder det derhos:

»Niels Peder Pedersen er indgaaet paa samme Betingelser som Un
dertegnede, med Forpligtelsen til i 3 og 4 Aars Alderen at fremstille 
Plagene for Remontekommissionen med Salgsforpligtelse til denne, efter 
de i denne § fastsatte Regler, eller ved Omsalg at lade ovenstaaende 
Forpligtelser følge Plagene, samt meddele Salget til Overmønstrings
kommissionen. Plagene maa ikke sendes ud af Landet.«

Erklæringen er derhos forsynet med en af Sagsøgeren underskrevet 
saalydende Paategning:

»Undertegnede erklærer herved at have købt 2 Plage af Gdr. Johs. 
Hansen, St. Salby pr. Køge, paa ovenstaaende Betingelser, som tiltrædes 
ved Overtagelsen.

Overtagelsen er sket.«
Denne Erklæring modtog Remontekommissionen den 28. Januar, og 

den 10. Februar anerkendte Kommissionen overfor Sagsøgeren Modtagel
sen, idet man samtidig fremsendte »en Stamliste, hvor der paa Bagsiden 
— med rødt indrammet — er opført de Betingelser, der er gældende, og 
som Kommissionen gaar ud fra, at De er indforstaaet med.« De nævnte 
Betingelser er saalydende:
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»§ 8. I 4-aars Alderen skal Afkommet fremstilles til Salg for Re- 
montekommissionen, som skal være berettiget til at købe de unge Heste 
for en Pris, der hvert Aar fastsættes af Remontekommissionen og Stats
konsulenten i den lettere Hesteavl. —•------

I Tilfælde af Afkommets Død indsendes snarest Meddelelse til Re
montekommissionen ledsaget af Dyrlægeattest.

En Fodervært, der sælger Afkom efter de udstationerede Hopper, 
er pligtig til samtidig med Salget at erhverve og til Remontekommissionen 
inden 8 Dage at indsende Køberens skriftlige Tilstaaelse for at have 
overtaget Forpligtelsen til i 4-aars Alderen at fremstille Plagen for Re
montekommissionen med Salgsforpligtelse til denne efter de i denne § 
fastsatte Regler.

For Overtrædelse af denne Forpligtelse ifalder Foderværten — eller 
enhver senere Ejer, der har afgivet Tilstaaelse om at have overtaget den 
paa Afkommet hvilende Forpligtelse — en Bøde af 800 Kr. Saadanne 
Bøder forfalder (inddrives) i Overensstemmelse med det i § 6 anførte.«

Imidlertid havde Sagsøgeren, uden at meddele Remontekommissionen 
noget herom og uden at sikre sig Køberens skriftlige Tilstaaelse om at 
have overtaget den paa Hestene hvilende Forpligtelse, allerede paa dette 
Tidspunkt videresolgt dem begge til Hestehandler Niels Skou, der for sit 
Vedkommende atter har videresolgt dem; dette Forhold blev først Re
montekommissionen bekendt, da denne senere, engang i Marts Maaned, 
henvendte sig til Sagsøgeren med Anmodning om Fremstilling af Hestene. 
Den 20. s. M. tilskrev Kommissionen derefter Sagsøgeren og meddelte 
ham under Henvisning til det saaledes passerede, at han herefter var 
ifalden den i Betingelsernes § 8, sidste Stk., anførte Bøde af 800 Kr. for 
hver Plag, eller ialt 1600 Kr.; det tilføjedes, at Beløbet skulde indbetales 
inden 3 Maaneder og i modsat Fald vilde blive inddrevet. Beløbet blev 
ikke betalt, og 4. Artilleriafdeling fremsatte derefter Begæring om Ud
pantning overfor Fogedretten i Odense Købstad; Sagsøgeren protesterede 
mod Udpantningens Foretagelse, men ved Fogedrettens Kendelse af 
4. September 1942 bestemtes, at Udpantningsforretningen vilde være at 
fremme.

Under nærværende ved Retten for Odense Købstad forberedte Sag 
har Sagsøgeren nu overfor Sagsøgte 4. Artilleriafdeling under Henvisning 
til Retsplejelovens § 607 nedlagt Paastand paa, at Udpantningsforret
ningen ophæves; subsidiært paastaar han Udpantningsbeløbet nedsat til 
et mindre, ved Rettens Skøn fastsat Beløb.

Sagsøgte har paastaaet Udpantningsforretningen stadfæstet.
Til Støtte for sin Paastand gør Sagsøgeren bl. a. gældende, at han, 

som iøvrigt ikke vil have kendt det nærmere Indhold af Udstationerings
betingelserne, straks da han solgte Hestene, gjorde sin Køber bekendt 
med, at det var Remonteheste med de derpaa hvilende Forpligtelser, og 
det er ham bekendt, at Køberen ved sine Videresalg ogsaa har overført 
disse Forpligtelser til sine Købere; videre har han anført, at den ene Hest, 
skønt den er gaaet gennem flere Hænder, stadig vil kunne fremstilles for 
Remontekommissionen og erhverves af denne for den fastsatte Pris af 
2600 Kr., medens den anden Hest ham bekendt er Krybbebider og derfor 
er uden Interesse for Kommissionen.
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Sagsøgte gør heroverfor gældende, at Sagsøgeren under alle Om
stændigheder har overtraadt »Betingelserne« ved ikke at indhente Købe
rens skriftlige Tilstaaelse for at have overtaget Forpligtelsen til at frem
stille Hestene. Iøvrigt har begge Hestene været i Handlen gentagne 
Gange; den ene Hest er dog desuagtet fremstillet og vil sandsynligvis 
blive købt, hvorimod den anden efter de forskellige »frie« Salg ikke mere 
vil kunne kræves fremstillet; et Tilbud fra Sagsøgerens Side om at frem
skaffe denne anden Hest for 2600 Kr. har Sagsøgte ikke villet modtage.

Hestehandler Skou har som Vidne bekræftet, at Sagsøgeren ved 
Salget af Hestene til ham oplyste, at der forelaa Fremstillingspligt overfor 
Remontekommissionen, at Hestene ikke maatte sælges ud af Landet og 
ikke maatte kuperes, og at Skou har instrueret sine Købere overens
stemmende hermed.

I Betragtning af den foreskrevne Bødes meget betydelige Størrelse 
sammenholdt med, at der ikke er paalagt Overtræderen nogen Pligt til at 
erstatte det Tab, der fremkommer ved, at Remontekommissionen mister 
sine Rettigheder over Hesten ved Sælgerens Undladelse af at indsende 
Køberens skriftlige Tilstaaelse for Overtagelsen af de omhandlede For
pligtelser, maa det antages, at Bøden ikke blot tilsigter at sikre Over
holdelsen af den i saa Henseende foreliggende Ordensregel, men at 
Bøden tillige i væsentlig Grad tilsigter at give Afdelingen en generelt 
fastsat Erstatning for det nævnte Tab. Endvidere har Bøden ikke 
Hjemmel i en offentlig retlig Forskrift, men i den mellem Sælgeren 
og Remontekommissionen indgaaede Aftale, ved hvilken Sælgeren paa
tager sig de i de omhandlede »Betingelser« angivne Forpligtelser, her
under Betaling af en saadan Bøde. Som Følge heraf findes Bøden at 
maatte anses som en Bod af den i Aftalelovens § 36 omhandlede Ka
rakter, hvorfor den for saa vidt maa kunne nedsættes af Retten.

Selv om det nu tages i Betragtning, at Remontekommissionen har en 
afgørende Interesse i, at Kravet om Sælgerens Indsendelse af Køberens 
Tilstaaelse om Overtagelse af Fremstillingspligt m. v. ubetinget over
holdes, findes der i nærværende Tilfælde paa den anden Side at maatte 
tages Hensyn til, at Sagsøgerens paategnede Overtagelseserklæring paa 
Gaardejer Hansens Skrivelse til Remontekommssionen ikke indeholder 
noget sikkert Udtryk for, at Sagsøgeren da i Virkeligheden var bekendt 
med den omhandlede, ekstraordinære Bødebestemmelse, a t Sagsøgeren 
har givet sin Køber, Hestehandler Skou, fornøden mundtlig Oplysning 
om de Hestene paahvilende Forpligtelser, o g a t Sagsøgeren senere har 
søgt at opnaa og ogsaa synes at have opnaaet, at Kommissionen er blevet 
stillet lige saa godt, som hvis skriftlig Overtagelseserklæring behørigt var 
blevet indsendt. Under disse Omstændigheder findes Bøden at burde 
nedsætte til 200 Kr. for hver af Hestene i Medfør af Aftalelovens § 36.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 200 Kr.
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Fredag den 2 5. Maj.

Nr. 133/1944. Grosserer H. C. Olsen (Landsretssagfører Hugo Wagner)
mod

1) Hestehandler Hans Jørgensen (Selv), 2) Hestehandler Asger 
Kjær og 3) Kommissionær Jens O. Bech (Landsretssagfører H. Arup).
(Spørgsmaal om Erstatning for Misligholdelse af en Handel om en Hest).

Østre Landsrets Dom af 29. April 1944 (V Afd.): Sagsøgte 
1) Hestehandler Hans Jørgensen, bør til Sagsøgeren, Grosserer H. C. 
Olsen, betale 500 Kr., men bør iøvrigt for Sagsøgerens Tiltale i denne 
Sag fri at være. De Sagsøgte 2) Hestehandler Asger Kjær, og 3) Kom
missionær Jens O. Bech, bør for Tiltale af Sagsøgeren i denne Sag fri at 
være. Sagens Omkostninger ophæves. Det idømte at udrede inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten, hvis subsidiære Paastande for Landsretten gik ud paa, at de Indstævnte, mere subsidiært Indstævnte Hans Jørgensen alene, skulde dømmes til at betale en Erstatning efter Rettens Skøn, nedlagt Paastand om, at de Indstævnte tilpligtes in solidum at betale Appellanten 3500 Kr., subsidiært 500 Kr., alt med Renter 5 pCt. aarlig fra den 23. Februar 1944. De Indstævnte paastaar Stadfæstelse.Syv Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og for i Sagsomkostninger for Højesteret at paalægge Appellanten at betale til Indstævnte Hans Jørgensen 50 Kr. og til de Indstævnte Asger Kjær og Jens O. Bech tilsammen 200 Kr.
To Dommere finder det ved de afgivne Parts- og Vidneforklaringer godtgjort, at Hestehandler Jørgensen har faaet Hesten i Kommission med en aftalt mindste Salgspris af 3200 Kr., men er enige i, at det ikke er sandsynliggjort, at der ved Handlens Misligholdelse er paaført Appellanten noget Tab. Disse Dommere vil herefter i Overensstemmelse med Appellantens subsidiære Paastand paalægge de Indstævnte in solidum at betale til Appellanten 500 Kr. med Renter.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Grosserer H. C. Olsen, til Ind-
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stævnte Hestehandler Hans Jørgensen 50 Kr. og til de Indstævnte Hestehandler Asger Kjær og Kommissionær Jens O. Bech tilsammen 
200 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 10. Februar 1944 underskrev Sagsøgte 1) Hestehandler Hans 

Jørgensen, saalydende Bevis:
»Dags Dato købt af Hr. Hans Jørgensen Traver Plagen H. C. for 

Kr. 4500,— Hesten leveres franco til Chl. Traverbane til Hr. Træner P. 
Klartoft, A. conto Kr. 500.00.«

Da Hesten ikke er leveret til aftalt Tid og Sted — Søndag den 
13. Februar 1944 imellem Kl. 10,30 og 11 paa Charlottenlund Traverbane 
— paastaar Sagsøgeren, Grosserer H. C. Olsen, Sagsøgte 1) og de Sag
søgte 2) Hestehandler Asger Kjær og 3) Kommissionær Jens O. Bech, 
der senere overfor Sagsøgeren er opgivet som Ejere af Hesten og som 
havende givet Sagsøgte 1) Hesten i Salgskommission, in solidum til
pligtet at levere Sagsøgeren ovennævnte Traverplag »H. C.« mod sam
tidig Betaling af 4000 Kr. i Restkøbesum.

De Sagsøgte paastaar hver især Frifindelse.
Sagsøgte 1) gør gældende, at han i Handlen udelukkende er optraadt 

som Kommissionær, hvilket forud for Handlen blev betydet Sagsøgeren. 
Iøvrigt købte denne Hesten i Forening med en Grosserer Larsen, hvorfor 
Sagsøgeren ikke alene kan optræde som Sagsøger. Sagsøgte 1) havde af 
de Sagsøgte 2) og 3) faaet Hesten overgivet i Salgskommission og var 
bemyndiget til at sælge Hesten, saaledes at den udover 3200 Kr. ind
vundne Købesum skulde deles mellem Parterne. De Sagsøgte 2) og 3) 
havde købt Hesten for 2500 Kr. 3 Dage før den gaves Sagsøgte 1) i Salgs
kommission. Straks efter det skete Salg underrettede Sagsøgte 1) de 
Sagsøgte 2) og 3) om Salget. Denne Meddelelse havde til Følge, at de 
nævnte Sagsøgte tiltvang sig Adgang til Sagsøgte l)’s Stald og satte sig 
i Besiddelse af Hesten. Umiddelbart herefter underrettede Sagsøgte 1) 
Sagsøgeren og dennes Repræsentant, Træner Poul Klartoft, om det 
passerede.

De Sagsøgte 2) og 3) benægter at have givet Sagsøgte 1) Hesten i 
Salgskommission for en Pris af 3200 Kr. Hesten blev kun opstaldet hos 
Sagsøgte 1) mod Betaling. Ved Hestens Opstaldning spurgte Sagsøgte 3) 
Sagsøgte 1), om denne kunde skaffe en Køber, idet han kunde tjene 
10 pCt., hvis Handlen gik i Orden, men selvfølgelig skulde Handlen af
sluttes af de Sagsøgte 2) og 3) direkte med Køberen.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Parterne samt 
forskellige Vidner. Under nævnte Forhandling har Sagsøgeren nedlagt 
subsidiære Paastande

Det findes ikke tilstrækkelig godtgjort, at de Sagsøgte Kjær og Bech 
har givet Sagsøgte Jørgensen den under Sagen omhandlede Hest i Kom-
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mission paa den af ham hævdede Maade. Med Hensyn til Sagsøgte Jør
gensen findes der ikke af Sagsøgeren godtgjort et Tab.

Som Følge af det anførte vil de Sagsøgte være at frifinde, dog at
Sagsøgte Jørgensen vil have at fralægge sig de modtagne 500 Kr.

Sagens Omkostninger vil efter Omstændighederne være at ophæve.

Torsdag den 3 1. Maj.

Nr. 238/1944. Generaldirektoratet for de danske Statsbaner (Steglich-Petersen)
mod

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Christian! og Nielsen (Bech-Bruun).
(Spørgsmaal om Erstatning for Misligholdelse af Entreprisekontrakt).

Østre Landsrets Dom af 18. August 1944 (IV Afd.): De Sag
søgte, Generaldirektoratet for de danske Statsbaner, bør til Sagsøgerne, 
Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Christiani og Nielsen, udover Entre
prisesummen ifølge Kontrakt af 25. Juni 1942 betale de som Følge af 
Forsinkelsen af Arbejdet paaløbne Merudgifter, som skyldes de under 
Punkterne a, b, c, e, f og h i Sagsøgernes Paastand omhandlede Forhold, 
for saa vidt angaar Posterne a og e dog kun i det i Dommen nærmere 
angivne Omfang. I Sagsomkostninger betaler de Sagsøgte til Sagsøgerne 
1000 Kr. At efterkomme inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Parterne hver især gentaget deres Paastande for Landsretten, hvorhos de begge har nedlagt subsidiære Paastande.Syv Dommere bemærker følgende:Der ses ikke at foreligge Grundlag for at lægge det Tab, der paaføres Indstævnte som Følge af Anvendelsesforbudet, over paa Appellanten. Med Hensyn til det Tab, der opstaar som Følge af Udleveringsforbudet, bemærkes:Bestemmelsen i »Almindelige Betingelser« § 9, 2. Stk., 2. Pkt., findes ikke at kunne forstaas som udtømmende angivende Betingelserne for Appellantens Erstatningspligt. I Henhold til hvad der i Almindelighed maatte gælde i Tilfælde af Ikke-Opfyldelse af Leveringsforpligtelse og særligt under Hensyn til Bestemmelserne i »Almindelige Betingelser« § 13 maa herefter Appellanten være ansvarsfri, naar Forsinkelsen skyldes Forhold, hvorover han ikke er Herre, jfr. »Almindelige Betingelser« § 13, Stk. 7 c.
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Idet der derhos efter det oplyste intet skønnes at kunne bebrejdes Appellanten med Hensyn til Opfyldelsen af Leveringspligten i Tiden indtil Udleveringsforbudet fremkom, stemmer disse Dommere for at frifinde Appellanten samt for at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 2000 Kr.To Dommere tiltræder, at Appellanten i Medfør af den klare ubetingede Bestemmelse i »Almindelige Betingelser« § 9, Stk. 2, som baade efter sit Indhold og sin Overskrift (»Materialer leverede af Bygherren (Køberen)«) direkte omfatter det foreliggende Forhold, og som maa anses forenelig med almindelige Retsgrundsætninger, jfr. Købelovens § 36, er anset erstatningspligtig overfor Indstævnte med Hensyn til det Tab, der er paaført Firmaet ved den af Udleveringsforbudet foranledigede Forsinkelse, hvorimod de er enige med de syv Dommere i at anse Følgerne af Anvendelsesforbudet for at være Appellanten uvedkommende. Idet disse Dommere dernæst finder, at Appellantens Erstatningspligt ifølge § 9, Stk. 2, ogsaa omfatter de under Punkterne d, g og i nævnte Forhold, for førstnævnte Punkts Vedkommende dog kun i det Omfang, det angaar Værdiforringelse af Jernmateriellet, stemmer de for at stadfæste Dommen med de af det anførte følgende Ændringer og saaledes, at Afgørelsen af, hvilken Del af Merudgifterne, der er en Følge af Udleveringsforbudet i Overensstemmelse med Parternes Procedure henskydes til senere Voldgift.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Generaldirektoratet for de danske Statsbaner, bør for Tiltale af Indstævnte, Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Christian i og Nielsen, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten 2000 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 9. December 1941 udbød Statsbanerne i Licitation Udførelsen 

af en saakaldt Underføring (Viaduktanlæg) for Vigerslevvej i København. 
Udbydelsen fandt Sted efter de af Statsbanernes Ingeniører udarbejdede 
Tegninger, og Tilbudene skulde indgives i Henhold til Statsbanernes Be
tingelser, nemlig dels Ministeriet for offentlige Arbejders almindelige Be
tingelser af 15. Juli 1927, dels Statsbanernes Fællesbetingelser for Ud
førelse af Under- og Overbygning ved Anlæg af Statsbaner af 1920, med 
Tillæg af 1940 og i Henhold til særlige Betingelser for dette Arbejde, der 
bekendtgjordes ved Udbydelsen.

Arbejdet blev overdraget Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Christiani 
og Nielsen, og der førtes i Løbet af Januar og Februar Maaneder 1942
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forskellige Forhandlinger med Statsbanerne om visse Ændringer i Ar
bejdet.

Den 25. Juni 1942 afsluttedes endelig Kontrakt om Arbejdet, hvorved 
Entreprisesummen blev fastsat til 128.215 Kr.

De ovennævnte Betingelser, i Henhold til hvilke Tilbud var givet, 
blev hæftet til Kontrakten som Led i denne.

I de »særlige Betingelser« § 2 hedder det bl. a.:
»---------- B. Undtaget fra Udbydelsen er følgende Arbejder og Leve

rancer.
1) Levering af Portlandcement, dog ikke til de i Handlen alminde

ligt forekommende færdigstøbte Cementvarer-------
Endvidere leverer Statsbanerne det til Entreprisen medgaaende 

Rundjern, inkl. 20 og 40 mm Dorne, for en Pris af 480 Kr. pr. t., med 
hvilken Pris Entreprenøren i Tilbudssummen skal medregne Levering af 
Rundjern.«

I de »Fælles Betingelser« § 4 hedder det om Materialer, der leveres 
af Bygningsbestyrelsen, bl. a., at »Entreprenørerne---------- vil have at
erstatte de under Anlæget bortkomne eller skadelidte Materialier.

Alle tiloversblevne Materialier, der er leveret af Bygningsbestyrelsen, 
forbliver dennes Ejendom, og Entreprenøren maa ikke betragte nogen 
Del af samme som sin«, og i Tillæget Punkt A 3:

»De Materialer, som Statsbanerne i Henhold til de særlige Betin
gelser paatager sig at levere, maa rekvireres hos Tilsynet i betimelig 
Tid mindst 3 Uger, forinden de ønskes leveret-------—«

Endelig foreskrives i »Almindelige Betingelser« § 9, Stk. 2:
»Saafremt Bygherrens (Køberens) Materialer beskadiges eller gøres 

ubrugelige ved kasseret Arbejde, er Entreprenøren (Sælgeren) erstat
ningspligtig. Bygherren (Køberen) er erstatningspligtig overfor Entre
prenøren (Sælgeren), saafremt de Materialer, som det ifølge særlige 
Betingelser paahviler Bygherren (Køberen) at levere, ikke leveres ret
tidigt, dog kun for saa vidt det kan paavises, at der herved er paaført 
Entreprenøren (Sælgeren) Tab.«

og i § 13:
»Stk. 1. Arbejdet (Leverancen) skal paabegyndes snarest muligt 

efter, at Entreprenøren (Sælgeren) har faaet Meddelelse om Budets An
tagelse, for saa vidt som de særlige Betingelser ikke angiver et bestemt 
Tidspunkt.

Stk. 2. Arbejdet (Leverancen) skal i sin Helhed og i de enkelte 
Dele fremmes saaledes, at der er rimelig Sikkerhed for at tilendebringe 
det indenfor de fastsatte Tidsfrister.

Stk. 3. Dersom Arbejdet (Leverancen) paa utilbørlig Maade til
sidesættes eller ikke fremmes hurtigt nok, har Bygherren (Køberen) Ret 
til, efter forudgaaende forgæves skriftlig Advarsel, at fratage Entre
prenøren (Sælgeren) Arbejdet (Leverancen) eller visse Dele deraf og 
lade det fuldføre for hans Regning.

Stk. 4. Saafremt Arbejdet (Leverancen) fratages Entreprenøren 
(Sælgeren), er Bygherren (Køberen) berettiget til i fornødent Omfang
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og paa forsvarlig Maade at benytte de Entreprenøren (Sælgeren) til
hørende Materialer, Redskaber og Arbejdsmateriel.

Stk. 5. Der kan paalægges Entreprenøren (Sælgeren) en nærmere 
angiven Bøde for Overskridelse af Tidsfristerne. Det er dog en Betin
gelse for denne Bødes Afkrævning, at Bygherren (Køberen) ved Tids
fristens Udløb var i Stand til at modtage Arbejdet (Leverancen), og 
Overskridelsen af Tidsfristerne regnes først fra den Dag, da dette var 
Tilfældet.

Stk. 6. Udover den fastsatte Bøde kan Erstatningskrav for for
sinket Levering ikke rejses.

Stk. 7. Forlængelse af Tidsfristerne kan forlanges i følgende Til
fælde:

b. Ved Forsinkelse af Leverancer eller Arbejdsydelser, som Bygherren 
(Køberen) selv udfører eller lader udføre ved andre Entreprenører 
(Sælgere).

c. I Tilfælde af indgribende Forstyrrelser i Arbejdets (Leverancens) 
Gang, der bevirkes uden Entreprenørens (Sælgerens) Skyld ved For
hold, over hvilke han ikke er Herre, f. Eks. Krig, Ildsvaade, Striker 
eller Lock-out’er, usædvanlige Naturbegivenheder e. 1.
Stk. 8. Entreprenøren (Sælgeren) maa dog ufortøvet meddele Byg

herren (Køberen), naar han i saadan Anledning anser sig berettiget til 
Forlængelse af Fristen, og paa Forlangende godtgøre, at disse Forhold 
har været afgørende for den indtraadte Forsinkelse, ligesom ogsaa at 
forsinket Modtagelse af Materiale ikke skyldes uhensigtsmæssige Disposi
tioner fra hans Side.

Stk. 9. Hvis Bygherren (Køberen) ikke er i Stand til at modtage 
Arbejdet (Leverancen) til den fastsatte Tid, er han desuagtet forpligtet 
til at erlægge konditionsmæssig Betaling for det udførte Arbejde (Leve
rance). Endvidere er han forpligtet til at erstatte Entreprenøren (Sælge
ren) de paaviselig ved Forsinkelsen foraarsagede Udgifter. Forlængelse 
af Tidsfristerne for Arbejdets (Leverancens) Modtagelse tilkommer Byg
herren (Køberen) i tilsvarende Tilfælde som under Punkt c. for Afleve
ringen foreskrevet, ligesom der ogsaa maa iagttages de samme Regler 
for Meddelelse om og Paavisning af Aarsagen til Forsinkelsen.

Stk. 10. Iøvrigt er begge Parter ansvarlige overfor hinanden for 
Udgifter vedrørende det omkontraherede Arbejde, som ved Fejl eller 
Forsømmelse fra den ene Parts Side maatte være paaført den anden 
Part.

— — —«
Arbejdet paaregnedes i Kontrakten at kunne udføres i Løbet af 

22 Uger, med en ekstra Frist paa 9 Uger for en særlig Facadebehandling 
af Viadukten.

Allerede forinden Afslutningen af den endelige Kontrakt havde In
geniørfirmaet paabegyndt det forberedende Jordarbejde, Opstilling af 
Byggeplads o. 1., saaledes at Arbejdet havde været i Gang fra den 
26. April 1942. I Henhold til Kontrakten udfærdigedes Fordelingslister i 
Henhold til Betingelserne til Brug for de under Arbejdet stedfindende 
Afdragsbetalinger. Til Udførelse af Støbningen af Viadukten opførtes et
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kompliceret Buestillads med tilhørende Transportbro, og man begyndte 
at udfore Forskallingsarbejder for Støbningen.

Den 11. Juli 1942 udstedte Handelsministeriet en Bekendtgørelse, 
hvorefter der, med visse Undtagelser, udkrævedes Tilladelse fra Mini
steriet til Salg eller Udlevering af Cement. Denne Bekendtgørlse traadte 
i Kraft den 13. s. M. Entreprenørfirmaet meddelte den 16. Juli 1942 
Statsbanerne, at Cementbehlodningen paa dette Tidspunkt var 900 Poser 
Cement, den 11. August 1942 meddelte Entreprenørfirmaet Statsbanerne, 
at Cementen om nogle Dage vilde være opbrugt. Samtidig anmodede 
Firmaet Statsbanerne om Forhandling med Hensyn til en Refundering af 
de Udgifter, som vilde paaløbe som Følge af Arbejdets ved Cement
mangelen foraarsagede Nedlæggelse, ligesom man tog Forbehold med 
Hensyn til den under Arbejdet fastsatte Tidsfrist.

Den 25. August 1942 udfærdigede Handelsministeriet en Bekendt
gørelse angaaende Forbud mod Anvendelse af Cement til visse Formaal, 
herunder Viaduktanlæg, dog saaledes at Ministeriet kunde dispensere fra 
Forbudet, hvor ganske særlige Omstændigheder maatte foreligge. Sam
tidig hermed ophørte Arbejdet. Paa dette Tidspunkt var den leverede 
Cement opbrugt. I Skrivelse af 2. September 1942 meddelte Stats
banerne Firmaet, at man ikke paa daværende Tidspunkt saa sig i Stand 
til at tage Stilling til Spørgsmaalet om de ved Arbejdsstandsningen for
voldte Merudgifter. I den følgende Tid forlangte Statsbanerne forskellige 
Afstivningsarbejder udført med Hensyn til Buestilladset, hvilket Entre
prenørfirmaet gik ind paa, idet man ved Skrivelse af 29. September 1942 
forbeholdt sig at kræve Godtgørelse for de derved opstaaende Udgifter, 
ligesom der førtes forskellige Forhandlinger om å conto Betaling i Hen
hold til de for Arbejdet gældende almindelige Betingelser, som Entre
prenørfirmaet maatte anse for utilstrækkelige,, naar Arbejdet ikke kunde 
gennemføres efter Planen.

Straks efter Fremkomsten af Bekendtgørelsen af 11. Juli 1942 havde 
Statsbanerne indgivet Andragende til Handelsministeriet om Tilladelse 
til fortsat at købe Cement til de forskellige Bro- og Viaduktarbejder, 
som Banerne havde i Gang Landet over, men man modtog Afslag, for 
saa vidt angaar det heromhandlede Arbejde. Først i Sommeren 1943 
modtog Statsbanerne Tilladelse til at købe og anvende Cement til dette 
Viaduktanlæg, hvilket man i Skrivelse af 15. Juli 1943 meddelte Ingeniør
firmaet, idet man samtidig anmodede dette om at genoptage Arbejdet. 
Firmaet erklærede sig villig hertil, idet det dog stadig forbeholdt sig 
Stillingen med Hensyn til de i Mellemtiden paaløbne Merudgifter, som 
ikke var medregnet i og ikke vilde blive dækket ved Entreprisesummen, 
herunder Udgifter, som vilde paaløbe ved Eftersyn og Udbedring af det 
tidligere rejste Buestillads, inden Arbejdet kunde sættes i Gang.

Da der ikke har kunnet opnaas Enighed om Dækningen af disse Ud
gifter, har Ingeniørfirmaet under nærværende Sag paastaaet General
direktoratet for De danske Statsbaner som Sagsøgt tilpligtet at betale til 
Sagsøgerne udover Entreprisummen ifølge Kontrakt af 25. Juni 1942 de 
som Følge af Forsinkelsen af Arbejdet paaløbne Merudgifter, som skyldes 
a. Forrentning af Differencen mellem de hafte Udlæg og de modtagne 

å conto Betalinger efter Fordelingslisten,
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b. afholdte Udgifter til Byggepladsens Drift i Tiden mellem Arbejdets 
Standsning og Genoptagelse,

c. Udgifterne ved Byggepladsens Demontering og senere ved Bygge
pladsens Remontering ved Arbejdets Genoptagelse.

d. Leje af Jernmateriel anvendt i Stilladskonstruktionen i den Tid, Ar
bejdet har ligget stille,

e. Værdiforringelsen af Træ i Stillads, Forskalling, Skure etc. ved 
Vejrligets Indflydelse under Arbejdsstandsningen,

f. Omkostningerne ved Eftersyn, Opmaaling, Efterspænding og Re
paration af Stilladskonstruktionen for at gøre den anvendelig til 
Støbningen,

g. Fordyrelse som Følge af Arbejdets Udførelse i to Tempi, ikke over 
4000 Kr.,

h. Renter af den stillede Bankgaranti samt Forlængelse af den midler
tidige Brandforsikring,

i. Arbejdets Andel i Generalomkostningerne som Følge af Forhalingen, 
idet Parterne er enige om, at Retten alene træffer Afgørelse ved
rørende Erstatningspligten for hver enkelt Posts Vedkommende, me
dens Spørgsmaalet om Erstatningsbeløbenes Størrelse, som Sagsøgerne 
foreløbig tilsammen har opgjort til 28.432 Kr. 53 Øre, henskydes til 
senere Voldgift.
De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne henvist til Bestem

melsen i »Almindelige Betingelser« § 9, Stk. 2, 2. Pkt., hvorefter de 
Sagsøgte er erstatningspligtige for de paaviselige Tab, der er forvoldt 
Sagsøgerne ved, at Cementen, som de Sagsøgte skulde levere, ikke er 
leveret rettidigt. Dette Ansvar paahviler ifølge Ordlyden de Sagsøgte 
uanset Hindringens Art. Selv om man vil mene, at den foreliggende 
Hindring har haft Karakter af vis major — hvad Sagsøgerne iøvrigt 
bestrider — bærer de dog ifølge § 9, Stk. 2, Ansvaret overfor Sag
søgerne, da intet Forbehold er taget, saaledes som man har fundet An
ledning til i Betingelserne for en anden Situation, jfr. Aim. Betingelser 
§ 13, Stk. 9, smh. med Stk. 7 c. Det stemmer efter Sagsøgernes Op
fattelse ogsaa med aim. Retsgrundsætninger, at Statsbanerne, i hvis In
teresse Arbejdet udføres, og som i egen Interesse, antagelig for at opnaa 
gunstigere Pris ved Indkøb af store Partier, har forbeholdt sig selv at 
levere Cementen, maa bære Tabet ved, at der opstaar Hindringer for 
denne Leverance, idet Statsbanerne, naar de indgaar Kontrakten paa dette 
Vilkaar, straks ved Kontraktens Indgaaelse bør sikre sig den fornødne 
Mængde Cement eller, hvis de ikke gør det, tage passende Forbehold 
i Kontrakten. Sagsøgerne erkender, at Statsbanerne ikke ifølge Kon
trakten har nogen Pligt overfor Sagsøgerne til at levere dem Cement,

Færdig fra Trykkeriet den 4. Juli 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.
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89. Aargang Høj esteretsaaret 1945 Nr. 9

Torsdag den 31. Maj.

og at den opstaaede Situation derfor maa betragtes som en Hindring 
for Statsbanerne som Fordringshaver i at modtage Sagsøgernes Ydelse. 
Netop for denne Situation giver dansk Lovgivning paa andre Omraader 
den Regel, at Fordringshaveren maa skadeløsholde Skyldneren for der
ved bevirkede særlige Udgifter og Bekostninger, uanset om Hindringen 
er Fordringshaveren utilregnelig, jfr. Købelovens § 36 og Sølovens 8 134 
smhlt. med § 131.

For det Tilfælde, at man imidlertid skulde mene, at Statsbanerne 
ikke bærer Ansvaret i Tilfælde af vis major, hævder Sagsøgerne, at den 
foreliggende Hindring ikke kan karakteriseres som saadan. Statsbanerne 
maatte ved Kontraktens Indgaaelse være klar over, at Brændselsvanske
lighederne kunde medføre Standsning eller væsentlig Indskrænkning af 
Virksomheder, herunder ogsaa af Cementfabrikationen, og burde derfor 
have sikret sig ved Indkøb i Tide.

De Sagsøgte har herom oplyst, at der ikke før den 11. Juli 1942 
forelaa nogensomhelst Oplysninger for Statsbanerne, der kunde motivere 
anden Fremgangsmaade ved Indkøb af Cement end den sædvanlige, der 
bestod i, at Statsbanerne straks ved Arbejdets Paabegyndelse til Dansk 
Cement-Central, der er Salgsorgan for alle større danske Cementfabrik
ker, afgav Meddelelse om, hvor meget Cement der vilde medgaa til det 
paagældende Anlæg, hvorefter Cement-Centralen leverede Cementen i 
mindre Partier efter Rekvisition. Det den 11. Juli 1942 udfærdigede 
Forbud skabte derfor efter Sagsøgtes Opfattelse en vis-major-Hindring 
for Statsbanerne for at skaffe Cement til det paagældende Arbejde, og 
for en saadan Situation bærer Statsbanerne ikke noget Ansvar. Bestem
melsen i »Alm. Betingelser« § 9, Stk. 2, maa forstaas med sædvanligt vis 
major Forbehold, jfr. Grundsætningen i Købelovens § 24, en anden For- 
staaelse kan efter de Sagsøgtes Mening ikke udledes af en Modsæt- 
ningsbeslutning fra Betingelsernes § 13, Stk. 9. Tværtimod hævdes 
denne Bestemmelse netop at være direkte anvendelig paa det her fore
liggende Tilfælde, idet Udleveringsforbudet har gjort det umuligt for 
Statsbanerne at modtage Arbejdet til den fastsatte Tid, og da Hindrin
gen er af en saadan Art som omhandlet i § 13, Stk. 7 c, har Statsbanerne 
haft Krav paa Forlængelse af Tidsfristen for Arbejdets Modtagelse, 
uden at dette medfører anden Pligt end til sin Tid at erlægge kondi
tionsmæssig Betaling.

Uanset, hvorledes man vil stille sig til det anførte, hævder de Sag
søgte imidlertid, at det ikke var Udleveringsforbudet, men først det den

H. R. T. 1945 Nr. 9 (Ark 13 og 14) 13
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25. August 1942 udfærdigede Anvendelsesforbud, der definitivt standsede 
Arbejdet, og Sagsøgerne maa selv bære det Tab, som fulgte af dette 
Forbud. Til Støtte herfor har de Sagsøgte nærmere gjort gældende, at 
Sagsøgerne fra første Færd væsentligt havde overskredet den Tidsplan, 
de havde lagt for Arbejdet, bl. a. paa Grund af Vanskeligheder ved at 
skaffe Tømrersvende til Opføringen af Stilladser og Forskallinger. Hvis 
Tidsplanen havde været overholdt, havde alt fornøden Cement været 
rekvireret og leveret inden den 13. Juli 1942, og de Sagsøgte vilde da 
have været uden Ansvar for senere Hindringer for Arbejdets Fuld
endelse. Men iøvrigt fremgik det af Sagsøgernes ovennævnte Skrivelse 
af 11. August 1942 til Statsbanerne, at de endnu paa dette Tidspunkt 
havde Cement, der netop kunde strække til til Støbning af nogle saa- 
kaldte Charnierkvadre. Efter en Omtale af Tømrerarbejdet hedder det 
derefter i Skrivelsen: »Alle ovennævnte Arbejder skønnes at vare ca. 
14 Dage. Er der i Løbet af dette Tidsrum ikke blevet truffet Bestemmelse 
om fortsat Cementlevering, tillader vi os at hjemsende Formanden og de 
til den Tid beskæftigede Folk----------- .« Herefter maa der efter de
Sagsøgtes Opfattelse antages at have været tilstrækkelig Cement indtil 
den 25. August 1942, da Anvendelsesforbudet kom. Dette Forbud har 
givet Sagsøgerne Adgang til at kræve Tidsfristen for Arbejdets Ud
førelse forlænget i Medfør af »Almindelige Betingelser« § 13, Stk. 7 c, og 
Statsbanerne har da ej heller krævet den i § 13, Stk. 5, omhandlede 
Bøde af Sagsøgeren for det Tab, de har lidt ved Forsinkelsen, derimod 
kan denne ikke give Sagsøgerne noget Krav mod de Sagsøgte. At Ud
leveringsforbudet stadig har bestaaet ved Siden af Anvendelsesforbudet, 
kan ikke gøre Statsbanerne ansvarlige, idet det ikke er Udleverings
forbudet alene, der har umuliggjort Arbejdets Fortsættelse, hvilket efter 
»Almindelige Betingelser« § 9 og § 13 maa være en Betingelse for 
Statsbanernes Ansvar.

Iøvrigt har de Sagsøgte gjort Indsigelse mod visse af de i Sag
søgernes Paastand anførte Udgiftsposter, selv om der iøvrigt skulde 
findes at bestaa et Erstatningsansvar.

Sagsøgerne har overfor det af de Sagsøgte anførte gjort gældende, 
at den af dem udfærdigede Tidsplan ikke var forbindende for dem, idet 
de overfor de Sagsøgte kun havde Pligt til at drage Omsorg for, at 
Arbejdet var tilendebragt inden 22 Uger. Forsinkelsen i Forhold til Tids
planen skyldtes iøvrigt de Sagsøgte, som først den 8. Juni 1942 endelig 
godkendte en af Sagsøgerne allerede den 20. Februar 1942 foreslaaet Æn
dring m. H. t. Udførelsen af nogle saakaldte Charnierkvadre, og som 
ikke i behørig Tid leverede det Kvantum Armeringsjern, som efter de 
Sagsøgtes eget Krav skulde anvendes i Kvadrene. Sagsøgerne kunde dog 
have faaet den store Bue færdigstøbt inden den 25. August 1942, hvis det 
blot havde været de Sagsøgte muligt efter den 13. Juli at levere Cement. 
Det er saaledes i Realiteten Udleveringsforbudet, der har hindret Ar
bejdets rettidige Fuldførelse. Det var da ogsaa de Sagsøgte, der søgte 
Dispensation, og da denne forelaa, kunde Arbejdet straks fortsættes, 
uden at det var nødvendigt for Sagsøgerne at søge særskilt Dispensation 
fra Anvendelsesforbudet.

Retten finder, at de »Almindelige Betingelser« § 9, Stk. 2, naturligst
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maa læses saaledes, at de Sagsøgte har paataget sig en ubetinget Pligt 
til overfor Sagsøgerne at svare til paaviselige Tab ved ikke rettidig 
Levering af Cement, uden at denne Erstatningspligt er begrænset af 
Reglen i § 13, Stk. 9. Herfor taler ikke blot den stærkt detaillerede og 
udførligt specialiserede Affattelse af de »Almindelige Betingelser«, men 
ogsaa det, at § 13 efter hele sin Affattelse væsentligst synes at have det 
almindelige Tilfælde for Øje, at Entreprenøren selv fremskaffer de for
nødne Materialer til Arbejdets Fuldførelse (jfr. saaledes Bestemmelsen i 
§ 13, Stk. 4, og den Omstændighed, at Forsinkelse med Leverancer af 
saadanne Materialer fra Bygherrens Side ligestilles med vis major, jfr. 
§ 13, Stk. 7 b).

Det findes dernæst ufornødent at tage Stilling til, om det er Ud
leveringsforbudet eller Anvendelsesforbudet, som har skabt den egentlige 
Hindring for Arbejdets Tilendebringelse, idet det i et Tilfælde som nær
værende, hvor Entreprenørens Opgave, for saa vidt angaar Cementen, 
bestaar i at udføre et Arbejde ved Hjælp af Bygherrens Materialer, findes 
naturligst at betragte Anvendelsesforbudet som en Hindring ikke blot for 
Sagsøgernes Udførelse af Arbejdet, men ogsaa for de Sagsøgte i at 
stille anvendelige Materialer til Sagsøgernes Raadighed.

Endvidere findes det ikke at kunne fritage Statsbanerne for Ansvar, 
at Sagsøgerne mulig kunde have tilendebragt Arbejdet inden Forbudenes 
Ikrafttræden, allerede under Hensyn til, at det ikke er oplyst, at Stats
banerne paa noget Tidspunkt har paatalt, at Tidsplanen blev fraveget.

Det Ansvar, som de Sagsøgte herefter i Medfør af § 9, Stk. 2, maa 
bære overfor Sagsøgerne, maa dog efter den rimeligste Forstaaelse af 
Bestemmelsens Ordlyd begrænses til at omfatte bestemt paaviselige Tab 
og Udgifter, men ikke almindelige Afsavnskrav og lignende. Efter Be
stemmelsernes hele Formulering maa det antages, at der ved Ordene 
»paavises« og »paaviselige« er tilsigtet en Begrænsning af de Tab, som 
kan kræves erstattet, og denne Forstaaelse af Bestemmelsen vil stemme 
med, at Betingelserne ogsaa paa andre Punkter er affattet med Und- 
gaaelse af Bevisvanskeligheder og Skønsafgørelser for Øje, jfr. f. Eks. 
Bestemmelserne i § 13, Stk. 5 og 6.

Herefter bliver Resultatet med Hensyn til de enkelte i Sagsøgernes 
Paastand omhandlede Poster som følger:

ad a) Forrentning af Sagsøgernes Udlæg:
Sagsøgerne har opgjort deres samlede Udlæg indtil Arbejdets Gen

optagelse den 15. Juli 1943 til 96.231 Kr. 24 Øre, hvoraf Statsbanerne til 
og med 5. Januar 1943 å conto havde betalt ca. 50.000 Kr. Af Differencen, 
saaledes som denne til enhver Tid har været, kræver Sagsøgerne Rente 
fra Arbejdets Ophør at regne.

De Sagsøgte har gjort gældende, at de i alt Fald kun kan være 
pligtige at betale Rente af et Beløb af 5082 Kr., der udgør Differencen 
mellem den Værdi, som Statsbanerne ansatte det den 25. August 1942 
foreliggende, foreløbige Arbejdsresultat til, nemlig 55.082 Kr., og det 
å conto udbetalte Beløb ca. 50.000 Kr., hvorved bemærkes, at Arbejdets 
Værdi er beregnet paa den Maade, at Statsbanerne fra Entreprisesum
men har trukket det Beløb, som maatte anslaas at ville medgaa til at 
færdiggøre Arbejdet.

13'
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Et af Forsinkelsen med Cementleveringen forvoldt Rentetab kan 
nu ikke med Sikkerhed paavises, for saa vidt angaar hele Sagsøgernes 
Udlæg. Rentebeløbet af dette er vel sikkert, men om det er forvoldt af 
Forsinkelsen, vil — for saa vidt angaar Udlæg, som er afholdt inden 
Forsinkelsens Indtræden — afhænge af, i hvilket Omfang Sagsøgerne 
vilde have faaet Dækning for Udlæget gennem Entreprisesummen. Denne 
er naturligvis ansat saaledes, at den beregnedes at give Dækning for 
alle Udlæg under en normal Afvikling af Entreprisen, men, som af de 
Sagsøgte anbragt, kan det ikke anses for ganske sikkert, at Sagsøgernes 
Kalkulation har holdt Stik. For saa vidt angaar den Del af Sagsøgernes 
Udgifter, som de saaledes mulig ikke har faaet dækket af Entreprise
summen, kan der ikke anses at foreligge noget af Forsinkelsen forvoldt 
Rentetab, idet saadanne Beløb er gaaet endeligt tabt ved Udlæget. Sik
kert paaviseligt er herefter kun Rentetabet af det Forskelsbeløb, der 
fremkommer ved, at de ydede å conto Betalinger fradrages i den Værdi, 
hvortil det ved Arbejdets Standsning foreliggende Arbejdsresultat maa 
sættes i Forhold til Entreprisesummen for det fuldførte Arbejde.

Derhos vil de Sagsøgte have at svare Renter af Udlæg foretagne i 
bevarende eller lignende Øjemed som Følge af Forsinkelsen i det Om
fang, hvori der i det følgende tilkendes Sagsøgerne Godtgørelse for 
saadanne Udlæg.

ad b) Udgifter til Byggepladsens Drift i Tiden mellem Arbejdets 
Standsning og Genoptagelse.

Disse Udgifter, der ifølge det oplyste omfatter Afgift af elektrisk 
Maaler, Elektricitetsforbrug, Vedligeholdelse af Lysinstallation ifølge 
Regninger fra Installatør samt Ingeniørtilsyn, findes de Sagsøgte at 
maatte godtgøre Sagsøgerne.

ad c) Udgifter ved Byggepladsens Demontering og senere Remonte
ring ved Arbejdets Genoptagelse.

Disse Udgifter, der omfatter Arbejdsløn med sædvanlige Tillæg, 
Kørselsudgifter og Udgift ved Afmontering og Paamontering af elektrisk 
Installation til en Blandemaskine, findes de Sagsøgte at maatte godtgøre 
Sagsøgerne, idet der iøvrigt ikke af de Sagsøgte er rejst Indvending 
mod Hensigtsmæssigheden af de foretagne Arbejder.

ad d) Leje af Jernmateriel, anvendt i Stilladskonstruktion i den Tid, 
Arbejdet har ligget stille.

Denne Afgift, som efter det oplyste agtes beregnet som en Promille 
Afgift pr. Dag af de anvendte Materialers Værdi, findes ikke at svare til 
et sikkert paaviseligt Tab for Sagsøgerne, som herefter ikke vil have 
Krav paa at faa Beløbet betalt af de Sagsøgte.

ad e) Værdiforringelse af Træ i Stillads, Forskalling, Skure etc. ved 
Vejrligets Indflydelse under Arbejdsstandsningen.

Denne Værdiforringelse, der efter et af Sagsøgerne fremlagt Bilag 
maa ventes beregnet efter 25 pCt. p. a. af Indkøbsværdien af det anvendte 
Træ, findes de Sagsøgte kun at burde godtgøre Sagsøgerne i det Om
fang, der sikkert maa antages at foreligge en Værdiforringelse af Ma
terialet, men ikke for saa vidt der tillige under Beregningen indgaar et 
almindeligt Afsavnskrav.

ad f) Omkostninger ved Eftersyn, Opmaaling, Efterspænding og Re-
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paration af Stilladskonstruktionen for at gøre den anvendelig til Støb
ningen.

Omkostningerne ved disse Arbejder, som er foretaget efter nær
mere Aftale med de Sagsøgte, findes at burde godtgøres af disse.

ad g) Fordyrelse som Følge af Arbejdets Udførelse i 2 Tempi, ikke 
over 4000 Kr.

Efter det af Sagsøgerne under Domsforhandlingen oplyste skulde 
den omhandlede Fordyrelse bero paa, at Arbejdet ifølge Betingelserne 
udføres som Beskæftigelsesforanstaltning, hvorfor Sagsøgerne har været 
pligtige at modtage den af det Offentlige anviste Arbejdskraft, som efter 
Bestemmelserne herom har maattet aflønnes med Timeløn, indtil de 
paagældende Arbejdere har opnaaet saa megen Rutine, at de ved Ak
kordarbejde kunde opnaa mindst samme Fortjeneste som ved Timeløn. 
Denne Fordyrelse af Arbejdskraften i Begyndelsen har Sagsøgerne paa 
Grund af Arbejdets Udførelse i 2 Tempi maattet bære 2 Gange.

Da en vis Skiften i Arbejdskraften ogsaa maa være paaregnelig 
for Sagsøgerne under en normal Afvikling af Entreprisen, findes den her 
omhandlede mulige Fordyrelse ikke at være saaledes paaviselig, at de 
Sagsøgte efter Almindelige Betingelser § 9, Stk. 2, kan bære Ansvaret 
herfor.

ad h) Renter af den stillede Bankgaranti samt Forlængelse af den 
midlertidige Brandforsikring.

Idet de Sagsøgte i Betingelserne har stillet Krav saavel om Bank
garanti som om, at Sagsøgerne holder alle Dele af Arbejdet forsikret, 
findes den heromhandlede Udgift som utvivlsomt paaviselig at burde 
betales af Sagsøgerne.

ad i) Arbejdets Andel i Generalomkostningerne som Følge af For
halingen.

Denne Post, der agtes beregnet med samme Procent af Beløbene 
under a)—h), som Sagsøgernes Generalomkostninger i 1942 har an
draget af samtlige deres Arbejder, findes ikke at svare til noget paa- 
viseligt Tab, som de Sagsøgte kan være pligtige at dække.

De Sagsøgte vil herefter være at dømme til at betale Sagsøgerne 
de som Følge af Forsinkelsen paaløbne Merudgifter i det foran angivne 
Omfang.

I Sagsomkostninger findes de Sagsøgte at burde betale Sagsøgerne 
1000 Kr.

Nr. 352/1943. Tørvefabrikanterne Vald. Andersen og Rob.
Svensson (Svane) mod

Grosserer V. R. Johs. Neidhardt (Gamborg).
(Betaling for leverede Tørv).

Østre Landsrets Dom af 6. December 1943 (VII Afd.): Sag
søgte, Grosserer V. E. Johs. Neidhardt, bør for Tiltale af Sagsøgerne, 
Tørvefabrikanterne Vald. Andersen og Robert Svensson, i denne Sag
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fri at være. Sagens Omkostninger betaler Sagsøgerne til Sagsøgte med 
1000 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne subsidiært paastaaet sig tilkendt et skønsmæssigt fastsat mindre Beløb end principalt paastaaet, hvorhos de har nedlagt flere mere subsidiære Paastande.Fem Dommere bemærker følgende:Det fremgaar af de afgivne Partsforklaringer, at der i et vist Omfang af Appellanterne er afgivet Producenterklæringer om Tørvenes Kvalitet. Af de af Appellanterne til Indstævnte leverede Tørv har 941,760 t været adresseret til Grosserer Aage Ravnkjær, 1024,150 t til Firmaet Jacobsen og Qanvig og 148,950 t til Indstævnte. 145 t af Tørvene er betalt efter Analyse, medens de øvrige er afregnet efter Prisen for Tørv i Kl. II A. Efter Grosserer Ravnkjærs Forklaring har der ingen Mangler været med Hensyn til det ham tilsendte Parti, men iøvrigt maa der efter de foreliggende Oplysninger gaas ud fra, at de leverede Tørv for en væsentlig Del ikke har været af en Kvalitet svarende til Kl. IIA. Indstævnte vil herefter og i Henhold til de Aftaler, der maa anses at have foreligget mellem Parterne, være berettiget til et Afslag i Købesummen, og disse Dommere vil paa det foreliggende Grundlag skønsmæssigt fastsætte den resterende Købesum til 10.000 Kr., hvilket Beløb med Renter Indstævnte vil have at betale Appellanterne. De vil derhos paalægge Indstævnte at betale 1000 Kr. i Sagsomkostninger for begge Retter til Appellanterne.Fire Dommere bemærker følgende:
Det maa antages, at Appellanternes Tørveleveringer til de Indstævnte, der i det væsentlige skete uden Iagttagelse af Tørve- bekendtgørelsens Bestemmelser om Analyser og Producenterklæring, konsekvent — bortset fra de Tørv, der blev leveret efter Analyse — blev afregnet efter Prisklasse IIA, skønt det maa have staaet Appellanterne klart, at Leverancerne i det store og hele laa i lavere Prisklasse, saaledes som de efter det oplyste maa antages at have gjort, uden at det dog nu kan fastslaas, hvilken Prisklasse de enkelte Leveringer rettelig skulde være afregnet efter. Herefter og idet det for Sagens Afgørelse maa være uden Betydning, at der maa antages at have bestaaet en Aftale mellem Parterne om Regulering af de paa Grundlag af den nævnte Klassificering krediterede Købesummer, hvis der ved Videreforhandling maatte gives Dekort paa Grund af Reklamationer over Klassificeringen, vil Appellanterne i Medfør af Tørvebekendtgørel- sens § 1, Stk. 10, ikke kunne kræve Leveringerne afregnet med højere Pris end den for Prisklasse HIB fastsatte; det kan herved ikke komme i Betragtning, om Indstævnte, ved uden Undersøgelse af Tørvene at videresælge dem i Henhold til den ovennævnte Klassificering, har opnaaet højere Priser end hjemlet. I Henhold
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til det anførte og Dommens Grunde iøvrigt stemmer disse Dommere for at stadfæste Dommen.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Grosserer V. R. Joh s. Neidhardt, bør til Appellanterne, Tørvefabrikanterne Vald. Andersen og Robert Svensson, betale 1 0.000 Kr. med Renter 6 pCt. aarlig fra den 12. Juni 194 3, indtil Betaling sker og i Sagsomkostninger for begge Retter 1000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag har Sagsøgerne Tørvefabrikanterne Vald. 

Andersen og Robert Svensson paastaaet Sagsøgte Grosserer V. R. Johs. 
Neidhardt tilpligtet at betale dem 16.580 Kr. 88 Øre med Renter 6 pCt. 
aarligt fra Stævningens Dato, den 12. Juni 1943, for leverede Tørv.

Sagsøgte, der anerkender at have modtaget det til Grund for Sag
søgernes Paastand liggende Kvantum Tørv, har dog paastaaet sig fri
fundet, idet han gør gældende, at den Pris, som Sagsøgerne har lagt til 
Grund for Opgørelsen af deres Krav, er for høj i Forhold til de leverede 
Tørvs Kvalitet, og at han har betalt et Beløb, der langt overstiger det 
Beløb, der tilkommer Sagsøgerne i Henhold til den indgaaede Handel.

Der er under Sagen af Sagsøgte, der har videresolgt den over
vejende Del af de af Sagsøgerne leverede Tørv til Firmaet Jacobsen og 
Ganvig, denuncieret lis for dette Firma, der har givet Møde under Sagen 
og sluttet sig til Sagsøgtes Procedure.

Sagens Omstændigheder er følgende:
Den 28. Marts 1942 blev der mellem Parterne truffet Aftale om, at 

Sagsøgte af Sagsøgerne købte 1700 Tons Æltetørv af Produktionen 
1942. Ved Skrivelse af 28. Maj 1942 tilskrev Sagsøgte Sagsøgerne saa- 
leues:

»Da jeg formoder, at De nu er klar til at indlade Tørv, beder jeg 
Dem adressere de første 8 Vognladninger til mit Navn og Adresse: 
Station Nørrebro. Samtidig med Vognenes Afgang bedes De sende mig 
et Kort med de afgaaende Vognes Nr. samt Vægtkvantum, saafremt 
Vejning kan finde Sted i Vedde.-----------

Prøveudtageren skal udtage Prøve af hver Vognladning, efterhaan- 
den som Indladningen sker, men det er ikke nødvendigt for min Skyld 
at foretage Analysering af hver Prøve for sig, idet Prøverne for 4 til 
5 Banevogne kan analyseres sammen. Hvis De vil gøre det paa den 
Maade, maa det paa Analyseattesten staa, hvilke Banevogne den paa
gældende Analyse gælder. Denne Analyseattest kan da indsendes direkte 
fra Laboratoriet (Apoteket) til mig, samtidig med at der afgaar en Kopi 
til Dem. Saasnart Attesten er mig ihænde tilsender jeg Dem Halvdelen



200 31. Maj 1945

af det Dem tilkommende Beløb i Henhold til Statsbanernes Vejning og 
Analysen, samt Beløbet for Transport til Station og Læsning. Den anden 
Halvdel af Prisen for Tørvene sendes for Deres Regning direkte til 
Statskassen som Tilbagebetaling af Deres Statslaan. Dette sker efter 
Henvendelse til mig fra Finansministeriet, og jeg gaar ud fra, at De er 
indforstaaet heri-----------«

Sagsøgte fik tilsendt 3 Analyser. Den første er dateret 11. Juni 1942, 
Prøven er udtaget den 8. Juni af et Parti paa 70 Tons, den udviste et 
Vandindhold af 39,4 pCt. og et samlet Aske- og Vandindhold af 51 pCt., 
hvilket svarer til KI. Ill B af Maksimalpris 26,50 Kr. Den anden er 
dateret den 16. Juni, Prøven er udtaget den 12. Juni af et Parti paa 
50 Tons; den udviste et samlet Aske- og Vandindhold paa 46,7 pCt. 
hvilket svarer til Kl. Ill A af Maksimalpris 30,50 Kr. Den tredie er 
dateret den 17. Juni, Prøven er udtaget den 16. Juni; den udviste 
49,4 pCt. Vand og Aske, hvilket ligeledes svarer til Kl. Ill A. Udover 
disse 3 Analyser har Sagsøgerne fremskaffet 2 Analyser, den ene af 
3. Juli, hvorefter Prøven indeholder 43,8 pCt. Vand og Aske, den anden 
af 15. Juli, denne viser 40,7 pCt. Vand og Aske (begge Kl. II B).

Den 12. Juni 1942 tilskrev Sagsøgte Sagsøgerne saaledes:
»Idag modtog jeg fra Lofts Laboratorium Analyse gældende for 

de første 4 Banevogne med Tørv. Desværre er Vandindholdet 39,4 pCt., 
saaledes at Tørvene gaar i Klasse III B. Det er altsaa nødvendigt at 
opnaa større Tørring, og forhaabentlig giver de følgende Analyser bedre 
Resultat-----------«

Den 10. Juli 1942 tilskrev Sagsøgte Sagsøgerne saaledes:
»Fra en Kunde har jeg i Dag modtaget Analyse for Vognene 14289 

og 14720, der viser 9 pCt. Aske og 35,7 pCt. Vand, altsaa ialt 44,7 pCt.«
44,7 pCt. svarer til Kl. II B af Maksimalpris 33,50 Kr.
Den 13. Juli 1942 tilskrev Sagsøgte Sagsøgerne saaledes:
»Hermed fremsender jeg Opgørelse over 20 Banevogne Tørv. Uanset 

de fremkomne Protester og Kontrolanalyser har jeg afregnet til Klasse 
II A, men maa dog forbeholde mig eventuelt at komme tilbage hertil, 
naar endelig Afregning og Analysering i Forhold til Aftagerne foreligger. 
Dette er jo vor Aftale og dette volder sikkert ingen Vanskeligheder.

Saafremt intet uforudset indtræffer, er jeg hos Dem paa Onsdag ved 
vanlig Tid.«

Den 14. August 1942 tilskrev Sagsøgte Sagsøgerne saaledes:
»Hermed Opgørelse for de indtil 6. August modtagne Banevogne

--— Af to leverede Partier, henholdsvis til Kgl. octroierede 
Brandforsikring og en Ejendom paa P. Bangsvej, vil en Decord blive 
nødvendig, idet disse Modtagere har protesteret meget kraftigt imod 
Kvaliteten, og det har været nødvendigt at tage disse Tørv tilbage, 
hvilket naturligvis har givet et meget stort Underskud. Vi har ikke 
ment at burde tage nogen Sag med Køberne, og i Henhold til vor Aftale 
maa vi udligne dette Tab. Jeg kommer til Dem i Begyndelsen af næste 
Uge med Penge, og da kan eventuelle Spørgsmaal jo drøftes---------- «

Medens Aftalen oprindeligt gik ud paa Levering efter Analyse, blev 
Parterne efter kort Tids Forløb enige om, at der skulde leveres efter
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Producenterklæring i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 32 af 30. Januar 
1942 § 1, Stk. 10.

Foruden de nævnte 5 Analyser foreligger der fra Firmaet Jacobsen 
og Ganvig 9 Analyser, der vedrører den heromhandlede Leverance. 
Resultatet af disse Analyser er følgende:

Aske- og 
Vandindhold

1. Af Prøveudtagelse 9. Juli 1942 ............................. 44,7 pCt Kl. II B
2. „ — 13. Juli 1942 ..............................  48,5 „ „ III A
3. „ — 13. Juli 1942 ..............................  53,6 „ „ III B
4. „ — 14. Juli 1942 ..............................  49,7 „ „ III A
5. „ — 15. Juli 1942 .............................. 45 „ „ II B
6. „ — 15. Juli 1942 ..............................  45,84 „ „ III A
7. „ — 19. August 1942 ........................ 44,8 „ „ II B
8. „ — 19. August 1942 ....................... ’ 41,9 „ „ II B
9. „ — 16. November 1942 ................. 67,1 „ „

Maksimalpris 13,50 Kr.

Efter Leveringernes Afslutning kunde Parterne ikke blive enige om 
Opgørelsen af deres Mellemværende; i Skrivelse af 5. Marts 1943 
fremsatte Sagsøgerne Krav om Betaling af 21.806,34 Kr.

I de Kreditnotaer, som Sagsøgte har sendt Sagsøgerne er de leve
rede Tørv opført med en Pris af 26,50, 35,50 og 36,50 Kr. pr. Tons og 
6,65 Kr. pr. Transport.

Den 5. Maj 1943 sendte Sagsøgtes Sagfører, Landsretssagfører Vagn 
Jensen, Sagsøgernes Sagfører, Landsretssagfører N, saalydende Skrivelse:

»Ang. V. Andersen og Svensson, Vedde ctr. Johs. Neidhardt.
Med Henvisning til tidligere Brevveksling, senest Deres Brev af 

28. f. M., skal jeg herved oplyse, at Grosserer Neidhardt har meddelt 
mig følgende: »Herved sender jeg et fuldstændigt Udtog over Kontoen. 
Kun paa enkelte Punkter adskiller den sig fra tilsendte Opgørelse.« 
---------- En Afskrift af den fra Grosserer Neidhardt modtagne Opgørelse 
vedlægges, idet jeg udbeder mig Deres Bemærkninger til Hr. Neidhardts 
regnskabsmæssige Spørgsmaal.«

Efter det paagældende Kontoudtog viste Saldoen 16.355,86 Kr. i 
Sagsøgernes Favør. Denne Skrivelse besvarede Landsretssagfører N ved 
Skrivelse af 18. Maj. Da Sagsøgte heller ikke kunde blive enig med 
sin Aftager Firmaet Jacobsen og Ganvig, der gjorde Indvendinger mod 
de leverede Tørvs Pris og Kvalitet, foreslog Landsretsfører Jensen flere 
Gange Landsretssagfører N at afholde et Møde med alle 3 Parter og i 
Forbindelse hermed skrev han den 18. Maj 1943 til Landsretssagfører N 
saaledes:

»-----------idet det efter de for mig foreliggende Oplysninger maa
anses for utvivlsomt, at Deres Mandanter har betinget sig en højere 
Klasseafregning, end Analyserne har berettiget til, og i Realiteten slet 
ikke synes at have præsteret Analyser overfor Ganvig & Jacobsen. 
Under disse Forhold kan Prisen paa de leverede Tørv i Virkeligheden 
ikke overstige de for Kl. Ill B fastsatte Priser, jfr. Landbrugsministe
riets Bekendtgørelse af 30. Januar 1942 § 1, Stk. 10, in fine. Det fore-
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kommer mig derfor absolut at være i Deres Mandanters egen Interesse 
at deltage i en Ordning, der kan gennemføres ogsaa overfor Ganvig & 
Jacobsen, idet Grosserer Neidhardt ikke er sindet at indestaa for den 
Overpris, som han da ikke kan gøre gældende overfor sine Købere.«

I Skrivelse af 26. Maj 1943 tilskrev Landsretssagfører N Landsrets
sagfører Jensen saaledes:

»I Besiddelse af Deres ærede Skrivelse af 18. ds. beder jeg Dem — 
uden Præjudice for mine Mandanters Stilling og min Stilling iøvrigt — 
lade Deres Mandant foretage en Opgørelse med de Priser, som Deres 
Mandant nu vil hævde skal lægges til Grund for Opgørelsen af Parternes 
Mellemværende.«

I Anledning heraf fremsendte Landsretssagfører Jensen med Skri
velse af 8. Juni 1943 et Brev af 3. Juni fra Sagsøgte, hvori det hedder:

»----------Fra Andersen & Svensson har jeg ialt modtaget 2378 Tons
830 Kg Tørv. Jeg har betalt (incl. Veksel fra Raunkjær) 83.257,96 Kr. 
Da Tørv, der leveres uden Analyser, ikke maa betales med over Kr. 26,00 
pr. T., og da den reelle Afstand fra Læggepladsen til Stationen er 2 Km, 
maa der ikke betales over Kr. 5,95 i Transport, altsaa maa der efter 
Ministeriets Bestemmelser for de leverede Tørv ikke betales over 
Kr. 31,95 pr. T. En lovlig Opgørelse vil da se saaledes ud:

Jeg har betalt Andersen og Svensson .............................. Kr. 83.257,96
Modtaget 2,378,830 T. Tørv å 31,95 .............................. — 76.003,61

Saldo i min Favør.... Kr. 7.254,35.«

I denne Skrivelse er Prisen for Tørv af Kl. Ill B fejlagtigt angivet 
som 26 Kr. i Stedet for 26,50 Kr., hvortil Prisen er blevet forhøjet.

Sagsøgerne har til Støtte for deres Paastand anført, at de ved Op
gørelse af deres Krav her under Sagen har lagt Sagsøgtes Opgørelse i 
det fornævnte Kontoudtog til Grund, Gennemsnitsprisen er 36,50 Kr. pr. 
Ton, hvilket er berettiget, idet de leverede Tørv var i Kl. II A, for hvilken 
Maksimalprisen var 37,50 Kr. Da Afstanden fra Mosen til Stationen er ca. 
4 km, er de beregnede Transportudgifter af 6,65 Kr. ogsaa berettigede. 
Efter at der var truffet Aftale om Levering med Producenterklæring, har 
de til Stadighed tilsendt Sagsøgte saadanne Erklæringer, ca. 40 Stk. ialt, 
hvorefter Tørvene var i KI. II A. Sagsøgte har ikke fremsat Reklamation 
over de leverede Tørv i Overensstemmelse med Tørvebekendtgørelsens 
§ 3, Stk. 3. Sagsøgerne har ikke modtaget Reklamation fra andre Af
tagere. Det bestrides, at det ved de af Firmaet Jacobsen og Ganvig 
producerede Analyser er godtgjort, at hele Leverancen har været i lavere 
Klasse end KI. II A, idet disse Analyser kun angaar mindre Partier af 
hele Leverancen.

Sagsøgte har til Støtte for sin Frifindelsespaastand yderligere gjort 
gældende, at han til Stadighed har reklameret over Tørvenes Vand
indhold, ikke alene ved de ovenfor anførte 3 Skrivelser, men ogsaa 
mange Gange, naar han har været paa Mosen, hvilket han ugentligt var. 
Yderligere har Firmaet Jacobsen og Ganvig, mange Gange reklameret 
direkte til Sagsøgerne. Naar Sagsøgtes Reklamationer undertiden først
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er fremkommet nogle Dage efter Vognenes Ankomst, skyldes dette, at 
Sagsøgerne ikke — som aftalt — sendte ham Meddelelse om Vognenes 
Afsendelse, men sendte denne Meddelelse til Firmaet Jacobsen og Gan- 
vig. I sine foreløbige Afregninger har han i nogle Tilfælde afregnet efter 
en Pris af 35,50 og 36,50 Kr. !+ 6,65 Kr., men han har gentagne Gange 
fremhævet overfor Sagsøgerne, at der senere maatte finde en Regulering 
Sted. Hvis der gives Sagsøgerne Medhold i deres Paastand, vil Prisen 
blive 36,54 Kr. pr. T., en saadan Pris vilde kun være berettiget, hvis 
alle Tørvene havde været af Kl. II A, og ingen af de foreliggende 
Analyser godtgør, at dette har været Tilfældet. Han benægter at han 
nogensinde har modtaget Producenterklæringer fra Sagsøgerne, ligesom 
Firmaet Jacobsen og Ganvig heller ikke har modtaget saadanne. Han 
har ialt betalt 82.789,96 Kr. for 2.378,83 T. Tørv eller 28,15 Kr. pr. T., 
medens Sagsøgerne, da de ikke har præsteret Producenterklæringer kun 
er berettigede til 26,50 Kr. pr. T. — bortset fra ca. 145 T. Tørv, der er 
leveret efter Analysen —, hvortil kommer, at der er betalt 70 Øre for 
meget for Transport, idet Sagsøgerne herfor kun er berettiget til 5,95 Kr. 
Sagsøgernes samlede Opgørelse er over 21.000 Kr. for høj. Sagsøgte har 
saaledes ikke Krav paa yderligere Betaling.

Der er under Domsforhandlingen afgivet Forklaring af Sagsøgeren 
Barbermester Vald. Andersen og Sagsøgte samt af Politibetjent Viggo E. 
Leifhøj, Grosserer Erik Jacobsen og Brændselshandler Knud Ganvig.

Sagsøgeren Andersen har forklaret, at han til Sagsøgte har afgivet 
Producenterklæringer paa Grundlag af de indhentede 5 Analyser. Han 
mener, at alle Erklæringer har lydt paa Kl. II A, selv om Analyserne 
ikke svarede hertil, men han ventede et Par Dage og regnede saa med, 
at Tørvene var tørret saa meget, at det var berettiget at angive dem 
som Kl. II A. Sagsøgerne har aldrig faaet nogen Reklamationer fra 
Firmaet Jacobsen og Ganvig.

Sagsøgte Grosserer Neidhardt har forklaret, at han aldrig har faaet 
nogen Producenterklæring fra Sagsøgerne. Det er ofte drøftet med dem, 
at der senere skulde finde en Regulering Sted. Til at begynde med af
regnede han fuldtud efter Leveringerne, men senere, da han ikke fik 
Producenterklæringer, gik han over til at afregne med runde å Conto- 
beløb.

Sagsøgeren Andersens Svoger Politibetjent Leifhøj har forklaret, at 
han har besøgt Sagsøgeren Andersen paa Rigshospitalet, medens Sagsøgte 
var til Stede; her saa han, at Sagsøgte var i Besiddelse af nogle Analyser 
og flere Producenterklæringer. Han har ogsaa en Gang været hos Sag
søgte og da saa han ogsaa Producenterklæringer.

Grosserer Jacobsen og Brændselshandler Ganvig har forklaret, at 
de begge Gange pr. Telefon har reklameret over Tørvene til Sagsøgerne.

Efter det oplyste maa det antages, at der gentagne Gange er reklame
ret behørigt angaaende Tørvenes Vandindhold, ligesom det mod Sagsøgtes 
Benægtelse ikke findes godtgjort, at der af Sagsøgerne er præsteret 
Produktionserklæringer. Da yderligere samtlige foreliggende Analyser 
viser, at ingen af Tørvene har været af Kl. II, men i flere Tilfælde af 
langt ringere Kvalitet, findes Sagsøgerne — bortset fra de Tørv, der er 
leveret efter Analyse — i Medfør af Tørvebekendtgørelsens § 1, Stk. 10,
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ikke berettigede til højere Pris end den for Kl. Ill B fastsatte, nemlig 
26,50 Kr. Da Sagsøgte har erlagt et Vederlag, der overstiger det Sag
søgerne herefter tilkommende Beløb, har Sagsøgerne ikke Krav paa 
yderligere Vederlag. Herefter vil Sagsøgte være at frifinde.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgerne have at betale Sagsøgte med 
1000 Kr.

I Landsretssagfører Vagn Jensens ovennævnte Skrivelse af 5. Maj 
1943, der af Landsretssagfører N alene var fremlagt i Ekstrakt-Afskrift, 
har sidstnævnte foretaget en Rettelse af Datoen til den 5. Juni, og med 
denne Dato er Skrivelsen tillige optaget i de til Brug ved Domsfor
handlingen tagne Ekstrakter. Herved kunde denne Skrivelse opfattes 
som Svar paa Landsretssagfører N’s Skrivelse af 26. Maj, saaledes at 
Forholdet kunde se ud som om Sagsøgte paa Forespørgsel om, hvilke 
Priser, han hævdede skulde lægges til Grund for Opgørelsen af Par
ternes Mellemværende, anerkendte at skylde Sagsøgerne det paa Konto
udtoget opførte Beløb 16.355,86 Kr., hvilket Landsretssagfører N ogsaa 
paaberaabte sig i sin Procedure. Da det fra Rettens Side blev fore
holdt Landsretssagfører Jensen, at det efter det fremlagte saa ud, som 
om der forelaa en saadan Anerkendelse, blev det af denne anført, at 
Kontoudtoget var sendt før Landsretssagfører N’s Skrivelse af 26. Maj, 
og at Dateringen den 5. Juni ikke kunde være rigtig. Landsretssag
fører N blev derefter opfordret til at fremlægge den originale Skri
velse, hvilket skete; paa denne ses Datoen med Blyant at være rettet 
fra 5. Maj til 5. Juni. Da Landsretssagfører Jensen, der ikke havde 
bemærket den ændrede Dato i den fremlagte Genpart, og derfor ikke var 
forberedt paa at paavise Rettelsens Urigtighed, drog Berettigelsen i 
Tvivl, erklærede Landsretssagfører N, at Rettelsen var sket ved Skri
velsens Modtagelse og derfor var vel begrundet. Efter at Landsrets
sagfører Jensen havde gennemset sine Papirer, blev han i Stand til at 
dokumentere, at Skrivelsens rette Dato var den 5. Maj, blandt andet ved 
at fremlægge Landsretssagfører N’s Skrivelse af 15. Maj 1943, der 
irideholdt et Svar paa nogle i Skrivelsen af 5. Maj omhandlede Forhold. I 
en til Retten efter Domsforhandlingen fremsendt Skrivelse har Landsrets
sagfører N oplyst, at han har fundet Gennemslag af en Skrivelse af 
6. Maj 1943 til Sagsøgerne, hvormed han har fremsendt Landsrets
sagfører Jensens Skrivelse af 5. Maj, og at han nu ikke længere er i 
Tvivl om, at Skrivelsen ikke har været dateret den 5. Juni, samt at 
Rettelsen maa være sket ved Udarbejdelsen af Replikken.

Retten maa udtale sin Misbilligelse af, at Landsretssagfører N 
har rettet Datoen i en fremlagt Skrivelse uden udtrykkeligt at angive, at 
der er foretaget en Rettelse, og ganske særligt, at dette er sket i en 
Skrivelse, der alene er fremlagt i Genpart.
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Fredag den 1. Juni.

Nr. 138/1944. Fru Elna Freudendal-Pedersen, født Brødbæk Pedersen (Jørgensen efter Ordre)
mod

Lagerarbejder Richard Freudendal-Pedersen (Oluf Petersen efter Ordre).
(Spørgsmaal om Forældremyndigheden over Parternes Fællesbarn).

Københavns Byrets Dom af 25. Juni 1943 (12. Afd.): Sag
søgerinden, Fru Elna Freudendal-Pedersen, født Brødbæk Pedersen, og 
Sagsøgte, Lagerarbejder Richardt Freudendal-Pedersen, separeres. For
ældremyndigheden over Parternes Fællesbam: Tommy Freudendal-Pe
dersen, født den 9. September 1940, tilfalder Sagsøgte. Ingen af Parterne 
vil have at bidrage til den andens Underhold. Retten til at fortsætte 
Lejemaalet vedrørende Parternes hidtil fælles Lejlighed, Viborggade 47, 
tillægges Sagsøgte. Sagens Omkostninger ophæves. Af det Offentlige 
betales til den for Sagsøgte beskikkede Forsvarer, Overretssagfører 
Jarner, et Salær, stort 40 Kr.

ØstreLandsrets Dom af 19. Oktober 1943 (II Afd.): Byrettens 
Dom bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Landsretten op
hæves. Der tillægges den for Indstævnte, Lagerarbejder Richard Freuden
dal-Pedersen, for Landsretten beskikkede Forsvarer, Overretssagfører 
Jarner, som Salær 125 Kr., der afholdes af det Offentlige. At efterkomme 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for HøjesteretI Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellantinden paastaaet Dommen ændret saaledes, at Forældremagten over Fællesbarnet tillægges Appellantinden, og at Indstævnte tilpligtes at svare Bidrag til Fællesbarnets Underhold efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den, forsaavidt den foreligger Højesteret til Prøvelse, være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes at burde ophæves. Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret ophæves. I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagførerne Jørgensen og Steglich- Petersen hver 200 Kr. og for Udlæg hver 3 Kr. 20 Øre, hvilke Beløb udredes af det Offentlige.
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Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag har Sagsøgerinden, Fru Elna Freudendal-Pedersen, 

født Brødbæk Pedersen, der den 12. Juli 1937 indgik Ægteskab med 
Sagsøgte, Lagerarbejder Richard Freudendal-Pedersen, paastaaet Dom 
til Separation i Medfør af § 53, 2. Stk., i Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 
paa Vilkaar:

at Forældremyndigheden over Parternes Fællesbarn: Tommy Freu
dendal-Pedersen, født den 9. September 1940, 
tilfalder Sagsøgerinden,

a t Sagsøgte tilpligtes at udrede Bidrag, hvis Størrelse fastsættes af 
Overøvrigheden, til Sagsøgerindens Underhold i Separationstiden saavel 
som til Barnets Underhold, og

a t Sagsøgerinden faar tilkendt Retten til at fortsætte Lejemaalet 
vedrørende Lejligheden Viborggade 47.

Sagsøgte har paa sin Side nedlagt Paastand paa Skilsmisse i Medfør 
af Ægteskabslovens § 59 paa Vilkaar, at Forældremyndigheden over 
Barnet og Retten til at fortsætte Lejemaalet vedrørende den hidtil fælles 
Lejlighed tilkendes ham, og at han fritages for at svare Underholdsbidrag 
til Hustruen; subsidiært har han paastaaet Separation paa de af ham 
krævede Vilkaar.

Sagsøgerinden har paastaaet Frifindelse overfor Mandens Paastand 
om Skilsmisse.

Sagsøgte støtter sin principale Paastand paa, at Sagsøgerinden skal 
have begaaet Ægteskabsbrud, idet han mener, at hun har staaet i 
Forhold til tyske Soldater, som han har set hende sammen med. Da der 
ikke er ført tilstrækkeligt Bevis for det paastaaede Ægteskabsbrud, vil 
den principale Paastand ikke kunne tages til Følge.

Derimod fremgaar det af de afgivne Parts- og Vidneforklaringer og 
Sagens øvrige Oplysninger, at Forholdet mellem Parterne maa anses for 
ødelagt paa Grund af dyb Uoverensstemmelse, der ikke hovedsagelig 
skyldes Sagsøgtes Forhold overfor Sagsøgerinden.

Som Følge heraf vil Sagsøgtes Paastand om Separation være at 
tage til Følge.

Med Hensyn til Vilkaarene bemærkes, at det efter det om Sag
søgerindens Vandel oplyste, findes bedst stemmende med Barnets Tarv, 
at Forældremyndigheden over det tillægges Sagsøgte, der har sørget for 
Barnet, siden Ægtefællerne den 9. Marts d. A. ophævede Samlivet.

Efter det oplyste findes der ikke at være Anledning til at tillægge 
Sagsøgerinden det af hende paastaaede Bidrag, og da Forældremyndig
heden over Barnet tillægges Sagsøgte, findes det rimeligt at lade ham 
beholde Retten til at fortsætte Lejemaalet.

Fællesboet er ikke delt.
Sagens Omkostninger bliver at ophæve.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt af Københavns Byrets 12. Afdeling 

den 25. Juni 1943.
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For Landsretten har Appellantinden, Fru Elna Freudendal-Pedersen, 
født Brødbæk Pedersen, paastaaet Dommen ændret saaledes, at For
ældremyndigheden over Ægtefællernes Fællesbarn tillægges hende, at 
Indstævnte, Lagerarbejder Richard Freudendal-Pedersen, tilpligtes at 
svare Bidrag til Barnets Underhold efter Overøvrighedens nærmere Be
stemmelse, og a t Ægtefællernes Lejlighed tillægges hende. Indstævnte 
paastaar den indankede Dom stadfæstet.

For Landsretten er afgivet Forklaring af Parterne samt af Fru Oda 
Andersen, Frøken Gerda Brødbæk Pedersen, Frøken Esther Elvira Chri
stine Jensen og Kok Børge Jensen.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde, og da det 
for Landsretten fremkomne ikke kan føre til andet Resultat, vil Dom
men være at stadfæste.

Sagens Omkostninger for Landsretten findes at kunne ophæves.

Mandag den 4. Juni.

Nr. 42/1944. Dansk Tandlægeforening som Mandatar for de ved Frederiksberg kommunale Skoletandpleje ansatte Tandlæger og Klinikdamer (Landsretssagfører Helsted)
mod

Frederiksberg Kommune (Overretssagfører Sven).
(Spørgsmaal om Ret til Dyrtidstillæg).

Østre Landsrets Dom af 16. December 1943 (II Afd.): Sag
søgte, Frederiksberg Kommune, bør for Tiltale af Dansk Tandlæge
forening som Mandatar for de ved Frederiksberg kommunale Skole
tandpleje ansatte Tandlæger og Klinikdamer i denne Sag fri at være. Sa
gens Omkostninger betaler Sagsøgeren inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse til Sagsøgte med 400 Kr. under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Dansk Tandlægeforening som Mandatar for de ved Frederiksberg kommunale Skoletandpleje ansatte Tandlæger og
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Klinikdamer, til Indstævnte, Frederiksberg 
Kommune, 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I de af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 29. Juni 1925 ved

tagne Lønningsregler pr. 1. April 1925 for Funktionærer under Frede- 
berg Kommune, der ikke er Tjenestemænd, sondredes mellem Gruppe I, 
saadanne Funktionærer, som har deres Hovedarbejde i Kommunens 
Tjeneste, og Gruppe II, saadanne Funktionærer, hvis Arbejde kun op
tager en forholdsvis mindre Del af deres Tid, og som er vederlagt med 
Honorarer. Under Gruppe II* bestemtes bl. a.:

»-----------5) Personalet paa Skoletandkliniken.
Personalet lønnes efter følgende Satser: Forstanderen: Aarlig Løn 

5480 Kr., hertil Dyrtidstillæg 250 Kr. 1 Assistent: Aarlig Løn 4200 Kr., 
hertil Dyrtidstillæg 132 Kr. 1 Assistent: Aarlig Løn 4200 Kr., hertil 
Dyrtidstillæg 80 Kr. 2 Assistenter: Aarlig Løn 3900 Kr., hertil Dyrtids
tillæg 80 Kr.

Klinikdamerne lønnes uforandret.
Til de i Gruppe II nævnte Personer med Undtagelse af Personalet 

paa Tandklinikken ydes der Dyrtidstillæg efter Regierne for honorar
lønnede, for Tiden l?1/* pCt. med det for Kommunens Tjenestemænd til 
enhver Tid gældende Dyrtidstillæg som Maksimum.«

For at komme bort fra de faste Beløb for Dyrtidstillæg forhand
ledes mellem Skoledirektøren og Skoletandklinikkens Forstander, der 
atter forelagde Sagen for Dansk Tandlægeforenings Hovedbestyrelse, 
om en Ændring, hvorefter Klinikkens Personale skulde honoreres med 
Halvdelen af den for visse Lønklasser normerede Løn, Dyrtidstillæg samt 
Sygelønsret, hvilket sidste Kommunen af principielle Grunde nægtede at 
yde. Derefter vedtog Kommunalbestyrelsen den 31. Maj 1936:

»---------- Regler med Hensyn til Lønningsforholdene for Skoletand
klinikkens Personale, hvorefter Honorarerne for Personalet ved Skole
tandklinikken fra 1. April 1925 fastsættes saaledes:

»Forstanderen vederlægges med et Honorar, der til enhver Tid 
svarer til Halvdelen af den for 2. Lønklasse normerede Løn, for Tiden

Assistenter vederlægges med et Honorar, der til enhver Tid svarer 
til 2/a af den for 7. Lønklasse normerede Løn, for Tiden----------

Klinikdamer vederlægges med et Honorar, der til enhver Tid svarer 
til Halvdelen af Lønnen for ugifte under 35 Aar i 15. Lønklasse, for 
Tiden----------

Kontorklinikdamens Honorar beregnes efter samme Regler som 
Klinikdamer, men der ydes dem yderligere et Tillæg paa 150 Kr. aarlig.

Til samtlige Honorarer ydes der et Dyrtidstillæg af 12V2 pCt., dog 
i intet Tilfælde overstigende det for Tjenestemænd normerede Dyrtids
tillæg.«
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Der er i de følgende Aar ydet det nævnte Personale Dyrtidstillæg, 
men med skiftende Procentbeløb.

Den 30. Marts 1931 tilskrev Frederiksberg Kommunes økonomiske 
Forvaltning Kommunalbestyrelsens Budgetudvalg saaledes:

»I Tilslutning til den af Kommunalbestyrelsen under 29. September 
1930 og 9. Februar 1931 vedtagne Revision af Lønningerne for Kommu
nens Tjenestemænd vil det være rimeligt ogsaa at foretage en Revision 
af Lønnen for de saakaldte »Andre ansatte«.

Disse har hidtil i lønmæssig Henseende været delt i 2 Grupper, 
saaledes at Gruppe I omfatter saadanne Funktionærer, hvis Løn er 
fastsat i Overensstemmelse med eller dog i Forhold til Tjenestemands
lønningerne, og hvis Arbejde under Kommunen lægger Beslag paa Hoved
parten af deres Arbejdsevne, medens Gruppe II omfatter dem, hvis Ar
bejde kun optager en forholdsvis mindre Del af deres Tid.

Lønrevisionen for Tjenestemandene gik som bekendt ud paa dels at 
fastlægge Lønningerne endeligt og at kvittere de forskellige efter Pris
tallet varierende Tillæg, dels at raade Bod paa den Forskydning i det 
indbyrdes Forhold mellem Lønklasserne, der bl. a. paa Grund af disse 
Tillæg var sket til Ugunst for de højere Lønklasser og navnlig paa Slut- 
lønningerne. Lønrevisionen mundede derfor væsentligst ud i en Forhøjelse 
af Slutlønnen, navnlig for de højere Lønklasser, og en mindre Nedsæt
telse af Begyndelseslønnen samt for de lavere Lønklasser, hvis Lønnin
ger indeholdt fuld Dækning for Pris- og Konjunkturstigningen, i det store 
og hele Bevarelsen af status quo, dog at der efter et længere Aaremaal 
tillagdes disse et nyt Alderstillæg.

I Overensstemmelse hermed er nedennævnte foreslaaede Lønninger 
og Honorarer beregnede-----------

Gruppe II:

4. Personalet paa Skoletandklinikken.
Ved Kommunalbestyrelsens Beslutning af 31. Maj 1926 blev Per

sonalets Honorar fastsat saaledes-----------
Der er formentlig ingen Grund til at gøre nogen Forandring med 

Hensyn til Honorarernes Fastsættelse i Forhold til de foran omtalte Løn
klasser, og man skal derfor tillade sig at foreslaa, at Forstanderen veder
lægges med et Honorar, der til enhver Tid svarer til Halvdelen af den 
for Lønklasse A 1 (tidligere benævnt 2. Lønklasse) normerede Løn, Assi
stenter med et Honorar, der til enhver Tid svarer til 2 A af den for Løn
klasse A 5, (tidligere benævnt 7. Lønklsase) normerede Løn, Klinikdamer 
med et Honorar, der til enhver Tid svarer til Halvdelen af den for Løn
klasse C 7 (tidligere benævnt 15. Lønklasse) normerede Løn, og at Kon
torklinikdamer vederlægges med samme Honorar som Klinikdamer samt 
med et Tillæg af 150 Kr. aarlig.

Dette vil ligesom for de tilsvarende Tjenestemænds Vedkommende 
betyde en Forhøjelse af Slutlønnen og, forsaavidt angaar Assistenter og 
Klinikdamer, en mindre Nedsættelse af Begyndelseslønnen, idet det dog 
forudsættes, at det nuværende Personale i det mindste beholder det nu
værende Honorar.

H. R. T. 1945 Nr. 9 (Ark 13 og 14) 14



210 4. Juni 1945

Med de af Kommunalbestyrelsen vedtagne Lønninger for Løngruppe 
A og C vil Honorarerne blive følgende:

Forstander: 4500 Kr., stigende hvert 3. Aar med 450 Kr. til 5850 Kr.
Assistenter: 3334 Kr., stigende hvert 3. Aar med 333 Kr. til 4333 Kr.
Klinikdamer: 1150 Kr., stigende hvert 3. Aar med 100 Kr. til 1450 Kr.
Kontorklinikdamer: Samme Honorar som Klinikdamer samt yder

ligere et Tillæg paa 150 Kr.-----------«
Disse Lønningsregler vedtoges som gældende fra den 1. Oktober 

1930, fra hvilket Tidspunkt enhver Udbetaling af Dyrtids- eller lignende 
Løntillæg ophørte i Frederiksberg Kommune.

Den 4. April 1938 vedtog Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 
1. December 1937 at regne at udbetale Dyrtidstillæg bl. a. til nogle af 
de til Gruppe I hørende honorarlønnede Funktionærer. Den 3. September 
1938 forespurgte Skoletandklinikkens Forstander Skoledirektøren, om det 
ikke beroede paa en Forglemmelse, at Klinikkens Personale ikke havde 
faaet udbetalt Dyrtidstillæg, og modtog den 25. Januar 1939 det Svar, at 
Kommunalbestyrelsen ved Dyrtidstillægets Vedtagelse havde vedtaget 
ikke at udbetale dette til visse Funktionærer, herunder Personalet paa 
Skoletandklinikken.

Den 23. Februar 1940 tilskrev Skoletandklinikkens Forstander i An
ledning af Overvejelser om Forhøjelse af Dyrtidstillæget Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse, at det var i Strid med de den 31. Maj 1926 ved
tagne Lønningsregler, at der ikke var udbetalt Klinikkens Personale Dyr
tidstillæg, og anmodede om, at det Dyrtidstillæg, der bliver vedtaget for 
Tjenestemændene, maatte blive tillagt Klinikkens Personale, hvad Kom
munalbestyrelsen afslog. Fra den 1. April 1941 har Kommunalbestyrelsen 
dog ydet Klinikdamerne et reduceret Dyrtidstillæg og har erklæret sig 
villig til fra 1. April 1942 at yde Klinikkens Tandlægeassistenter et 
midlertidigt Løntillæg.

Under denne ved Stævning af 9. August 1943 anlagte Sag har Dansk 
Tandlægeforening som Mandatar for de ved Frederiksberg kommunale 
Skoletandpleje ansatte Tandlæger og Klinikdamer paastaaet Frederiks
berg Kommune tilpligtet at anerkende, at Kommunen fra den 1. Decem
ber 1937 at regne og fremdeles, saa længe der ydes Dyrtidstillæg til 
Kommunens Tjenestemænds Lønninger, er pligtig at betale de ved Frede
riksberg kommunale Skoletandpleje ansatte Tandlæger og Klinikdamer 
et Dyrtidstillæg til deres Honorarer beregnet efter samme Regler, som 
anvendes ved Beregningen af Dyrtidstillæg til Tjenestemænd i de Løn
klasser (A 1, A 5 og C 7), i Forhold til hvilke Tandlægernes og Klinik
damernes Honorarer er fastsat.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet og har subsidiært bemærket, at 
et eventuelt Dyrtidstillæg maatte reduceres i Forhold til det for Tjeneste
mændene normerede og kun kunde tilkomme det ved Skoletandklinikken 
før den 1. Oktober 1930 ansatte Personale.

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført, at Kommunal
bestyrelsens Vedtagelse den 31. Maj 1926 maa anses som en Overens
komst med Skoletandklinikkens til enhver Tid værende Personale om at 
yde dette Dyrtidstillæg, for saa vidt der ydes saadant til Tjenestemænd
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i de Lønningsklasser, til hvilke Personalet er henført, og at der ikke 
senere er sket nogen Ændring i denne Overenskomst.

Sagsøgte har benægtet, at der i Aaret 1926 blev afsluttet en stedse
varende Overenskomst, gældende for Klinikkens Personale som saadant. 
Der blev i Overensstemmelse med Kommunens dagældende Lønnings
regler ydet det da ved Klinikken ansatte Personale et Dyrtidstillæg, hvis 
Størrelse senere reguleredes efter Forholdene; men fra den 1. Oktober 
1930 at regne gik Kommunen over til et helt nyt Lønningssystem med 
lavere Begyndelsesløn og højere Slutløn uden Dyrtids- eller andre Tillæg, 
og dette gjordes ogsaa gældende for Skoletandklinikken, hvis Personale 
har nydt de deraf følgende Fordele. Der blev ved Vedtagelsen af det nye 
Dyrtidstillæg fra 1. December 1937 ikke givet Dyrtidstillæg til nogen 
honorarlønnet Funktionær af Gruppe II.

Det er under Sagen uomtvistet, at det Dyrtidstillæg, Sagsøgte for 
Tiden yder sine Tjenestemænd, beregnes efter andre Regler end det i 
Aaret 1926 ydede, saaledes at den i Vedtagelsen af 31. Maj 1926 benyt
tede Formulering for Begrænsning overfor Klinikkens Personale af Dyr- 
tidstillægets Størrelse er uanvendelig overfor det nu ydede Dyrtidstillæg.

Der findes ikke i det oplyste Grundlag til at fastslaa, at der ved 
Kommunalbestyrelsens Vedtagelse den 31. Maj 1926 skulde være givet 
det ved Skoletandklinikken ansatte Personale noget saadant Tilsagn som 
af Sagsøgeren anført.

Sagsøgte vil derfor være at frifinde, og Sagsøgeren vil have at be
tale Sagsøgte Sagens Omkostninger med 400 Kr.

Onsdag den 6. Juni.

Nr. 146/1944. Direktør S. A. Nielsen (Selv) 
mod

Fru Birthe Dreyer (Hartvig Jacobsen efter Ordre).
(Spørgsmaal om Erstatning for Afbrydelse af Engagement).

Sø- og Handelsrettens Dom af 31. Maj 1944: Sagsøgte, 
Direktør S. A. Nielsen, bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til 
Sagsøgeren, Fru Birthe Dreyer, betale 470 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. 
fra 1. April 1944 samt udlevere Feriemærker til Paalydende Kr. 37,60 
og betale Sagens Omkostninger med 50 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten i Overensstemmelse med en af Indstævnte nedlagt subsidiær Paastand paastaaet Frifindelse mod Betaling af Indstævntes Løn for Tiden indtil hendes Fratræden, 56 Kr. med Renter, og Udlevering af Feriemærker til et

14’
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Beløb af 21 Kr. Indstævnte har principalt paastaaet Stadfæstelse af Dommen.Appellanten har for Højesteret frafaldet sit Anbringende om, at han som Følge af, at Aktieselskabet ikke var registreret, ikke kan være personlig ansvarlig med Hensyn til det af Indstævnte fremsatte Krav.Ved det i Sagen, tildels efter Dommen, fremkomne findes det godtgjort, at Indstævnte selv er fratraadt sin Stilling, uden at der forud fra Appellantens Side var stillet Betingelser for hendes Forbliven, som kunde berettige hendes Fratræden, og Appellantens Paastand vil derfor være at tage til Følge. Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 300 Kr.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Direktør S. A. Nielsen, bør til Indstævnte, Fru Birthe Dreyer, betale 56 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra de n ’ 1. April 194 4, til Betaling sker samt udlevere Feriemærker til et Beløb af 21 Kr.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 300 Kr.I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Hartvig Jacobsen 200 Kr., der udredes af det Offentlige.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Fru Birthe Dreyer, blev fra 1. November 1943 antaget 

af Sagsøgte, Direktør S. A. Nielsen, til at lede Akkvisitionen i et nystar
tet Forlag for en Gage af Kr. 40,— pr. Uge ’+ 2 pCt. af den samlede 
Abonnementstegning. Den 6. Januar 1944 fratraadte Sagsøgeren sin Stil
ling — efter Sagsøgerens Anbringende, fordi Sagsøgte havde frataget 
hende Arbejdet som Leder og forlangt, at hun, hvis hun ønskede at blive 
hos Sagsøgte, alene skulde deltage i Akkvisitionen paa lige Fod med de 
øvrige Akkvisitører. Sagsøgeren fandt dette Krav uberettiget og be
tragter sig som bortvist og kræver i Erstatning Løn og Procenter til 
1. Marts 1944, opgjort saaledes:
40 Kr. pr. Uge i Januar og Februar Maaneder, ialt 8V2 Uge Kr. 340,— 
2 pCt. af Abonnementstegningen ansat under Hensyn til Teg

ningen i December Maaned til Kr. 64,— pr. Maaned .. — 130,—
Ialt.... Kr. 470,—

Hendes Paastand gaar herefter ud paa Betaling af 470 Kr. med 
Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg den 1. April 1944 samt Udlevering 
af Feriemærker Kr. 37,60.

Sagsøgte paastaar Frifindelse. Han gør gældende, at han vel har 
engageret Sagsøgeren, men han optraadte herved for et Aktieselskab,
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Nyt dansk Forlag, som ikke var registreret, men hvis Stiftere var Sag
søgte selv samt Direktør Otto Nielsen og Grevinde Scheel. Selskabet er 
endnu ikke registreret, hvorfor han mener, at han ikke kan være personlig 
ansvarlig overfor Sagsøgeren i denne Sag, men kun kan sagsøges sammen 
med de andre Stiftere. Endvidere gør han gældende, at Sagsøgeren selv 
er fratraadt sin Stilling, uden at han forud havde stillet hende nogen 
Betingelser for at blive.

Under Domsforhandlingen har Parterne, de hos Sagsøgte ansatte 
Fru Hødholt-Larsen og Bogholder Christian Jensen, den tidligere hos 
Sagsøgte ansatte Fuldmægtig Aage Jacobsen samt Grevinde Scheel 
afgivet Forklaring.

Sagsøgeren forklarer, at hun blev antaget af Sagsøgte, der udtalte, 
at det drejede sig om et nyt Blad, som skulde oparbejdes. Hun regnede 
med, at det var Sagsøgtes Foretagende. Senere fik hun at vide, at 
Grevinde Scheel var ansvarshavende Redaktør.

Sagsøgeren forklarer videre, at Sagsøgte den 6. Januar, da hun kom 
ca. Kl. 10,50 bebrejdede hende, at hun mødte for sent paa Kontoret, og 
sagde, at hun for Fremtiden ikke skulde være Leder, men kun almindelig 
Akkvisitør. Sagsøgeren svarede herpaa, at der ikke var aftalt nogen 
bestemt Mødetid. Hun passede sit Arbejde, som hun skulde, og hun vilde 
ikke degraderes, men betragtede sig herefter som opsagt. Sagsøgeren 
bemærker herved, at hun den paagældende Dag var blevet noget for
sinket, ellers plejede hun at komme ca. Kl. 10. Det kan efter hendes 
Mening ikke nytte at begynde Arbejdet før Kl. ca. 10—11, og Sagsøgte 
har aldrig før bebrejdet hende, at hun kom for sent. Hun arbejder paa 
Kontoret hver Dag til ca. Kl. 19.

Sagsøgte forklarer, at han ikke ved Ansættelsen meddelte Sagsøge
ren, at der var Tale om et Aktieselskab under Stiftelse, men at Sag
søgeren af et Prøvenummer af Bladet, som udleveres hende, kunde se, 
at Udgiveren var »Nyt dansk Forlag«. Vedrørende det den 6. Januar 
passerede forklarer han, at han bebrejdede hende, at hun kom saa sent, 
da der ofte blev telefoneret til hende mellem Kl. 9 og 10, og sagde, at 
de maatte se at finde en Ordning. Sagsøgeren blev straks stødt over 
Bebrejdelsen og sagde, at hun hellere vilde forlade sin Plads. Først her
efter foreslog han, at hun kunde blive og arbejde som almindelig Agent. 
Sagsøgte hævder, at det var aftalt med Sagsøgeren, at hun skulde 
møde Kl. 9.

Fru Hødholt-Larsen forklarer, at hun overværede Samtalen mellem 
Parterne den 6. Januar, hvilket bestrides af Sagsøgeren. Hun forklarer, 
at Sagsøgte bebrejdede Sagsøgeren, at hun kom saa sent, og sagde, at 
hun maatte komme tidligere for at sætte Repræsentanterne i Arbejde. 
Sagsøgeren svarede da, at hun heller vilde gaa med det samme, og først 
derefter foreslog Sagsøgte, at Sagsøgeren kunde fortsætte som almindelig 
Repræsentant.

Bogholder Jensen forklarer, at Sagsøgeren den 6. Januar, da hun bad 
ham om en Opgørelse af Regnskabet, sagde, at hun skulde rejse, for 
Direktøren hav'de bebrejdet hende, at hun kom for sent, og at der 
maatte gøres en Forandring heri, og saa vilde hun hellere selv rejse 
med det samme.
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Fuldmægtig Jacobsen forklarer, at han, da han den 6. Januar et 
Øjeblik kom ind paa Direktørens Kontor, hørte, at Sagsøgte bebrejdede 
Sagsøgeren, at hun kom for sent, men han hørte intet nærmere om, hvad 
Følgerne heraf skulde blive, da han straks efter gik ud. Fru Hødholt-Lar- 
sen var da paa Kontoret.

Grevinde Scheel forklarer, at Sagsøgeren den 6. Januar ringede 
hende op og fortalte hende om et Opgør, hun havde haft med Sagsøgte. 
Hun var meget oprevet og bedrøvet og sagde, at Sagsøgte havde sagt 
til hende, at hun for Fremtiden ikke skulde være Leder, men kun 
almindelig Agent, men hun vilde ikke finde sig Degradation.

I Tilslutning til det anførte skal Retten udtale følgende:
Det er ikke under Domsforhandlingen lykkedes at bringe Overens

stemmelse mellem Parternes Forklaring. Sagsøgeren hævder, at der 
straks af Sagsøgte blev stillet Krav om en væsentlig Forringelse af 
hendes Stilling, og at hun derefter selv fratraadte, medens Sagsøgte 
hævder, at Sagsøgeren straks sagde, at hun vilde forlade Stillingen, da 
han forlangte en anden Ordning med Hensyn til Mødetid.

Efter Rettens Opfattelse har Sagsøgtes Forklaring Formodningen 
imod sig — der er intet der taler for, at Sagsøgeren var utilfreds med 
sin Stilling eller for, at hun vilde modsætte sig en rimelig Ordning med 
Hensyn til Arbejdstidens Tilrettelæggelse.

Sagsøgte maa derfor have Bevisbyrden for, at Sagsøgeren ensidig 
og uden Grund har forladt sin Stilling, og et saadant Bevis skønnes 
ikke ført. •.

Da dernæst Sagsøgte allefede som Følge af Aktieselskabslovens § 17, 
Stk. 2, maa hæfte personlig overfor Sagsøgeren, vil der være at give 
Dom efter Sagsøgerens Paastand.

Sagens Omkostninger maa Sagsøgte betale med 50 Kr.

Torsdag den 7. Juni.

Nr. 150/1944. Gaardejer Anders Svendsen (Landsretssagfører Hauer) 
mod

Fru Aff Raagaard (Landsretssagfører Bornemann).
(Spørgsmaal om Ejendomsretten over et Vejstykke).

Københavns Byrets Dom af 20. April 1943 (12. Afd.): Sag
søgte, Gaardejer Anders Svendsen, bør for Tiltale af Sagsøgerinden, Fru 
Aff Raagaard, under nærværende Sag fri at være. Sagens Omkostninger 
betaler Sagsøgerinden inden 15 Dage fra Dato til Sagsøgte med 150 Kr.

Østre Landsrets Dom af 24. Marts 1944 (VII Afd.): Indstævnte, 
Gaardejer Anders Svendsen, bør anerkende, at det i Sagen omhandlede 
Vejareal, der i en Bredde af 10 Alen fører hen over Matr. Nr. 19 af 
Sundbyvester, beliggende op til Skellet af det nord for Matr. Nr. 19
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liggende Matr. Nr. 4 a, tilhører Appellantinden, Fru Aff Raagaard, som 
Ejendom. Sagens Omkostninger for begge Retter ophæves.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ti Dommere deltaget.For Højesteret er der tilvejebragt en Erklæring fra Arkivar ved Rigsarkivet Arthur G. Hassø, som under Anvendelse af forskellige tekniske Hjælpemidler har foretaget en Detailundersøgelse af det under Sagen foreliggende Udskiftningskort »Copie Kort over Sundbyevester Byes Jorder---- udskiftet 1809 afHøyer« særlig vedrørende Kortets Udvisende med Hensyn til det omtvistede Vejstykke. Det maa herefter antages, at der paa dette Kort ikke findes angivet nogen Adskillelse mellem Matr. Nr. 17 (17 a) og Vejstykket, der derimod er afgrænset bl. a. mod Matr. Nr. 19. Det fremgaar endvidere af Indholdet af nogle ligeledes for Højesteret tilvejebragte Udskrifter af Københavns Amts Landvæsens Kommissions Protokol vedrørende den i 1809 stedfundne Udskiftning af Sundbyevester Jorder, at Ejeren af Appellantens Ejendom overfor Kommissionen har anmærket, »at der bliver sørget for Veje og Adgang for ham over Engene fra hans Englods venstre Ende til Overdrevet langs den nordre Side af Hans Corneliussens Englod« (d. v. s. det nuværende Matr. Nr. 19). I Arbejdsjournalen for de i 1812 udførte Matrikuleringsarbejder vedrørende samme Jorder hedder det derhos: »Jordbrugerne ved- gaar, at ingen har her nogen Brugsret i anden Mands Jordlod.« Fornævnte Landinspektør Høyer medvirkede ved Udstykningen af Matr. Nr. 17 i 1825, og det i den Anledning udfærdigede Kort, paa hvilket Vejstykket fremtræder som en Del af Matr. Nr. 17, bærer Paategning om at være kopieret efter Udskiftnings- Kortene, ligesom Vejstykket paa den dertil hørende Beregning er angivet som »Vejen som afbenyttes alene af Ejeren«. Idet det herefter maa antages, at det omstridte Vejstykke ved Udskiftningen har udgjort en Del af Matr. Nr. 17 og iøvrigt i Henhold til de i Byrettens Dom anførte Grunde, vil denne Dom være at stadfæste.
Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Byrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret betaler Indstævnte, Fru Aff Raagaard, til Appellanten, Gaardejer Anders Svendsen, med 800 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Byretsdommens Præmisser er saalydende:
I 1936 overtog Sagsøgerinden, Fru Aff Raagaard, som Arv efter sin 

Fader, Gaardejer Hans Hansen, blandt andet Ejendommen Matr. Nr. 19 
af Sundbyvester. Arealet er i Matrikulen anført til 21,850 Kvadrat Alen 
eller 8609 Kvadrat Meter.

Da Sagsøgerindens Mand, Gaardejer Grilles Cornelius Raagaard, i 
1940 vilde udleje et bagved Matr. Nr. 19 beliggende Areal, hvilket vilde 
medføre, at man maatte køre og gaa over Matr. Nr. 19 for at komme 
hen til dette Areal, blev han mødt med Indsigelse fra Sagsøgte, Gaardejer 
Anders Svendsen, der hævdede, at et Vejareal, der fører henover Matr. 
Nr. 19, beliggende op til Skellet af det nord for Matr. Nr. 19 liggende 
Matr. Nr. 4 a tilhørte ham.

Gaardejer Raagaard afgav derefter den 7. Maj 1940 overfor Sag
søgte saalydende Erklæring: »Efter vor Samtale i Dag bekræfter jeg 
herved, at jeg er indforstaaet med Deres Tilladelse til Overkørsel af den 
Dem tilhørende Vej, kun er givet, saalænge Udlejningen af vores Jord 
finder Sted. I Tilfælde af Salg eller Udstykning, og Overkørslen skulde 
ønskes bibeholdt, maa en ny Henvendelse til Dem finde Sted.«

Begge Parternes Gaarde er gaaet i Arv i samme Slægt i flere 
Generationer, og Sagsøgerinden er Sagsøgtes Kusine.

I Begyndelsen af 1941 forberedte Sagsøgerinden en Udstykning af de 
bagved Matr. Nr. 19 liggende Arealer, og det viste sig da, at der ifølge 
Matrikulskortet ikke var aftegnet noget Vejstykke, men dette udgjorde 
en integrerende Del af Matr. Nr. 19.

Sagsøgerinden hævder herefter, at den af hendes Mand foran gen
givne Erklæring er afgivet under urigtige Forudsætninger, og hun paa
staar under denne Sag Sagsøgte tilpligtet at anerkende, at det over 
Matr. Nr. 19 løbende Vejareal tilhører Sagsøgerinden som Ejer af denne 
Ejendom.

Sagsøgte paastaar sig frifundet, idet han hævder, at det omhandlede 
Vejstykke er hans Ejendom.

Under Sagen er der blandt andet fremlagt følgende Kort:
Matrikulskortkopi af 1816, hvor Vejstykket er afsat som hørende til 

Matr. Nr. 19.
Kopi af Udstykningskort af 1825 med Genpart af Udstykningsbereg

ning, hvoraf fremgaar, at Udstykningen er tilladt af Rentekammeret. 
Udstykningskortet viser, at Vejstykket henhører til Matr. Nr. 17 a.

Matrikulskortkopi af 1855, hvor Vejstykket helt er udgaaet, og 
Arealet medregnet til Matr. Nr. 19.

Stadskonduktørens Direktorat har i Skrivelse af 28. Juli 1941 
attesteret, at Arealet af Matr. Nr. 19 af Sundbyvester fra Matrikuleringen 
(i Aaret ca. 1810) og indtil Dato uforandret staar anført med 21,850 Kva
drat Alen = 8609 Kvadrat Meter.

Matrikulsarkivet har oplyst, at der ikke i Tiden 1816—1844 er sket 
Henlæggelse af noget Areal fra Matr. Nr. 17 a til Matr. Nr. 19, og 
Stadskonduktørens Direktorat har i Skrivelse af 23. December 1940 
attesteret det samme med Hensyn til Tidsrummet 1844—1855.

Til Støtte for sin Paastand om Frifindelse har Sagsøgte navnlig 
paaberaabt sig Udstykningsforretningen af 1825, hvoraf det udtrykkeligt
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fremgaar, at det omhandlede Vejstykke henhører til Matr. Nr. 17 a og 
ikke til Matr. Nr. 19. Vejarealet betegnes »Vejen som afbenyttes allene 
af Ejeren«. Det skyldes udelukkende en Fejltagelse, at Vejstykket senere 
er udgaaet af Matrikulskortet.

Landinspektør Otto Viggo Egede Budtz, der tilligemed Landinspek
tørerne Jørgen Daniel Egede Budtz og Niels Christian Jensen Smed har 
afgivet Forklaring under Sagen, har som sin Formodning om denne Fejl
tagelse henvist til, at Vejstykket paa det i Retten foreviste, fra Stads
konduktørens Direktorat udlaante, store Kort oprindeligt har været 
farvelagt som offentlig Vej, hvilket den ikke var, og da man er blevet 
klar over Fejlen, har man ved smaa Skraastreger villet markere denne, 
hvorefter man senere har antaget, at Stregerne betød, at Vejstykket 
hørte til Matr. Nr. 19. ;

Sagsøgte har endvidere henvist til, at det omhandlede Vejstykke 
naturligt fremtræder som et selvstændigt Areal, idet det afgrænses ikke 
blot i Skellet mod Nord mod Matr. Nr. 4 a, men ogsaa mod Syd mod 
Matr. Nr. 19 ved Grøft, Dige og Beplantning, hvilket er dokumenteret 
ved i Retten fremlagte Tegninger og Fotografier, og endeligt har han 
anført, at han ogsaa har brugt Arealet til Græsning og Høslet.

Sagsøgerinden har ikke selv givet Møde under Sagen for at afgive 
Forklaring, men hendes Mand, Gaardejer Grilles Cornelius Raagaard, har 
afgivet Forklaring.

Der er yderligere under Sagen afgivet Forklaringer af Gaardejer 
Hans Harald Laurits Petersen, »Elmegaarden«, Kongelundsvej, der er 
57 Aar, og Gaardejer Peter Bastian Dirchsen, »Maglegaard«, Ullerup, 
Sagsøgtes Svoger, der er 64 Aar.

Vidnet Petersen har forklaret, at han kan huske, at den omhandlede 
Vej altid er blevet regnet som hørende til Sagsøgtes Gaard, »Nordre- 
gaard«, og den blev efter Ejeren af denne, Sagsøgtes Svigerfader, be
nævnt Peter Dirchsens Vej. Peter Dirchsen færdedes paa Vejen og 
»græssede« den, og Vidnet kan ikke huske, at andre skulde have benyttet 
den. Selv har han nogle Aar lejet Matr. Nr. 19, men har ikke regnet Vejen 
som hørende hertil.

Vidnet Dirchsen, der er Søn af fornævnte Peter Dirchsen og født 
paa »Nordregaard«, forklarer, at Faderen ofte til ham har talt om Vejen, 
som han betragtede som sin Ejendom. De passerede den mange Gange 
for at komme til Stranden. Faderen lod slaa Hø paa Vejen, og ingen 
andre benyttede den, det var en lukket Vej. Vidnet udtaler som sin 
Mening, at Vejen er tillagt ved Udskiftningen som Færdselsvej for Krea
turer til Stranden.

Efter det oplyste ses det omhandlede Vejstykke efter Udstyknings
dokumenterne fra 1825 at høre til Matr. Nr. 17 a, og der ses ikke senere 
at være sket nogen Ændring heri.

At Vejstykket ved Omtegningen af Matrikulskortet ved en Fejltagelse 
er udgaaet, og Arealet henlagt under Matr. Nr. 19, synes, under Hensyn 
til det særlige Øjemed, hvori Matrikulskortet er udarbejdet, og Frem
gangsmaaden derved, ikke at kunne paaberaabes som Grundlag for, at 
en Ændring af Tilhørsforholdet til Vejen skulde være sket, naar henses 
til den Vægt, der maa tillægges et Udstykningskort som autentisk Middel
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til Konstatering af Grænselinier og Areal, idet dets Udarbejdelse er fore- 
gaaet netop med dette Formaal for Øje.

Paaberaabelsen af det lange Tidsrum, hvori Matrikulskortet har 
gengivet Vejstykket som en Del af Matr. Nr. 19, synes i den foreliggende 
Sag heller ikke af nogen Betydning under Hensyn til, at de omhandlede 
Ejendomme i det paagældende Tidsrum ikke er blevet solgt til Frem
mede, men er gaaet i Arv i de samme Slægter, ligesom de afgivne For
klaringer og den af Sagsøgerindens Mand den 7. Maj 1940 afgivne Er
klæring tyder paa, at den almindelige Opfattelse, uanset Matrikulskortets 
Udvisende, er baseret paa de faktiske Forhold, der ligger til Grund for 
den i 1825 foretagne Udstykningsforretning.

Sagsøgerindens Paastand vil herefter ikke kunne tages til Følge.
Sagens Omkostninger betaler Sagsøgerinden til Sagsøgte med 150 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 20. April 1943 af Københavns By

rets 12. Afdeling.
For Landsretten har Appellantinden, Fru Aff Raagaard, nedlagt Paa

stand om, at Indstævnte, Gaardejer Anders Svendsen, dømmes til at 
anerkende, at det i Sagen omhandlede Vejareal, der i en Bredde af 
10 Alen fører hen over Matr. Nr. 19 af Sundbyvester, beliggende op til 
Skellet af det nord for Matr. Nr. 19 liggende Matr. Nr. 4 a, tilhører Appel
lantinden som Ejendom. Indstævnte paastaar den indankede Dom stad
fæstet.

Det erkendes fra Appellantindens Side, at Indstævnte og tidligere 
Ejere af dennes Ejendom har haft en vis Ret til Benyttelse af det paa
gældende Areal, men det bestrides, at Indstævnte har Ejendomsret over 
Arealet.

Det fremgaar af det oplyste, at den omkring 1810 foreliggende Ud
skiftningsplan for Sundbyvester, der ligesom Udstykningskortet fra 1825 
var udarbejdet af Landinspektør Høyer, og som danner Grundlag for den 
i 1816 udførte Kopi, oprindelig viste Vejstykket som henhørende til 
Matr. Nr. 17 a, men senere i Rentekammeret er ændret saaledes, at 
Arealet er henført til Matr. Nr. 19, idet man endvidere har foretaget en 
tilsvarende Rettelse i de paa Kortet opførte Arealtal for de to Matr. Nr. 
Det fremgaar endvidere af Sagen, at den i 1825 foretagne Udstykning 
alene angik en Udlod, medens Hjemmelodden ikke undergik nogen 
Ændring.

Der findes at maatte lægges afgørende Vægt paa, at Matrikuls
kortet siden 1816 har angivet Vejarealet som hørende til Matr. Nr. 19, og 
kan ikke heroverfor faa nogen særlig Betydning, at det i Anledning af 
en Udstykning i 1925 udarbejdede Kort udviser noget andet. Det findes 
ej heller tilstrækkelig godtgjort, at den Benyttelse, som Indstævnte og 
tidligere Ejere af Matr. Nr. 17 a har gjort af Vejstykket, har været Ud
slag af en egentlig Ejendomsret til Arealet. Som Følge heraf vil der være 
at give Dom efter Appellantindens Paastand.

Sagens Omkostninger for begge Retter findes at kunne ophæves.
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Mandag den 11. Juni.

Nr. 170/1944. Aalborg Kommune (Svane) 
mod

Vadum Kommune (Bunch-Jensen).
(Spørgsmaal om en i den appellerende Kommune bosat Entreprenørs 

Erhvervsskattepligt til den indstævnte Kommune).

Vestre Landsrets Dom af 8. Juni 1944 (V Afd.): De Sag
søgte, Vadum Kommune, bør for Tiltale af Sagsøgerne, Aalborg Kom
mune, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgerne 
til de Sagsøgte 600 Kr., der udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Syv Dommere bemærker følgende:Efter det for Højesteret oplyste kan det ikke antages, at de paa Arbejdspladsen i Vadum Kommune opstillede Skure har været benyttet ved Udarbejdelse af Arbejdstegninger og Skitser til de i 1940 og 1941 udførte Arbejder. Under Hensyn til hvad der iøvrigt i Dommen er oplyst om Arbejdspladsen og om Omfanget og Varigheden af de udførte Arbejder, tiltrædes det, at der ved Firmaets Virksomhed i Vadum Kommune i Aaret 1940 og Skatteaaret 1941/42 er skabt en saadan Tilknytning til Kommunen, som er foreskrevet i Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1, Nr. 1. Disse Dommere stemmer derfor for at stadfæste Dommen og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 600 Kr.
To Dommere finder, at den af Entreprenørfirmaet i 1940 i den indstævnte Kommune udøvede Virksomhed, der efter det oplyste bestod i Udførelse paa Timelønbasis af flere forskelligartede Arbejder ved eller paa Flyvepladsen, hvilke Arbejder lededes fra Firmaets Kontor i Aalborg, ikke har været saaledes knyttet til den indstævnte Kommune, at det kunde begrunde Erhvervsskattepligt for Firmaet efter Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1, Nr. 1, og disse Dommere vil derfor tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Aalborg Kommune, til Indstævnte, Vadum Kommune, 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Entreprenørfirmaet Jens Rasmussen & Sønner, der har Hjemsted i 

Aalborg, og hvis eneste ansvarlige Indehavere er Entreprenør Rikkard 
Rasmussen og Civilingeniør Andreas Rasmussen, begge bosiddende i 
Aalborg, kom straks om Morgenen den 9. April 1940 i Forbindelse med 
det tyske Militær, som angav af Myndighederne i Aalborg at være 
blevet henvist til Firmaet, af hvilket man vilde leje Lastvogne. Firmaet 
overlod Besættelsestropp.erne een Lastvogn, men kort efter ønskede disse 
af Firmaet at faa overladt Folk til Hjælp ved Paa- og Aflæsning, og 
Firmaet fik paa denne Maade Forretningsforbindelse med Besættelses
tropperne. Det første egentlige Arbejde, som Fimaet overtog for disse, 
bestod i Kørsel af Benzintromler paa Flyveplads Vest, som i det væsent
lige ligger i den sagsøgte Vadum Kommune, og som siden 1940 Gang 
paa Gang er blevet udvidet. Den 1. Oktober 1943 udgjorde den i Vadum 
Kommune beliggende Del af Pladsen 959 ha. af Kommunens samlede 
Areal paa 4287 ha. I Tiden fra den 27. Juni 1940 til den 7. September s. A., 
overtog Firmaet i Entreprise Udførelsen af forskellige Arbejder, saaledes 
en Varmekanal og nogle Planeringsarbejder samt nogle mindre Arbejder 
paa bemeldte Flyveplads, ligesom Firmaet i 1941 fra den 23. April til 
den 8. November, dog med forskellige Afbrydelser, samt i 1942 og 194.3 
— i disse sidstnævnte Aar alene med de Afbrydelser, som skyldes 
Vejrliget eller Krigsbegivenheder — har udført en Række Arbejder paa 
Pladsen, saaledes i 1941 en Varmekanal, Reparation af Camouflagenet, en 
muret Barak samt Kørsel med Kridt, i 1942 en stor Omkørselsvej og et 
stort Planeringsarbejde. Arbejderne fordelte sig, omregnet til Arbejds
dage, i de nævnte Aar saaledes: 1940 ca. 83,000, 1941: 15,700, 1942: 
ca. 118,000 og i 1943 indtil 1. Oktober ca, 120,000.

Den 6. Marts 1941 meddelte de Sagsøgte Sagsøgerne, Aalborg Kom
mune, at man for Skatteaaret 1941/42 havde ansat det ovennævnte 
Firmas Indehavere til at svare Skat til Vadum Kommune som Erhvervs
kommune. Sagsøgerne, der ikke formente, at de paagældende havde 
erhvervsmæssig Tilknytning til Vadum Kommune ved Begyndelsen af 
Skatteaaret 1941/42, indgav den 27. Juni 1941 Klage til Erhvervsskatte
udvalget, som imidlertid ved Skrivelser af 29. Marts 1943 under Henvis
ning til, at de paagældende i Perioden 23. April—8. November 1941 med 
kortvarige Afbrydelser havde udført Arbejde i Vadum Kommune paa den 
ommeldte Flyveplads, statuerede, at de nævnte Indehavere var erhvervs
skattepligtige til Vadum Kommune for Skatteaaret 1941/42 — dog kun 
for dets tre sidste Kvartaler — af henholdsvis 105.156 Kr. og 101.844 Kr.

Under Anbringende af, at Firmaet Jens Rasmussen & Sønner hverken 
i 1940 eller i 1941 i Vadum Kommune har drevet nogen Erhvervsvirksom
hed, som har været saaledes knyttet til den sagsøgte Kommune, at Er
hvervsbeskatning har Hjemmel i Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1, 
Nr. 1, har Sagsøgerne i Medfør af bemeldte Lovs § 25, Stk. 2, sidste Pkt., 
ved Stævning af 31. Maj 1943, indbragt Spørgsmaalet her for Retten med 
Paastand om, at det fastslaas, at Entreprenør Rikkard Rasmussen og 
Civilingeniør Andreas Rasmussen, begge af Aalborg, ikke i deres Egen
skab af eneste ansvarlige Indehavere af Entreprenørfirmaet Jens Ras-
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müssen & Sønner af Aalborg har Erhvervsskattepligt til Vadum Kommune 
for nogen Del af Skatteaaret 1941/42.

De Sagsøgte, Vadum Kommune, har paastaaet Frifindelse.
I Medfør af Retsplejelovens § 382, jfr. § 252, er Erhvervsskatte

udvalget indtraadt i Sagen til Støtte for de Sagsøgte.
Under Sagen er der afgivet Vidneforklaringer, dels af Civilingeniør 

Andreas Rasmussen, dels af en Række af Firmaets Funktionærer.
Civilingeniør Rasmussen har saaledes forklaret, åt Firmaet, navnlig 

i de tre efter 1940 følgende Somre, paa Flyvepladsen har udført saa at 
sige alle Arbejder, der falder ind under Entreprenørvirksomhed, men han 
er ikke i Stand til at angive de bestemte Tidspunkter for de enkelte 
Arbejder. De er praktisk talt i deres Helhed udført paa Flyveplads Vest, 
d. v. s. Arbejdspladsen. Firmaet havde ikke indrettet sig paa anden 
Maade, end nødvendigt var for det enkelte Arbejdes Udførelse. Ar
bejderne antoges af den paagældende Formand, og rundt omkring paa 
Flyvepladsen var der flere Hold, hver med sit Skur. Firmaet har ikke 
haft fast Antagelseskontor paa Flyvepladsen, og der var ikke faste 
Skure til Brug ved Lønudbetalinger. Pengene hertil blev bragt ud af 
Kontoristerne fra Kontoret, og Beregningen foretoges paa Kontoret i 
Aalborg, hvor ogsaa hele Firmaets Administration foregik, idet navnlig 
ogsaa al Korrespondance, alle Tilbud og enhver Kontraktsafslutning 
besørgedes herfra. Paa Flyvepladsen havde man til forskellig Tid et 
forskeligt Antal Skure — den 11. August 1943 var der saaledes paa den 
Del af Flyvepladsen, som ligger i Vadum Kommune, 23, — der brugtes 
til Formændene, Frokoststuer, Materialer, men Skurenes Anvendelse 
kunde veksle fra Dag til Dag. Firmaets Hovedoplagsplads for Varer og 
Maskiner var i Aalborg, men Firmaet havde fra November 1941 til Fe
bruar 1943 et Areal og derefter et andet Areal, begge beliggende i Sundby- 
Hvorup Kommune, der grænser op til Vadum Kommune, lejet til Brug 
for de løbende Arbejder paa Flyvepladsen i begge Kommuner. Naar et 
Arbejde er afsluttet, bliver alt Materiel saavidt muligt ført til Aalborg. 
Man havde paa fornævnte Areal et Kontorskur, hvor der var indlagt 
Telefon, for at der fra Hovedkontoret hurtigt og let kunde gives Besked 
ud til de forskellige Formænd m. fl.

Ingeniør Svend Stisager, der lige fra Besættelsen har været be
skæftiget paa Flyvepladsen, har bl. a. forklaret, at i Kontorskuret, hvor 
der var ansat en Kontorist, og hvor ogsaa Ingeniørerne holdt til, ud- 
færdigedes der muligvis Skitser og Tegninger undersøgtes til Brug ved 
Arbejdets Ledelse, medens disse sidste samt Planerne for Arbejder ud
arbejdedes af vedkommende tyske Myndighed. Ingeniør Harald Holm, 
der har været ansat hos Firmaet fra engang i 1940, har bl. a. forklaret, 
at han under Arbejdets Ledelse benyttede sig af Husrum i forskellige 
Skure og Barakker, som til de forskellige Tider har haft forskellig Place
ring. Der blev paa Stedet udfærdiget Detailtegninger, som var nød
vendige til Arbejdets Fortsættelse.

En hermed i det hele sammenfaldende Forklaring er givet af In
geniør Per Brønden, der har været ansat hos Firmaet fra Maj 1940.

Kontorassistent Knud Bach, der har været ansat hos Firmaet fra 
Maj 1941, og hvis Arbejde har bestaaet i Ordning af Arbejdssedler og
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Indsendelse af disse til Hovedkontoret samt i Udarbejdelse af Ugelister 
for den enkelte Arbejder, har forklaret, at han, efter at han i V2 Aars 
Tid fra December 1941 havde arbejdet i et Skur, der var anbragt i 
Sundby-Hvorup Kommune, blev flyttet først til et og senere til et andet 
Skur længere ude paa Flyvepladsen i Vadum Kommune.

Kontorassistent Ove Cordes, der har været ansat hos Firmaet fra 
Juli 1942, har bl. a. forklaret, at han først arbejdede paa Hovedkontoret, 
og derpaa fra September paa Flyveplads Vest, i et Skur, der først laa 
eet Sted, senere paa et andet Sted, i Sundby-Hvorup Kommune. Om sit 
Arbejdes Beskaffenhed har han forklaret i det væsentlige som Bach. I 
Skuret var der et Rum til Brug for Ingeniører til Frokostspisning og 
Konferencer med Formændene. Ved Skuret var der Oplagsplads for Træ 
og Værktøj til Anvendelse paa Flyvepladsen.

Af en af Kontorbestyrer Jørgen Jørgensen, der har været ansat hos 
Firmaet fra Slutningen af 1940, afgivet Vidneforklaring fremgaar derhos, 
at Lønudbetalingerne paa Flyvepladsen varetoges af de to fornævnte 
Vidner.

Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne gjort gældende, at 
Loven efter sin Ordlyd ikke giver Holdepunkter for at antage, at den 
Omstændighed, at Arbejderne har haft et betydeligt Omfang og været af 
lang Varighed, kan begrunde Erhvervsskattepligt til den sagsøgte Kom
mune, idet Lovens § 18 klart forudsætter en mere kvalitativ Tilknytning 
til Kommunen, saaledes at forstaa, at der maa være udfoldet en vis 
akkvisitiv, paa Erhvervsudbyttet sigtende Virksomhed fra et med dette 
Formaal i den paagældende Kommune fastlagt Virkested, altsaa en 
Slags filialmæssig Virksomhed, for hvilken der kan føres og ogsaa føres 
selvstændigt Regnskab. Saaledes var Forholdet imidlertid ikke med 
Hensyn til Firmaets ommeldte Arbejder i den sagsøgte Kommune, idet 
hele Administrationen foregik fra Kontoret i Aalborg, hvor ogsaa Regn
skabet førtes, og Hovedoplagspladsen for Materialer fandtes, medens der 
i Vadum Kommune kun fandtes saadanne Skure m. v., der var nød
vendige for selve Arbejdets Udførelse, ligesom der for hvert enkelt Ar
bejdes Vedkommende blev afsluttet særlig Kontrakt mellem Firmaet og 
vedkommende tyske Myndighed. Sagsøgerne har med Hensyn til Rigtig
heden af denne Forstaaelse af Lovordene hervist til disses Tilblivelses
historie, som formenes at vise, at der ikke er tilstræbt nogen Realitets
ændring, men kun en vis Komplettering og Tydeliggørelse af Ordene i 
Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903 § 10, der som Betingelse for, at en Virk
somhed som den omhandlede blev erhvervsskattepligtig, krævede, at 
Virksomheden havde Forretningslokale i Erhvervskommunen.

I disse Betragtninger findes der imidlertid ikke at kunne gives Sag
søgerne Medhold. Af den nugældende Lovteksts Tilblivelseshistorie frem
gaar det, at den til Udtrykket i den oprindelige Lovtekst; »Forretnings
lokaler« skete Tilføjelse »eller paa anden lignende Maade«, der — efter 
at have været optaget i forskellige midlertidige Love siden Lov 20. Marts 
1918 — indgik i Lov af 29. Marts 1924, skyldtes et af vedkommende 
Rigsdagsudvalg stillet Ændringsforslag, som tilstræbte at raade Bod paa 
en i Retspraksis forekommende, efter Udvalgets Mening for snæver For
tolkning af Udtrykket »Forretningslokaler«, og under Lovforslagets 2. Be-
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handling i Folketinget gav Ordføreren Udtryk for, at Udvalget havde 
fundet det rimeligt, at Skatten, hvor der var Tale om et større Entre
prenørarbejde, der ikke kunde ledes fra Entreprenørens Opholdskommune, 
faldt i den Kommune, hvor Arbejdet udførtes, og Lønningerne udbetaltes, 
fremfor i en Kommune, hvor Entreprenøren midlertidig havde taget Op
hold for at lede Arbejdet Om en saadan midlertidig Opholdskommune er 
der vel ikke Tale i nærværende Tilfælde, men idet Reglerne om Indtræden 
af Erhvervsskattepligt maa være ens, uanset til hvilken Kommune ved
kommende Entreprenør er skattepligtig efter Reglerne om Skat til Op
holdskommunen, findes den anførte Motivering for Ændringsforslaget at 
pege i Retning af, at Erhvervskattepligt for Entreprenørarbejders Ved
kommende efter Omstændighederne kan indtræde, selv om en egentlig 
filialmæssig Virksomhed ikke kan siges at være etableret i Erhvervs
kommunen. Denne Opfattelse findes at være bestyrket ved den i Loven 
af 1937 — uden nærmere Motivering — skete Indføjelse af Ordene »fast 
Arbejdsplads«, og Spørgsmaalet bliver herefter, hvad der udkræves til 
Antagelse af »fast Arbejdsplads« ved saadanne Arbejder.

Det fremgaar af Sagen, at de egentlige Planer og Tegninger til de 
paagældende Arbejder udfærdigedes og udleveredes af vedkommende 
tyske Myndighed, saaledes at Firmaets Virksomhed indskrænkedes til 
dels at udarbejde de nærmere Arbejdstegninger og Skitser for Arbejder
nes Udførelse, hvilken Udarbejdelse efter det oplyste ialt væsentligt 
fandt Sted i de paa Arbejdspladserne opstillede Skure, dels at lede Ar
bejderne, hvilken Ledelse ved Firmaets Ingeniører og Formænd ligeledes 
— bortset fra Planlæggelsen — i alt væsentligt foretoges fra de nævnte 
Skure. Naar derhos henses til, a t de enkelte Arbejdere i det hele antoges 
og fik udbetalt Lønninger paa Arbejdspladsen, og at Arbejderne, med 
visse Afbrydelser, som fornævnt, har strakt sig over Aarene 1940, 1941, 
1942 og 1943, findes der at have bestaaet en saadan Tilknytning for 
Firmaet til den sagsøgte Kommune, at det maa statueres, at Firmaet — 
foruden i en Del af 1940 — i Skatteaaret 1941/42 har haft fast Arbejds
plads i Lovens Forstand i nævnte Kommune. Idet Forudsætningerne for 
Paaligning af Erhvervsskat som sket til den sagsøgte Kommune efter 
Lovens § 18, Stk. 1, Nr. 1, herefter findes at have været til Stede for det 
paagældende Skatteaars Vedkommende, vil de Sagsøgtes Frifindelses- 
paastand være at tage til Følge.

Med Sagens Omkostninger vil der være at forholde som nedenfor 
anført

En af de voterende afgav saaalydende

Dissens:
Efter min Formening maa Ordet »lignende« i den i Votum ommeldte, 

af Rigsdagsudvalget indføjede Ordforbindelse i Lovteksten kræve, at 
Tilknytningen giver sig Udtryk paa en Maade, som kan jævnstilles med 
dette at have Forretningslokale, og de senere indføjede »Forretnings
lokale« hosstillede Ord »fast Arbejdsplads« maa jeg forstaa som en blot 
Komplettering, paakrævet, fordi ikke alle de som Eksempler fremdragne
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Virksomheder almindeligvis virker gennem Forretningslokaler i dette 
Ords egentlige Betydning. Idet Ordet »fast« saaledes ikke kan forstaas 
som Modsætning til »midlertidig«, som i Votum antaget, men maa betyde 
det modsatte af »ambulant« og altsaa betegner, at Arbejdspladsen skal 
være en særlig Indretning paa Linie med Forretningslokale, kan jeg til
træde Sagsøgernes Grundsynspunkt, og da jeg videre finder, at de tilveje
bragte Arbejdsmidler, Skure m. v., naar henses til Formaalet med dem 
og den faktisk skete Anvendelse af dem, er utjenlige til at opfylde Lo
vens Krav om Tilknytning, vil jeg tage Sagsøgernes Paastand til Følge 
og tillægge denne Part Sagens Omkostninger hos de Sagsøgte med et 
passende Beløb.

Tirsdag den 12. Juni.

Nr. 229/1944. Handelsmand K. Jacobsen (Selv) 
mod

fhv. Gaardejer N. C. Poulsen (Hvidt).
(Spørgsmaal om Appellantens Pligt til at kvittere et Pante- og Gavebrev).

(Sagen behandlet skriftligt).

Vestre Landsrets Dom af 31. Juli 1944 (III Afd.): Sagsøgte, 
Handelsmand K. Jacobsen, bør som Tilsynsværge for Gjertrud Poulsen 
kvittere det af Sagsøgeren, fhv. Gaardejer N. C. Poulsen og dennes tid
ligere Hustru Karen Poulsen den 23. Juni 1926 udstedte Pante- og Gave
brev til Ægteparrets Bøm, mod at Gjertrud Poulsens Anpart i Pante
brevet, 2500 Kr., med Renter og Rentes Renter fra den 23. Oktober 1939 
til den 27. Juli 1943 indsættes paa en Sparekassebog paa hendes Navn 
og med den Klausul, at hun først kan faa Dispositionsret over Kapitalen 
ved sit fyldte 25 Aar. Sagens Omkostninger ophæves. Dommen at efter
komme inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet Indstævnte dømt til at betale til Appellanten som Værge for Fru Gjertrud Frederiksen, født Poulsen:

Færdig fra Trykkeriet den 1. August 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Cbr. & O Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretæren

89. Aargftng Høj esteretsaaret 1945 Nr. 10

Tirsdag den 12. Juni.

1) Dennes oprindelige Anpart i Panteobligationen, 2000 Kr., med 5 pCt. Renter og Rentes Renter fra den 23. Oktober 1939 til Betaling sker.2) Hendes Part efter den afdøde Søster, 500 Kr. med 5 pCt. Renter og Rentes Renter fra 25. Juli 1937. Endvidere paastaar han Indstævnte dømt til at betale3) 1200 Kr. til Dækning af Appellantens Udlæg til Rejser, Afskrivning, Kost og Logi i den Tid, Sagen har lagt Beslag paa hans Tid.Indstævnte paastaar principalt den indankede Dom stadfæstet, dog saaledes at Appellanten ogsaa kendes pligtig at udlevere Panteobligationen til Indstævnte, og at det i Klausulen til den i Dommen omhandlede Sparekassebog tilføjes, at det indsatte Beløb ved Fru Gjertrud Frederiksens Død før det fyldte 25. Aar fordeles ligeligt mellem hendes da i Live værende Søskende. Subsidiært paastaas Appellanten tilpligtet at udlevere Panteobligationen og at erkende, at denne for Fru Gjertrud Frederiksens Vedkommende kan kvitteres til Udslettelse af hende.For Højesteret er oplyst, at et af Indstævntes 5 Børn, der var født den 4. Maj 1916, er afgaaet ved Døden den 26. November 1937. Endvidere er fremlagt en Erklæring fra Fru Gjertrud Frederiksen, hvori bl. a. udtales, at hun ikke ønsker de 2500 Kr. og Renterne heraf udbetalt til Appellanten.Ved Indsættelse i Overensstemmelse med den indankede Dom af det i Sagen omhandlede Beløb 2500 Kr. med Renter paa en Sparekassebog med en Klausul af det i Dommen anførte Indhold gennemføres der en Ordning, der maa anses stemmende med Bestemmelserne i Gavebrevet, og som er tiltraadt af Fru Gjertrud Frederiksen som den til Renterne af Beløbet eneste berettigede. Appellanten, der iøvrigt under Sagen har anført, at han paatænker eventuelt straks at udbetale Beløbet helt eller delvist til Fru Gjertrud Frederiksen, hvilket maatte antages at være i Strid med Gavebrevets Bestemmelser, ses herefter ikke at have nogen retlig Interesse i at kræve Beløbet udbetalt til sig, og hans Vægring ved at kvittere Panteobligationen, medmindre dette Krav opfyldes, maa anses uberettiget.
H. R. T. 1945 Nr. 10 (Ark 15 og 16) 15
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Med Hensyn til Appellantens Krav om Betaling af et Beløb af 1200 Kr. har Appellanten intet anført, der kan godtgøre Berettigelsen af et saadant Krav.Forsaavidt angaar dette Krav vil Indstævnte følgelig være at frifinde, medens iøvrigt den indankede Dom vil være at stadfæste som nedenfor anført.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Handelsmand K. Jacobsen, bør til Indstævnte, fhv. Gaardejer N. C. Poulsen, udlevere den af denne og hans tidligere Hustru Karen Poulsen, født Jacobsen, den 2 3. Juni 1926 udstedte, den 2 5. s. M. tinglyste Panteobliga- tion og Gavebrev med Pant i Matr. Nr. 17 r, 17y og 16e af Skæring, Egaa Sogn, stort oprindelig 1 0.000 Kr., forsynet med en af Appellanten som Tilsynsværge for Fru Gjertrud Frederiksen, født Poulsen, underskrevet Kvittering for saa vidt angaar Fru Frederiksens Anpart, mod at et Beløb paa 2500 Kr. med Renter og Rentes Renter fra den 2 3. Oktober 1939 til den 7. April 194 3, 470 Kr. -14 Øre, indsættes paa en Sparekassebog paa hendes Navn og med den Klausul, at Kapitalen, 2500 Kr., først kan udbetales hende i 11. December Termin 194 6, og at den i Tilfælde af hendes forinden den 2 3. Oktober 1946 indtrufne Død udbetales til ligelig Fordeling mellem hendes da i Live værende Søskende. Indstævnte bør for den af Appellanten under Sagen rejste Tiltale angaaende Betaling af et Beløb af 1200 Kr. fri at være.I Henhold til Sagens Omkostninger for Landsretten bør dennes Dom ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 400 Kr.At efter ko mme inden 15 Dage efter denne Højesteretdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 23. Juni 1926 oprettede Sagsøgeren, fhv. Gaardejer N. C. Poul

sen, Skødstrup, og hans daværende Hustru Karen Antoinette Helene,, 
født Jacobsen, et Dokument benævnt »Panteobligation og Gavebrev«, 
hvorefter de tilstaar at være skyldige til deres fem Børn — derunder
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Gjertrud Poulsen født den 23. Oktober 1921 — en Kapital af 10.000 Kr. 
Det hedder derefter bl. a. i Dokumentet: »----------Dør noget Barn, inden
det er fyldt 25 Aar, tilfalder dets Anpart i Obligationen de øvrige Børn 
til lige Deling. Hvert Barns Anpart i Obligationen er afhængig af, hvor 
mange Børn der er i Live i Udbetalingsøjeblikket.-----------

Saalænge Kapitalen hos os er indestaaende, svarer vi i aarlig Rente 
af samme 5 pCt., er fem pro cent, hvilken Rente erlægges med Halvdelen 
i hver af de nysnævnte Halvaarsterminer, 11. Juni og 11. December, dog 
første Gang i den Termin, der indtræffer efter, at paaældende Barn er 
fyldt 25 — fem og tyve — Aar, regnet fra Barnets 25-aarige Fødselsdag. 
Ingen af Børnene kan forlange sin Anpart i Obligationen udbetalt før i 
den 11. Juni eller 11. December Termin, der indtræffer efter Barnets 
fyldte 25 Aar.----------

Vi indsætter Børnenes Morbroder, Handelsmand Christian Jakobsen, 
Clausensgade 6, Aarhus, til som Tilsynsværge for Børnene at paase og 
varetage disses Tarv efter denne Obligation, og det er vort udtrykkelige 
Ønske og et Vilkaar for Gaven, at Pengene, hvis disse kommer til Ud
betaling før Børnenes 21. Aar, ikke skal indsættes i Overformynderiet, 
men af Værgen kan gøres frugtbringende ved Indsættelse i en Bank eller 
Sparekasse. Hvert Barns Anpart indsættes paa Barnets Navn.

Nævnte Handelsmand Christian Jakobsen skal til enhver Tid kunne 
kvittere Obligationen — helt eller delvist — til Aflæsning og Udslet
telse og meddele denne Relaxations- og Moderationspaategninger af en
hver Art

Skulde jeg nogensinde udeblive med Betaling af de stipulerede Renter 
eller Afdrag ud over den 18. i Terminsmaaneden, forringe Pantet,----------
da er i ethvert af disse Tilfældes Indtræden den skyldige Kapital straks 
uden Opsigelse eller Varsel forfalden til øjeblikkelig Udbetaling. Det 
samme skal være Tilfældet, hvis Ejendommen overdrages til Trediemand, 
det være sig ved Købekontrakt, Skøde, Gavebrev eller paa anden Maade.

1 saadant Tilfælde har Børnene dog ikke Krav paa at faa Disposi
tionsret over Kapitalen eller deres Anpart deri før i den 11. Juni eller 
11. December Termin, der indtræffer efter Barnets fyldte 25. Aar, men 
Pengene gøres frugtbringende som foran stipuleret, og Renten af Kapi
talen tilfalder Forældrene eller den længstlevende af dem indtil hvert 
Barns fyldte 25. Aar.----------

I en Paategning af s. D. om Ændringer i og Tilføjelser til Obliga
tionen hedder det:

»Hvis Ægteskabet opløses enten ved en af Ægtefællernes Død eller 
paa anden Maade, skal Gælden forrentes fra Børnenes 18. Aar at regne 
og tilfalder i saa Fald Renten Børnene fra deres 18. Aar at regne, indtil 
Udbetaling sker.«

Til Sikkerhed for Forpligtelserne gav Pantebrevet Børnene Pant i 
den Sagsøgeren tilhørende Ejendom Matr. Nr. 17 r m. fl. Skæring, Egaa 
Sogn.

Ved betinget Skøde af 25. Juli 1942 afhændede Sagsøgeren, som, efter 
at hans fornævnte Hustru var afgaaet ved Døden, paany havde indgaaet 
Ægteskab, Ejendommen til Aarhuskredsens Kvægavlsforening. Da Ka

is'
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pitalen ifølge Pantebrevet herefter var forfalden, og da Pantebrevet 
skulde aflyses i Anledning af Ejendommens Salg, udbetalte Sagsøgeren 
til de 3 af de nulevende 4 Børn, der er fyldt 25 Aar, deres Anparter mod 
Kvittering paa Pantebrevet. For Datteren Gertruds Vedkommende, der 
endnu ikke er fyldt 25 Aar, anmodede Sagsøgeren den ved Pantebrevet 
indsatte Tilsynsværge, Sagsøgte Handelsmand K. Jacobsen, Seest, om at 
kvittere Pantebrevet, mod at Datterens Anpart 2500 Kr. med Renter 
5 pCt. aarlig fra hendes 18-aarige Fødselsdag den 23. Oktober 1939 
indsattes paa en Sparekassebog, saaledes at Pengene ikke kunde hæves, 
forinden Gertruds fyldte 25. Aar.

Da Sagsøgte nægtede at kvittere paa disse Vilkaar, deponerede Sag
søgeren den 27. Juli 1943 Beløbet tilligemed Renter indtil denne Dato, 
ialt 2970 Kr. 14 Øre, i Danmarks Nationalbank til Fordel for Gjertrud 
Poulsen og har derefter under nærværende Sag under Henvisning til 
Pantebrevets Indhold paastaaet Sagsøgte tilpligtet som Tilsynsværge for 
Gjertrud Poulsen at kvittere det af Sagsøgeren og dennes tidligere 
Hustru Karen Poulsen den 23. Juni 1926 udstedte Pante- og Gavebrev til 
Ægteparrets Børn mod, at Gjertrud Poulsens Anpart i Pantebrevet, 
2500 Kr., med Renter og Rentes Renter fra 23. Oktober 1939 til 27. Juli 
1943 indsættes paa en Sparekassebog paa hendes Navn og med den 
Klausul, at hun først kan faa Dispositionsret over Kapitalen ved sit 
fyldte 25. Aar.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet og har til Støtte herfor anført, 
at det af Pantebrevet fremgaar, at Kapitalen, der hidrører fra hans afdøde 
Søster, skal udbetales til Værgen, der selvstændigt, indtil Børnenes 
fyldte 25 Aar, tager Bestemmelse om, hvorledes den skal gøres frugt
bringende, og saaledes ogsaa maa kunne udbetale Pengene eller en Del 
af dem til Myndlingen, hvis han skønner, at det er den mest hensigts
mæssige Anvendelse, idet Indsættelse i Bank eller Sparekasse alene er 
nævnt i Pantebrevet som et Eksempel paa Frugtbargørelse.

Det er under Sagen oplyst, at Gjertrud, der nu er 22 Aar og har 
indgaaet Ægteskab med en Fodermester i Nr. Alslev paa Falster, intet 
har haft at erindre imod, at Pengene indsættes paa en Sparekassebog 
paa de anførte Vilkaar.

Det maa vel nu erkendes, at Pantebrevet paa en Række Punkter er 
uklart affattet, og at ogsaa Bestemmelsen om, at Pengene »-----------af
Værgen kan gøres frugtbringende ved Indsættelse i en Bank og Spare
kasse« kan give Anledning til Tvivl. Men naar henses til, a t denne Be
stemmelse staar i umiddelbar Fortsættelse af og som Supplement til Be
stemmelsen om, at Pengene ikke skal indsættes i Overformynderiet, at 
Pantebrevet flere Gange betoner, at Børnene ikke faar nogen Disposi
tionsret over Kapitalen, før deres fyldte 25 Aar, og a t Datteren Giertruds 
Anpart, saafremt hun skulde afgaa ved Døden inden sit fyldte 25 Aar 
efter Pantebrevets Indhold — altsaa navnlig bortset fra muligt udtrykke
ligt eller stiltiende Afkald fra de øvrige Søskendes Side — formentlig 
maatte tilfalde de øvrige Søskende, saaledes at det maa forekomme 
rimeligt, om man har villet sikre Kapitalens Tilstedeværelse indtil dette 
Tidspunkt, findes den naturlige Forstaaelse dog at være, at Pengene af 
Værgen skal indsættes i Bank eller Sparekasse indtil Barnets fyldte
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25 Aar, og da Sagsøgtes Vægring ved at kvittere Pantebrevet herefter 
har været uberettiget, vil der være at give Dom overensstemmende med 
Sagsøgerens Paastand.

Sagsøgerens Omkostninger findes efter Omstændighederne at kunne 
ophæves.

Nr. 136/1944. Storkøbenhavns Mejeriers Likvidationsselskab (Landsretssagfører H. Toft) 
mod

fhv. Mejeriejer Bernhardt Petersen (Landsretssagfører Ole Hansen)
og

Nr. 177/1944. Fhv. Mejeriejer Bernhardt Petersen (Landsretssagfører Ole Hansen)
mod

Storkøbenhavns Mejeriers Likvidationsseiskab(Landsretssagfører H. Toft).
(Spørgsmaal om Pligt til at betale en paa en afstaaet Mejeriejendom 

hvilende Kloakgæld).

Østre Landsrets Dom af 15. Maj 1944 (IV Afd.): Sagsøgte, 
fhv. Mejeriejer Bernhardt Petersen, bør til Sagsøgeren, Storkøbenhavns 
Mejeriers Likvidationsselskab, betale 459 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra 24. November 1943, til Betaling sker. Sagens Omkostninger ophæves. 
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ti Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kan føre til andet Resultat, vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes at burde ophæves.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret ophæves.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Henhold til Mælkeordning for Storkøbenhavn, vedtaget den 8. Okto

ber 1941, nedlagdes bl. a. det af Mejeriejer Bernhardt Petersen drevne 
Mejeri, Kohave Mejeri i Trørød. I Medfør af Mælkeordningen tilkom der 
Mejeriejeren Erstatning for Mejeriets Bygninger m. v. efter Vurdering af 
den i Henhold til Mælkeordningen nedsatte Vurderingskommission. Kom
missionen fastsatte den 8. April 1942 den Mejeriejer Petersen tilkom
mende Erstatning, — bortset fra Erstatning for good-will, der ikke fast
sættes af Vurderingskommissionen — til 117.200 Kr. Mejeriejeren var 
imidlertid ikke tilfreds med Vurderingen, hvorfor Afgørelsen i Overens
stemmelse med de nærmere Regler i Mælkeordningen blev indanket for 
Voldgift, der den 26. Februar 1943 fastsatte Erstatningen til 138.000 Kr. 
Paa Grundlag heraf blev der den 6. Juli 1943 udfærdiget Skøde fra 
Mejeriejer Petersen til Storkøbenhavns Mejeriers Likvidationsselskab 
paa Ejendommen, i hvilket Skøde Mejeriejeren forlangte indføjet en 
Passus om, at der paahvilede Ejendommen Kloakbidrag, som skulde 
overtages udenfor Købesummen. For ikke at forsinke Tinglysning af 
Skødet indgik Likvidationsselskabet paa at indføje den paagældende 
Passus, overfor hvilken det dog samtidig tog Forbehold, da denne Byrde 
ikke var tinglyst og ej heller paa anden Maade havde været Selskabet 
bekendt.

Efter at det er oplyst, at Kloakgælden andrager 1459 Kr., har 
Likvidationsselskabet endeligt nægtet at overtage denne, og da Gælden 
hæfter paa den af Selskabet overtagne Ejendom, og fhv. Mejeriejer Pe
tersen ikke har villet indfri den, har Selskabet under nærværende ved 
Stævning af 24. November 1943 anlagte Sag paastaaet fhv. Mejeriejer 
Bernhardt Petersen som Sagsøgt dømt til at betale 1459 Kr. med Renter 
5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af et 
Beløb efter Rettens Skøn, og har samtidig paastaaet Sagsøgeren dømt 
til at betale 4515 Kr., subsidiært et mindre Beløb efter Rettens Skøn, 
med Renter 5 pCt. p. a. fra dette Kravs Fremsættelse den 6. Januar 1944. 
Modkravet udgør Erstatning for Sagsøgtes Udgifter til Foder og Pasning 
af Mejeriets 7 Heste beregnet efter et Beløb af 5 Kr. pr. Hest pr. Dag i 
Tiden fra Mejeriets Nedlæggelse den 1. December 1941, indtil Sagsøgte 
ved Vurderingskommissionens Besigtigelse af Mejeriet den 8. April 1942 
fik at vide, at Hestene ikke ønskes overtaget, og at han frit kunde raade 
over dem.

I en Erklæring af 31. Januar 1944 har Vurderingskommissionen paa 
Foranledning af Sagsøgtes Sagfører udtalt:

»I Besvarelse af Deres Forespørgsel af 27. d. M. om, hvorvidt det 
Forhold kan have haft nogen Indflydelse for Størrelsen af den Erstatning, 
Vurderingskommissionen den 8. April 1941 fastsatte man vilde yde Mejeri
ejer Bernhardt Petersen, Kohave Mejeri, i Henhold til Mælkeordningen 
for Storkøbenhavn, at det ikke for Kommissionen var oplyst, at der paa
hvilede Mejeriejendommen Kloakgæld, skal Kommissionen oplyse, at 
dette Forhold har haft Indflydelse paa Størrelsen af den af Kommissionen 
fastsatte Erstatning.
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Vurderingskommissionen har, før den fastsatte Erstatning for en 
.Mejeriejendom, altid forespurgt, om der paahvilede denne Behæftelser, 
og anmodet om at faa forelagt Skøde, Skattekvitteringer eller andre 
Dokumenter; i hvert Fald i et Tilfælde, hvor det var oplyst at paahvile 
en Ejendom Kloakbidrag, er dettes Størrelse søgt telefonisk oplyst ved 
Henvendelse til vedkommende Kommunekontor, og i to Tilfælde er det 
ved Erstatningens Fastsættelse udtrykkelig udtalt, at Kloakgælden skulde 
afholdes af Erstatningen.

Mejeriejer Petersen, med hvem Kommissionens Besøg forud var aftalt 
med Opfordring til at have fornødne Dokumenter til Stede, blev ogsaa 
anmodet om at forevise disse, men oplyste, at Skødet m. v. beroede hos 
en Sagfører---------- , fra hvem der indhentedes telefonisk Oplysning om
visse Forhold.

I Anledning af Deres Henvisning til, at Kommissionen ikke har søgt 
oplyst Størrelsen af den i Ejendommen indestaaende Pantegæld, skal 
Kommissionen bemærke, at Prioriteter efter Kommissionens Mening i 
hvert Fald ikke i de almindelige Tilfælde er af Betydning for Fastsættel
sen af en Erstatning, kun for Spørgsmaalet om Fordeling af den fastsatte 
Erstatning.

Højesteretsdommer Victor Hansen, der er Formand for Voldgifts
retten, har i en Erklæring af 20. Februar 1944 udtalt:

»-----------skal jeg meddele, at Voldgiftsretten har holdt Møde den
18. ds. og enstemmigt vedtaget at udtale, at det under Voldgiftssagens 
Behandling og Afgørelse var uoplyst, at der paahvilede Bernhardt Peter
sens Ejendom Kloakgæld, og at Voldgiftsretten, dersom dette Forhold 
havde været oplyst, antagelig ved Fastsættelsen af Erstatningen vilde 
have taget et vist Hensyn hertil, uden at man nu er i Stand til med 
Sikkerhed at udtale, med hvilket Beløb man vilde have nedsat Erstat
ningssummen.«

Under Henvisning til disse Erklæringer har Sagsøgeren gjort gæl
dende, at den Sagsøgte tilkendte Erstatning er fastsat under den Forud
sætning, at der ikke paahvilede Ejendommen Hæftelse som den omhand
lede Kloakgæld, hvorfor Sagsøgte maa være pligtig til af Erstatnings
summen at friholde Ejendommen for denne Gæld, hvis Eksistens Sag
søgte selv burde have oplyst overfor Vurderingskommissionen og Vold
giftsretten. Som i Vurderingskommissionens Erklæring udtalt, har Kom
missionen da ogsaa i to andre Tilfælde, hvor det var oplyst, at der 
paahvilede det vurderede Mejeri Kloakbidrag, i Vurderingsforretningen 
udtrykkeligt fastsat, at Kloakbidraget udrededes af vedkommende 
Mejeriejer.

Sagsøgte har heroverfor anført, at der ikke for Sagsøgte bestod 
nogen Pligt til overfor Vurderingskommission eller Voldgiftsret at oplyse 
Eksistensen af den Ejendommen paahvilende Kloakgæld, idet den til Grund 
for Kommissionens og Voldgiftsrettens Afgørelse liggende Vurdering alene 
omfattede den faktiske Værdiansættelse af Mejeriet med Bygninger og 
Inventar og ikke kunde antages at ville blive paavirket af Kendskab til 
Ejendommens Hæftelser. I alt Fald maatte Sagsøgeren selv være nærmest 
til forud for Vurderingen at søge oplyst, om der paahvilede Ejendommen 
saadanne Hæftelser.
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For det Tilfælde, at der ikke maatte kunne gives ham Medhold i 
denne Betragtning, hævder Sagsøgte, at Sagsøgeren nu maa være af
skaaret fra at kræve Kloakgælden betalt af Sagsøgte, idet Sagsøgeren 
i Begyndelsen af Juli 1943 anmodede Sagsøgte om at komme ind paa 
Selskabets Kontor, hvor der blev forevist Sagsøgte renskrevet Skøde, 
som han opfordredes til at underskrive, samt en Check paa den kontante 
Udbetaling. Sagsøgte tog dog Udsættelse for at drøfte Forholdet med sin 
Sagfører, og først herunder kom Spørgsmaalet om Kloakgælden, der 
indtil da ikke var nævnt i Skødet, frem. Ved saaledes at have tilbudt 
Sagsøgte Købesummen mod Underskrift paa det paagældende Skøde, 
hvorved Kloakgælden, da intet andet var bestemt, vilde være gaaet over 
paa Sagsøgeren, har Sagsøgeren bundet sig til at staa ved denne Ordning 
overfor Sagsøgte.

Subsidiært har Sagsøgte gjort gældende, at det efter Voldgiftsrettens 
Formands Erklæring maa henstaa som usikkert, hvor meget lavere Er
statningen vilde være blevet ansat, hvis Gælden havde været oplyst for 
Voldgiftsretten, og har derfor paastaaet det Beløb, han skal udrede til 
Sagsøgeren, fastsat efter Rettens Skøn til et lavere Beløb end det 
paastaaede.

For saa vidt angaar den paastaaede Erstatning for Foder og Pasning 
af de 7 Heste har Sagsøgte nærmere anført, at disse efter Mejeriets Ned
læggelse ikke har været benyttet af ham, og at han ansaa sig uberettiget 
til at afhænde dem, da hele Virksomheden skulde overtages af Sagsøge
ren. Han anser sig derfor berettiget til Godtgørelse 'for hafte Udgifter 
indtil det Tidspunkt, da det blev ham tilkendegivet, at han selv kunde 
afhænde Hestene.

Sagsøgeren har heroverfor anført, at Mælkeordningen ikke indeholder 
Hjemmel for Erstatning af Udgifter af denne Art, og at Sagsøgte iøvrigt 
hverken ved Mælkeordningens Ikrafttræden eller paa noget senere Tids
punkt før Vurderingskommissionens Besigtigelse af Mejeriet den 8. April 
1942 har gjort Likvidationsselskabet bekendt med, at han havde disse 
Heste staaende og betragtede dem som staaende for Selskabets Regning. 
Sagsøgeren henviser herved til, at der efter Mælkeordningen ikke bestod 
nogen Pligt for Ejere af nedlagte Mejerier til at afstaa Mejerierne eller 
disses Tilbehør til Likvidationsselskabet, men at de havde Ret hertil, 
saafremt de ønskede det.

Endelig har Sagsøgeren gjort gældende, at det hovedsagelig skyldes 
Sagsøgtes egne Forhold, at Besigtigelsen af hans Mejeri først fandt Sted 
den 8. April 1942 — bl. a. havde Sagsøgte først den 3. Marts 1942 efter 
flere Gange at være erindret herom tilbagesendt et ham før den 1. De
cember 1941 tilsendt Skema med Oplysninger, der skulde benyttes ved 
Vurderingen, hvilket Skema af de fleste andre Mejerier var tilbagesendt 
i Løbet af December Maaned 1941. Sagsøgeren har derhos henvist til en 
Erklæring, hvori det om det ved Besigtigelsen den 8. April 1942 passe
rede bl. a. oplyses:

»— — — Dettes Indehaver, Mejeriejer Bernhardt Petersen, for
klarede Vurderingskommissionen, at Søllerød Kommune kun var kommet 
ind under Mælkeordningen ved en mod Befolkningens Ønske vedtaget 
Sogneraadsbeslutning, hvorfor han ventede Bestemmelsen omgjort og
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ikke havde ønsket Vurdering før det senest mulige Tidspunkt, da. han, 
der ikke ønskede sit Mejeri nedlagt, mente, at Bestemmelsen lettere vilde 
blive omgjort, hvis han endnu ejede Mejeriet. Af samme Grund havde 
han beholdt sine Heste — eller i hvert Fald flere af dem — og krævede 
disse eller nogle af dem overtaget af Likvidationsselskabet. Antallet 
erindres ikke.---------- «

Sagsøgte har bestridt at han skulde have beholdt Hestene af Hensyn 
til en eventuel Ophævelse af Nedlæggelsesbeslutningen vedrørende hans 
Mejeri eller i det hele have søgt at trække Tiden for Vurderingens Fore
tagelse i Langdrag og har til Støtte herfor fremlagt en Erklæring fra en 
raadgivende Ingeniør, der bistod Sagsøgte med Vurdering af Inventar 
m. v. til Brug ved Udfyldelsen af ovennævnte Skema.

Efter det oplyste maa der gives Sagsøgeren Medhold i, at Erstat
ningen for Mejeriet er fastsat under den Forudsætning, at der ikke paa
hvilede dette Hæftelser som den omhandlede Kloakgæld, og da det ikke 
findes at kunne bebrejdes Sagsøgeren, at dette Forhold ikke er blevet 
oplyst inden Vurderingen, samt da der ikke findes Holdepunkter for 
nogen anden Løsning, vil Sagsøgte være at dømme til — i Lighed med 
den Ordning, der som oplyst er truffet ved to andre nedlagte Mejerier, 
hvor Kloakgældens Eksistens i Tide var oplyst — at tilsvare Sagsøgeren 
Gældens Beløb eller 1459 Kr.

For saa vidt angaar Erstatning for Foder og Pasning af Hestene 
finder Retten ikke, at Sagsøgte ved Mælkeordningen principielt er af- 
skaaret fra at opnaa Erstatning herfor, dog ikke udover et passende 
kortere Tidsrum, efter Udløbet af hvilket Sagsøgte burde have under
rettet Sagsøgeren om, at han havde Hestene og betragtede disse som 
staaende for Selskabets Regning. Dette Tidsrum findes passende at kunne 
ansættes til en Maaned, og den Sagsøgte tilkommende Erstatning vil 
herefter skønsmæssigt kunne bestemmes til 1000 Kr.

Sagsøgte vil herefter være at dømme til at betale Sagsøgeren 459 Kr. 
med Renter 5 pCt p. a. fra den 24, November 1943.

Sagens Omkostninger findes at burde ophæves.

Onsdag den 13. Juni.

Nr. 172/1944. Gaardejer Ole Nielsen (Vang) 
mod

Aalbæk Andelsmeieri (Bay Erichsen).
(Erstatning for Afbrydelse af Mælkelevering).

Vestre Landsrets Dom af 15. Juni 1944 (I Afd.): Sagsøgte, 
Gaardejer Ole Nielsen, bør overfor Sagsøgerne, Aalbæk Andelsmejeri, 
genoptage Leveringen af hele Mælkeproduktionen paa sin Qaard i 
Gummesmark dog med Undtagelse af, hvad der bruges i Husholdningen



234 13. Juni 1945

paa Gaarden. Sagsøgte bør til Sagsøgerne betale 58 Kr. 70 Øre for hver 
Maaned fra den 1. Juli 1943, indtil Genoptagelse af Mælkeleveringen til 
Sagsøgerne finder Sted, dog længst indtil 1. Maj 1945, tilligemed Renter 
5 pCt. aarlig fra den 1. August 1943 og følgende Forfaldsdage, indtil 
Betaling sker. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgerne 
400 Kr. At efterkomme inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre LandsretI Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter at Femaarsperioden er udløbet den 1. Maj 1945 gaar Indstævntes Paastand for Højesteret ud paa, at Appellanten tilpligtes til Indstævnte at betale 58 Kr. 70 Øre for hver Maaned fra den 1. Juli 1943 til den 1. Maj 1945 tilligemed Renter 5 pCt. aarlig fra den 1. August 1943 og følgende Forfaldsdage.Appellanten har ikke for Højesteret til Støtte for sin Frifin- delsespaastand paaberaabt sig Passivitet fra Indstævntes Side.Idet det i Henhold til de i Dommen anførte Grunde tiltrædes, at Appellantens Afbrydelse af Mælkeleveringen har været retsstridig overfor Indstævnte, og at Appellanten er pligtig at tilsvare Indstævnte den krævede Erstatning, vil Indstævntes Paastand være at tage til Følge.Forsaavidt Appellanten for Højesteret subsidiært har nedlagt Paastand om, at det, naar dette Resultat statueres, fastslaas, at han har Krav paa Andel i Overensstemmelse med Indstævntes Vedtægter, findes denne Paastand mod Indstævntes Indsigelse ikke at kunne tages under Paakendelse her under Sagen.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Landsretten findes denne Dom at burde stadfæstes. Sagens Omkostninger for Højesteret vil Appellanten have at betale til Indstævnte med 300 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Gaardejer Ole Nielsen, bør til Indstævn te, Aalbæk Andelsmejeri, betale 58 Kr. 70 Øre for hver Maaned fra den 1. Juli 1943 til den 1. Maj 1945 tilligemed Renter 5 pCt. aarlig fra den 1. August 1943 og følgende Forfaldsdage, til Betaling sker.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Landsretten bør dennes Dom ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Det sagsøgende Andelsselskab, Aalbæk Andelsmejeri, Aalbæk, blev 

stiftet i 1885, idet en Kreds af Beboere i Omegnen af Aalbæk ved deres
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Underskrifter som Interessenter forpligtede sig til for et Tidsrum af 
mindst 5 Aar at levere hele deres Mælkeproduktion med Undtagelse af, 
hvad der brugtes i enhver Husholdning, til Andelsmejeriet. I § 1, 2. Punk
tum, i Andelsmejeriets Vedtægter hed det i Tilslutning hertil:

»Den, der efter denne Tid træder ud, skal fremdeles tilsvare Meje
riet Kr. 5.— aarligt i 2 Aar af hver indtegnet Ko til Gældens Afbetaling 
med mindre en Generalforsamling finder Anledning til enten helt eller 
delvis at fritage ham derfor.«

Det hed derhos i § 6:
»Naar Laanet er afbetalt, ejer enhver Part i Mejeriet efter Betalin

gen for den samlede Mælkemængde, han i dette Tidsrum har leveret. 
Ønsker en Interessent at udtræde efter 5 Aars Forløb tilstaas ham en 
Erstatning af Halvdelen af hans Anpart i Mejeriet.«

samt i § 7:
»Ved Salg eller Overdragelse følger Andel i Mejeriet med Ejen

dommen for saa vidt den nye Ejer ønsker det. I modsat Fald kan den 
fratrædende faa den ovennævnte Erstatning.«

Disse Vedtægtsbestemmelser forblev uforandret gældende gennem 
de følgende Perioder, indtil der ved en Vedtægt af 2. December 1904 
skete Ændringer, hvorved § 1 fik følgende Ordlyd:

»Vi forpligter os til for et Tidsrum af 5 — Fem — Aar at levere 
den Mælk vore Køer giver til Andelsmejeriet, dog med Undtagelse af, 
hvad der bruges i enhver Husholdning. Dersom nogen udtræder af 
Mejeriet før den 5-aarige Periodes Udløb, skal han betale hans Andel i 
den paa Mejeriet hvilende Gæld og taber tillige sin Andel i Mejeriet.«

Bestemmelsen om Ejerskifte kom derhos til at lyde saaledes:
»Ved Salg eller Overdragelse af Ejendomme følger Andel i Mejeriet 

med Ejendommen.«
Ved en Vedtægtsændring i Januar 1915 gentoges Bestemmelsen i 

§ 1 ligelydende med Vedtægten af 1904, medens der som et nyt Vilkaar 
i § 8 fastsattes følgende:

»Enhver, som er Medlem ved en Periodes Begyndelse, eller bliver 
Medlem i en Periodes Løb, er pligtig til at forblive staaende som Med
lem og med Medlemspligterne hele Perioden ud, men kan med mindst 
1 Aars forudgaaende skriftligt Varsel opsige til Udtrædelse med Periodens 
Udløb. Har saadan Opsigelse ikke fundet Sted, er Vedkommende bundet 
som Medlem ogsaa i den følgende Periode og saaledes fremdeles.«

Bestemmelserne om Udbetaling af Andel ved Udtrædelse ved en 
Periodes Udløb og om Ejerskifte forblev i Realiteten uforandrede.

Sagsøgte, Gaardejer Ole Nielsen, Mølholm, var Medlem af det sag
søgende Andelsselskab. I Skrivelse af 30. Juni 1943 meddelte han Sag
søgerne, at han fra den 1. Juli s. A. ophørte med at levere Mælk til 
Mejeriet, idet han henviste til Vedtægternes § 1 og bemærkede, at han 
var villig til at opfylde Lovens Krav. Samtidig ophørte han med at 
levere sin Mælkeproduktion til Sagsøgerne, som i Skrivelse af 17. Au
gust s. A. meddelte Sagsøgte, at Bestyrelsen ikke agtede at godkende 
Udmeldelsen, men forlangte Mælkeleverancen genoptaget fra Dato.

Da Sagsøgte imidlertid ikke har efterkommet dette Krav, har Sag
søgerne anlagt denne Sag, i hvilken de har nedlagt Paastand om, at
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Sagsøgte tilpligtes at genoptage Leveringen af hele Mælkeproduktionen 
paa sin Gaard i Gummesmark til Sagsøgerne, dog med Undtagelse af, 
hvad der bruges i Husholdningen paa Gaarden, og at Sagsøgte dømmes 
til at betale Sagsøgerne en Erstatning paa 58 Kr. 70 Øre pr. Maaned fra 
den 1. Juli 1943, indtil Genoptagelse af Mælkeleverancen til Sagsøgerne 
finder Sted. Erstatningsbeløbet paastaas forrentet med 5 pCt. aarlig fra 
den 1. August 1943 og følgende Forfaldsdage, indtil Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af 
58 Kr. 70 Øre pr. Maaned fra den 17. August 1943 indtil den 1. Maj 1945 
tilligemed Renter 5 pCt. aarlig fra den 1. September 1943 og følgende 
Forfaldsdage, indtil Betaling sker.

Til Støtte for sin principale Paastand har Sagsøgte anført, at den 
citerede Bestemmelse i § 1, 2. Punktum, efter sin Plads i Vedtægterne 
maa antages udtømmende at angive Følgerne af en Interessents Ud
trædelse af Andelsmejeriet udenfor en Periodes Udløb og saaledes giver 
ham en Ret til at udtræde til enhver Tid alene mod at tilsvare sin Andel 
i Gælden og mod at tabe den Andel i Mejeriet, som ellers vilde tilkomme 
ham. Han har anført, at Bestemmelsen efter denne Forstaaelse harmonerer 
med andre Bestemmelser i Vedtægterne, hvorefter Andelshaverne, der 
forbliver i Andelsselskabet ved en Periodes Udløb, faar udbetalt hele 
deres Andel, medens de ved Udtræden ved Periodens Udløb faar udbetalt 
Halvdelen af Andelen. Sagsøgte har derhos gjort gældende, at saafremt 
denne Forstaaelse ikke kan godkendes, maa Bestemmelsen anses som 
saa uklar, at det maa komme Sagsøgerne til Skade.

Efter alt foreliggende kan det ikke antages, at Sagsøgte har haft 
Føje til at forstaa Vedtægtens Bestemmelser som af ham under Sagen 
anført, hvilket ogsaa vilde frembyde meget ringe Beskyttelse for Sag
søgerne til Gennemførelse af deres Produktionsplan. Det maa derimod 
statueres, at Bestemmelsen i Vedtægtens § 1, 2. Punktum, om Gælds
ansvaret og Fortabelse af Andel ved Udtrædelse udenfor en Periodes 
Udløb slutter sig til de øvrige Bestemmelser om, hvorledes der skal 
forholdes med Interessenternes Andele i Andelsmejeriet ved Udtrædelse 
til forskellige Tidspunkter, medens § 1, 1. Punktum, der er nærmere 
uddybet ved § 8, 1. og 2. Punktum, uafhængig af det fornævnte Sæt 
Regler fastlægger Rammerne for Interessenternes Leveringspligt og 
øvrige Medlemspligter. Herefter maa det antages, at Sagsøgtes Af
brydelse af Mælkeleveringen har været retsstridig overfor Sagsøgerne.

Sagsøgte har yderligere anført, at Sagsøgerne paa Grund af, at Be
styrelsen har forholdt sig passiv overfor Afbrydelsen af Leveringen lige 
indtil den 17. August 1943, maa være afskaaret fra at paaberaabe sig 
Leveringspligten.

Heri kan der imidlertid ikke gives Sagsøgte Medhold, idet det efter 
Omstændighederne ikke kan bebrejdes Sagsøgerne, at der er hengaaet 
nogen Tid, inden de har taget Stilling til Sagsøgtes Adfærd.

Til Støtte for sin subsidiære Paastand har Sagsøgte anført, at Sag
søgerne kun har Krav paa Erstatning for Mælkeleveringens Afbrydelse 
med det af ham anførte Beløb, der svarer til Driftsudgifterne paa en 
Mælkemængde af Størrelse som den af Sagsøgte i Regnskabsaaret



13. Juni 1945 237

1941—1942 leverede, samt at Sagsøgerne i hvert Fald har Krav paa Er
statningen fra fornævnte Skrivelses Dato at regne.

Idet Sagsøgerne imidlertid efter alt foreliggende maa have Krav paa 
Genoptagelse af den retsstridig afbrudte Mælkelevering, der maa an
tages at have været medbestemmende ved Tilrettelæggelsen af Driften, 
og tillige paa den anførte Erstatning fra Leveringens Afbrydelse og 
indtil dens Genoptagelse, vil Sagsøgemes Paastand i det hele være at 
tage til Følge, dog at Pligten til Mælkelevering og Erstatning ikke kan 
antages at strække sig ud over den 1. Maj 1945, da den nu løbende 
Periode udløber.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgte have at godtgøre Sagsøgerne 
400 Kr.

Nr. 39/1945. Rigsadvokaten
mod

Hans Georg Christian Hinst (Steglich-Petersen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 232.

Dom afsagt af Retten for Horsens Købstad den 3. Maj 
1944: Fænglsede, Hans Georg Christian Hinst, bør være fri for Straf
ansvar. Sagens Omkostninger, herunder Vederlag til den for Fængslede 
beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Lawætz, 150 Kr., udredes af 
det Offentlige.

Vestre Landsrets Dom af 2. November 1944 (5. Afd.): Til
talte, Hans Georg Christian Hinst, bør undergives Tilsyn i Medfør af 
Straffelovens § 70. I Henseende til Sagens Omkostninger i første Instans 
bør Underretsdommen ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for 
Landsretten og derunder til den for Tiltalte beskikkede Forsvarer 
sammesteds, Landsretssagfører Lawætz, i Salær 90 Kr. og i Godtgørelse 
for Udlæg 80 Kr. 00 Øre udredes af det Offentlige.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret af det Offentlige med Paastand om, at der idømmes Tiltalte Straf.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Dommen har Tiltalte den 10. og 20. Februar 1945 ladet sig underkaste en elektroencephalografisk Undersøgelse (Registrering af Hjernebarkens elektriske Aktivitet). I en af Reservelæge, Dr. med. Strømgren om Resultatet af disse Undersøgelser afgivet Erklæring hedder det:»Elektroencephalogrammet maa betegnes som abnormt, tydende paa en organisk (materiel) Beskadigelse af Hjernebarken, især i højre Side af Hjernens Issedel. Dette Fund stemmer ud-
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mærket med den Diagnose, som Forhistorien og de psykologiske Undersøgelser i Forvejen havde maattet fastslaa som den sandsynligste.«Retslægeraadet har i en Erklæring af 14. April 1945 henholdt sig til sin Udtalelse af 28. Marts 1944 med Bemærkning, at den deri stillede Diagnose, traumatisk Sindssygdom, ved de nu foretagne elektroencephalografiske Undersøgelser er yderligere fast- slaaet.
Herefter og i Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil den være at stadfæste.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Steglich-Petersen 80 Kr., der udredes af det Offentlige.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne under Medvirken af Domsmænd behandlede Sag til

tales Fængslede Hans Georg Christian Hinst til at lide Straf efter Strfl. 
§ 232 for Blufærdighedskrænkelse, 
1. ved en Aften i Sommeren 1942 i en Celle i Horsens Statsfængsel, 
hvor Tiltalte var ansat som Fængselsbetjent, at have trykket Fængsels
fangen Svend Carlo Christensen ind til sig og forsøgt at kysse ham, 
hvorved Christensens Blufærdighed blev krænket
2. ved den 28. Juni 1943 i en Kupé i et paa Grindsted Banegaard hol
dende Tog at have taget den løsladte Fængselsfange Carlo Verner Ras
mussen, som Tiltalte i sin Egenskab af Fængselsbetjent ledsagede fra 
Horsens Statsfængsel til Optagelseshjemmet »Lyng«, paa Skødet og 
kysset ham paa Munden, hvorved Rasmussens Blufærdighed blev 
krænket

Tiltalte er født den 5. Februar 1893 paa Frederiksberg og er ikke 
tidligere straffet.

ad 1 og 2.
Fængslede, der i det store og hele har godkendt de nedenommeldte 

Vidners Forklaringer, har ad 1 nægtet sig skyldig og ad 2 udtalt, at 
han ikke nu husker, om det var Vidnet Rasmussen, der kyssede ham 
eller omvendt, men da han har tilstaaet sig skyldig i et tidligere Rets
møde, maa det være rigtigt, at han har gjort sig skyldig i dette Forhold.

Under Sagen er afgivet Vidneforklaring af de i Anklageskriftet om
meldte tidligere Fængselsfanger Svend Carlo Christensen og Carlo 
Verner Rasmussen.

Vidnet Christensen har forklaret, at han paa Statsfængslet havde hørt 
noget om, at Fængslede var homoseksuel, a t Vidnet, der nød forskellige 
Begunstigelser af Fængslede, satte dette i Forbindelse hermed, a t 
Vidnet en Dag sad og læste i Cellen, da Fængslede kom ind og tog 
Vidnet paa Skulder og Bryst og udtalte, at han godt kunde lide Vidnet
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som Kammerat, at Fængslede ikke forsøgte at kysse Vidnet, der ikke 
følte sin Blufærdighed krænket, a t Vidnet dog følte, at der laa noget 
homoseksuelt bag Attentatet, hvorfor han skubbede Fængslede til Side 
og sagde, at han ikke vilde have Overragning, a t Fængslede hertil 
svarede, at han ikke var ude efter noget, og at Vidnet ikke maatte sige 
det til nogen, samt a t Fængslede straks blev klar over, at Vidnet ikke 
vilde indlade sig i noget Forhold, hvorfor der ikke passerede andet 
eller mere.

Vidnet Rasmussen har forklaret, a t han blandt Fangerne havde hørt, 
at der var »Svans« i Fængslede, men at dette ikke derfor behøvede at 
være rigtigt, a t Fængslede var ualmindelig flink ved Vidnet, a t de kort 
før Prøveløsladelsen blev »dus«, a t Vidnet overfor Fængslede gav Ud
tryk for, at det var rart, om denne kunde ledsage Vidnet til »Lyng«, a t 
Fængslede hertil svarede, at det maaske nok kunde ordnes, a t Fængslede 
og Vidnet blev ene i en Kupé, medens Toget holdt paa Grindsted Station, 
a t Vidnet her stod op ved Kupévinduet og kikkede ud af dette, a t 
Fængslede pludselig greb Vidnet, satte dette paa Fængsledes Skød og 
kyssede Vidnet paa Munden eller Kinden, a t Vidnet ikke herved følte 
sin Blufærdighed krænket, men han følte sig sær, rejste sig straks og 
gik ud paa Perronen, a t det var vanskeligt at faa Samtalen i Gang 
imellem Fængslede og Vidnet, da denne senere atter kom ind i Kupéen, 
a t Vidnet mener, at Fængsledes Optræden mere skyldes Godhed end 
»Svans«, a t Vidnet lovede at følge Fængslede til Stationen næste Dag, 
a t Fængslede ved Afskeden spurgte, om de skulde skrive sammen, a t 
Vidnet Dagen efter modtog et aabent Brevkort fra Fængslede med »Tak 
for i Gaar«, a t Vidnet et Par Dage efter modtog et i kærlige Ven
dinger formet Brev fra Fængslede bilagt 20 Kr., a t Vidnet ikke be
svarede dette Brev, a t Vidnet kort efter modtog et nyt Brev fra Fængs
lede, der spurgte, hvorfor Vidnet ikke havde svaret, hvorefter Vidnet 
takkede for de 20 Kr., og a t Vidnet derefter modtog 3 Breve fra Fængs
lede, det sidste bilagt med 10 Kr.

Som sagkyndigt Vidne har Reservelæge, Dr. med. Erik Strømgren, 
Aarhus, afgivet Forklaring for Retten.

Fængslede har under Sagen fra den 3. November 1943 været indlagt 
til Observation paa Sindssygehospitalet ved Aarhus, hvis Overlæge i en 
under Sagen fremlagt Erklæring af 19. Februar 1944 konkluderer:

»Fængslede var ved den strafbare Handlings Foretagelse antagelig 
sindssyg i lettere Grad.«

Retslægeraadet, hvem Sagen har været forelagt,, har i en under 
Sagen fremlagt Erklæring udtalt:

»Fængslede har i de sidste 2—3 Aar lidt af en lettere Sindssyg
dom, formentlig opstaaet i Tilslutning til et Hovedtraume. Herunder er 
et lettere latent homosexuelt Anlæg blevet aktiveret.«

Retten maa efter det saaledes foreliggende anse det for godtgjort, 
at Fængslede har forøvet de i Anklageskriftet beskrevne forbryderiske 
Handlinger, men maa anse ham for utilregnelig efter Strfl. § 16, hvorfor 
Anklagemyndighedens Paastand om Straf ikke kan tages til Følge.
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Landsretsdommen Præmisser er saalydende:
Den i nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af 

Domsmænd, af Retten for Horsens Købstad den 3. Maj 1944 afsagte Dom 
er paaanket alene af Anklagemyndigheden.

For Landsretten har Anklagemyndigheden nedlagt Paastand om, at 
Tiltalte idømmes almindelig Straf, subsidiært paastaaet Tiltalte under
givet Tilsyn, medens der fra Tiltaltes Side er nedlagt Paastand om 
Stadfæstelse af Underretsdommen.

Det er her for Retten oplyst, at Tiltalte den 22. Oktober d. A. er 
udskrevet fra Sindssygehospitalet.

For Landsretten er der afgivet Forklaring af Reservelæge, Dr. med. 
E. Strømgren, som har fastholdt, at Tiltalte paa det Tidspunkt, da de 
paagældende Forhold blev begaaet, var sindssyg.

I Henhold til de i Dommen i saa Henseende anførte Grunde maa 
det billiges, at Tiltalte er anset skyldig i de ham paasigtede Blufærdig
hedskrænkelser efter Straffelovens § 232.

Efter alt det foreliggende findes det imidlertid at maatte antages, at 
Tiltalte paa det Tidspunkt, da de paagældende Handlinger blev begaaet, 
led af Sindssygdom, og idet der under de foreliggende Omstændigheder 
mangler fornødent Grundlag for at antage, at Tiltalte uanset sin Sinds
lidelse har været tilregnelig, maa det ligeledes tiltrædes, at Tiltalte i 
Medfør af Straffelovens § 16 som utilregnelig er frifundet for Straf.

Idet der imidlertid af Hensyn til Retssikkerheden i Medfør af Straffe- 
loens § 70 findes at burde træffes andre Foranstaltninger overfor ham, 
og idet disse findes at burde bestaa i Beskikkelse af Tilsyn, vil et saa
dant Tilsyn være at beskikke for Tiltalte.

I Henseende til Sagens Omkostninger i første Instans vil Underrets
dommen være at stadfæste.

Sagens Omkostninger her for Retten bliver at udrede af det Of
fentlige som nedenfor anført.

Torsdag den 14. Juni.

Nr. 125/1944. Skolerytter Arthur Konstanty Werner de Ren- 
roff (Teist efter Ordre) mod

Cirkusdirektør Harald Martin Bergmann Madsen (Ingen).
(Betaling af Restbeløb for Gage og Udlæg).

Østre Landsrets Dom af 29. Januar 1944: Sagsøgte, Cirkus
direktør Harald Martin Bergmann Madsen, bør til Sagsøgeren, Skole
rytter Arthur Konstanty Werner de Renroff, betale 4068 Kr. 60 Øre med 
Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 20. September 1943, til Betaling sker. 
Sagsøgte betaler til det Offentlige de Rets- og Stempelafgifter i Forhold til 
4068 Kr. 60 Øre, som i Mangel af fri Proces vilde have paahvilet Sag-
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søgeren, og til den for Sagsøgeren beskikkede Sagfører, Overrets
sagfører J. L. Cohen, i Salær 200 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 24 Kr. 
60 Øre. At efterkomme inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin for Landsretten nedlagte Paastand.
Fire Dommere bemærker følgende:Det tiltrædes, at Beløbet 300 Kr., der angaar Appellantens Rejseudgifter fra Helsingør til København efter Engagementets Ophør den 14. April 1940, ikke er tilkendt Appellanten, idet Kontrakten af 22. Februar 1940 ikke ses at hjemle ham Ret til Godtgørelse af disse Udgifter.Under Hensyn til, at Indstævnte saa Grund af de usikre Forhold i 1940 maatte have været berettiget til at afslutte Sæsonen paa et noget tidligere Tidspunkt end den 18. September, og til at Appellanten ved Engagementets Ophævelse fik sin Arbejdskraft til fri Disposition i Sæsonen 1940 og opnaaede nyt Engagement, findes den Appellanten tilkommende Erstatning passende at kunne bestemmes til 3500 Kr. Dette Beløb med Tillæg af 1968 Kr. 60 Øre, der ved Dommen iøvrigt er tillagt Appellanten, ialt 5468 Kr. 60 Øre, vil disse Dommere herefter tilkende Appellanten med Renter.
Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil de forholde sig som nedenfor anført.
Tre Dommere bemærker følgende:Efter Sagens samtlige Omstændigheder findes Appellanten at være berettiget til at faa de omhandlede Rejseudgifter, der maa anses tilstrækkeligt dokumenterede, godtgjort af Indstævnte. Idet dernæst hans Krav om Løn indtil den 18. September 1940 findes at have Hjemmel i Kontraktens Bestemmelser om, at han var engageret til Sæsonens Slutning, vil disse Dommere tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Cirkusdirektør Harald Martin Bergmann Madsen, bør til Appellanten, Skolerytter Arthur Konstanty Werner de Renroff betale 5468 Kr. 60 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 2 0. September 194 3, til Betaling sker.Indstævnte betaler derhos til det Offentlige de Rets- og Stempelafgifter i Forhold til 5468 Kr. 60 Øre, som skulde erlægges, dersom Appellanten ikke havde haft fri Proces for Landsret og Højesteret, samt i Salær og Godt-
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gørelse for Udlæg til Overretssagfører J. L. Cohen 200 Kr. og 24 Kr. 60 Øre og til Overretssagfører Lollesgaard 50 Kr. og 20 Kr. samt i Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Teist 200 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag paastaar Sagsøgeren, Skolerytter Arthur Kon- 

stanty Werner de Renroff, hvem der er meddelt fri Proces, Sagsøgte, 
Cirkusdirektør Harald Martin Bergmann Madsen, dømt til Betaling af 
7248 Kr. 60 Øre, som han skal skylde Sagsøgeren til Rest for Gage og 
Udlæg vedrørende Sæsonen 1939—40 ifølge Kontrakter af 5. Marts 1939 
og 22. Februar 1940 samt Opstilling i Stævning, med Renter af Beløbet 
5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 20. September 1943.

For Sæsonen 1941 er Parternes Mellemværende opgjort ved Østre 
Landsrets Dom af 20. Februar 1943 i Sag Nr. V 156/1942. Forbehold 
toges under denne Sag med Hensyn til ældre Mellemværende.

Sagsøgte paastaar Frifindelse. Sagsøgte bestrider det af Sagsøgeren 
for 1939 paastaaede Resttilgodehavende 2623 Kr. 20 Øre. Sagsøgte vil 
som Part forklare, at Sagsøgeren har modtaget sit fulde Tilgodehavende 
for nævnte Aar. For 1940’s Vedkommende bestrider Sagsøgte af Sag
søgerens Poster: Rejseudgifter 300 Kr. samt Sagsøgerens Gagekrav for 
Tiden 15. April—18. September 1940 155 Dage å 60 Kr. = 9300 Kr. Sag
søgte henviser herved til Situationen 9. April 1940 og kan under alle 
Omstændigheder ikke anerkende Kravet for hele det paastaaede Tids
rum. Sagsøgte mener derhos, at Sagsøgerens Fradrag 4320 Kr., Ind
tjening ved Arbejde for Cirkus Brdr. Schmidt i Dagene fra 26. April— 
18. September 1940, 144 Dage å 30 Kr., ikke er fyldestgørende.

For Sæsonen 1940’s Vedkommende har Sagsøgeren henvist til Høje
steretsdom i Ugeskrift for Retsvæsen 1942 pag. 725 (727). Ifølge Kon
trakt af 22. Februar 1940 var Sagsøgeren engageret for Tiden 12. April 
til Sæsonens Slutning. Han blev afskediget 14. April 1940.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Parterne samt 
Artistagent Kinow Stanley.

Medens Sagsøgte ikke findes at have bevist, at der for 1939*s Ved
kommende er tilgaaet Sagsøgeren mere eller udlagt mere for ham end 
ifølge Sagsøgerens Paastand, vil der for 1940’s Vedkommende — med 
Hensyn til hvilken ovennævnte Højesteretsdom maa lægges til Grund — 
være at fradrage Gagekrav for Tiden 1. August—18. September 1940 
ialt 2880 Kr., idet Sagsøgeren ifølge ovennævnte Kontrakt var engageret 
til Sæsonens Slutning, og idet Sagsøgte efter Omstændighederne maa 
anses berettiget til at regne Sæsonen for afsluttet den 31. Juli.

Sagsøgerens øvrige Poster maa anses tilstrækkelig dokumenterede 
med Undtagelse af Posten Rejseudgifter 300 Kr., der vil være at fra
drage.
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Som Følge af det anførte vil der være at give Sagsøgeren Dom for 
4068 Kr. 60 Øre med paastaaede Renter.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

Nr. 178/1943. Ingeniør Wald. Hansen som Reder for 3/m Motorskonnert »Agnete« (Landsretssagf. Thorsøe Jacobsen)
mod

Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S (Jessen).
(Erstatning for Skade ved Paasejling).

Sø- og Handelsrettens Dom af 18. Maj 1943: De Sagsøgte, 
Det Forenede Dampskibsselskab A/S, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
Ingeniør Wald. Hansen som Reder for 3/m Motorskonnert »Agnete«, i 
denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger ophæves.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltagetOtte Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til de i den anførte Grunde og at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 800 Kr.Tre Dommere tiltræder, at det ikke kan anses oplyst, at Paasejlingen er foraarsaget ved Skyld fra »Benedikt«s Side, og stemmer allerede som Følge heraf ligeledes for at stadfæste Dommen, uden at de finder det fornødent at tage Standpunkt til, om der maatte være noget at bebrejde »Agnete« med Hensyn til den skete Opankring.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Ingeniør Wald. Hansen som Reder for 3/m Motorskonnert »Agnete« til Indstævnte, Det Forenede Dampskib s-S e 1 s k a b, A/S, med 800 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 29. Oktober 1941 Kl. ca. 17,30 blev den Sagsøgeren, Ingeniør

Wald. Hansen, tilhørende 3/m Motorskonnert »Agnete«, som har en
Netto-Tonnage af ca. 69 Registertons og som under en Rejse fra Aalborg

16'
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til København med Cement paa Grund af haardt Vejr var søgt ind i 
Randers Fjord, hvor den laa ankret op paa Udbyhøj Red, paasejlet af 
den de Sagsøgte, Det Forenede Damskibs-Selskab A/S, tilhørende Rute
damper »Benedikt«, der har en Netto-Tonnage af ca. 365 Register-Tons 
og paa Rejse fra København var for indgaaende til Randers.

Ved Paasejlingen blev der tilføjet »Agnete« forskellig Skade, og idet 
nu Sagsøgeren som Reder for det nævnte Skib gør gældende, at An
svaret for Paasejlingen udelukkende paahviler »Benedikt« og dette Skibs 
Ledelse, paastaar han de Sagsøgte, Det Forenede Dampskibs-Selskab 
A/S, dømt til som Erstatning for Rederiets Tab at betale Kr. 19.966,48 
med Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, den 20. Oktober 1942.

De Sagsøgte har ikke fremsat nogen særskilt Indsigelse mod Op
gørelsen af Sagsøgerens Krav, men paastaar sig frifundet, eventuelt mod 
Betaling af et mindre Beløb efter Rettens Skøn under Hensyn til en 
Fordeling af Skylden mellem Parterne.

I Anledning af det passerede har der været afholdt Søforhør inden 
Retten den 3. November 1941 over »Benedikt«s Kaptajn og Mandskab og 
den 8. s. M. over »Agnete«s Fører og Mandskab. Endvidere er under 
Sagen fremlagt en af Lodsformanden i Udbyhøj den 23. November 1941 
til de Sagsøgte afgivet Erklæring.

Ifølge de saaledes afgivne Forklaringer og det iøvrigt oplyste er 
Sagens nærmere Sammenhæng følgende:

Vinden var den paagældende Eftermiddag østlig af Styrke 9—10 
Beaufort med haard indgaaende Strøm i Fjorden. Det var regndiset.

Da Paasejlingen fandt Sted, laa der paa Udbyhøj Red ialt opankret 
9 mindre Skibe. »Agnete« laa som Nr. 7, regnet udefra, mellem Kuffen 
»Familiens Lykke« (Nr. 6) og Motorgaleasen »Hove«, tæt paa Siden af 
hvilken der laa et andet lille Skib. Paasejlingen skete derved, at 
»Benedikt«, som holdt Løbets sydlige Side med Ankerliggerne om Styr
bord, med Stævnen tørnede mod »Agnete«s styrbords Bov og derpaa 
sammen med »Agnete« gik i Drift ned paa »Hove«, hvis Bov tørnede 
mod »Agnete«s Bagbordsside.

Den fra »Agnete«s Side givne Fremstilling gaar iøvrigt ud paa 
følgende:

»Agnete« havde Natten til den 28. Oktober 1941 paa Grund af Vind 
og Vejr ligget opankret under Gjerrild. Den 28. Kl. 8 fortsatte Rejsen 
for at naa frem til Grenaa, men ca. 1 Time efter opgaves dette, og man 
vendte og ankrede paa Udbyhøj Red Kl. 11. Opankringen skete i det 
nordlige Hjørne af Løbet saa nær Grunden som muligt lige Vest for den 
røde Kost og Sydøst for Broen til Fiskerihavnen. Skibet laa der for et 
enkelt Anker. Den 29. Oktober Kl. ca. 10 gik Skibet i Drift vestover, og 
man stak derfor det andet Anker ud og laa da godt for begge Ankre 
stadig i den nordlige Side af Løbet lidt Nordøst for Lodsbroen med 
»Familiens Lykke« 6—7 Meter foran »Agnete«s Boug.

Ifølge Skibsførerens Forklaring var Skibets nævnte Pladser ikke 
bestemt ved Pejling men skønsmæssigt. For Skibsføreren saa det ud, som 
om »Benedikt«, der sejlede med god Fart, kom for nær til Farvandets 
Sydkant, hvorved den antagelig tog Sug og mistede Styringen, idet den 
pludselig slog Styrbord over.
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Fra »Benedikt«s Side er der givet følgende Forklaring med Hensyn 
til det passerede:

Efter at de 5 af de fornævnte 9 mindre Ankerliggere, som laa godt 
Nordøst i Løbet, var passeret uden Vanskeligheder, naaede »Benedikt« som 
gik med mindsket Fart i Løbets sydlige Side tæt op ad de udlagte 
Sømærker, frem til den 6te — »Familiens Lykke« — som laa tæt op ad 
den hvide Kost et Stykke Øst for Lodsbroen. For at komme klar af dette 
Fartøj, maatte »Benedikt« dreje lidt til Bagbord, men skønt der blev 
givet haardt Bagbords Ror, mistede »Benedikt« Styreevnen paa Grund 
af den haarde Vind og indgaaende Strøm og girede Styrbord over med 
Forenden op mod Vinden, og uagtet der derefter blev bakket Fuld Kraft 
og man lod Bagbords Anker falde, tørnede »Benedikt« med Stævnen 
mod den 7de af de omhandlede Motorfartøjer, nemlig Motorskonnerten 
»Agnete«, som laa en lille Smule Østen for Lodsbroen.

Den vagthavende Maskinmester ombord paa »Benedikt« har derhos 
forklaret, at der ca. 20 Minutter før Kollisionen blev slaaet Halv Kraft 
frem til Maskinen og ca. 10 Minutter før Kollisionen Langsom til Ma
skinen, hvilke Ordrer straks blev bragt til Udførelse.

Endvidere har Baadsmanden ombord paa »Benedikt« forklaret, at 
han i de sidste 5—10 Minutter før Kollisionen opholdt sig paa Bakken 
for at holde Bagbords Anker klar, og at da »Benedikt« passerede »Fa
miliens Lykke«, var Afstanden til Grunden om Bagbord ca. 5 å 6 Favne.

Endelig hedder det i Lodsformandens fornævnte Erklæring, der af 
Parterne anses som afgivet under Vidneansvar, følgende:

»I Henhold til Deres Skrivelse af 19. ds. kan jeg meddele, at da s. s. 
»Benedikt« skulde passere, laa alle Ankerliggerne saaledes, at Passage 
maatte foregaa i Løbets sydlige Side. Fra min Udkig kunde jeg lige se 
»Familiens Lykke«, hvorimod »Hove« og »Agnete« laa gemt bag en 
Granplantage.

Næste Dags Formiddag kom Kapt. Hansen fra »Agnete« i Land, og 
meddelte os om det hændte, bad Lods Kaadtmann og mig om at gaa 
med ombord, som Synsmænd, og om muligt give Skibet Sødygtigheds
attest senere.

Jeg hjalp »Agnete« med at lette og faa Skibet ind paa grundere 
Vand i Tilfælde af, at Skibet skulde lække mere. »Agnete«s Anker stod 
da mellem Midterlinien og Farvandets Nordside.

»Familiens Lykke« laa i Kurven med sit Anker i Løbets Midte sat op 
mod Strømmen af Stormen, og med Agterskibet sydover, som Dagen i 
Forvejen.

Det skal meddeles, at der laa en halv Snes Skibe paa Ankerpladsen 
fra Lodsbroen østefter. For »Benedikt« var der ingen anden Udvej end 
at gaa Vesten for dem alle, og holde Løbets sydlige Side. Østen og 
Norden om var jo spærret.«

Fra Sagsøgerens Side gøres det til Støtte for hans Paastand gæl
dende, at der ikke kan bebrejdes »Agnete« noget med Hensyn til dette 
Skibs Opankring, men at »Benedikt«, da Passagen af de mange Anker
liggere i det forholdsvis snævre Løb var farlig under de herskende
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ugunstige Vind- og Vejrforhold, burde være ankret op i Tide, efter at 
Ankerliggerne var observeret, hvilken Opankring kunde have fundet 
Sted enten Øst for alle Ankerliggeme eller paa det Sted i Løbets nordlige 
Hjørne, hvor »Agnete« først havde ligget for Anker.

De Sagsøgte har heroverfor anført, at Aarsagen til Kollisionen var, 
at »Agnete« i Strid med § 10, 2. Stk., i Bekendtgørelse Nr. 222 af 29. Juli 
1927 om Sejlads i indre dansk Farvand var ankret op paa et for andre 
Skibes Besejling af Fjorden under de herskende Vind- og Vejrforhold 
meget farligt Sted. De Sagsøgte har herved gjort gældende, at »Agnete« 
ikke — som fra dette Skibs Side forklaret — har ligget i Løbets nord
lige Side, da Paasejlingen skete, men maa antages fra den første Anker
plads som Følge af Storm og Strøm at være drevet Sydvest over ind i 
Løbets sydlige Side.

Derimod kan der, efter hvad de Sagsøgte videre anbringer, ikke 
bebrejdes »Benedikt« noget, idet dette Skib, først efter at være kommet 
ind i den gravede Rende fik Overblik over Situationen med de mange 
Ankerliggere, og da — paa Grund af Rendens ringe Bredde — ikke kunde 
vende, og idet det var uforsvarligt at opankre »Benedikt« Øst for de 
yderste Ankerliggere, hvor der ikke var Læ for Stormen, og »Benedikt« 
heller ikke, efter i Løbets sydlige Del at have passeret de yderste Anker
liggere, kunde have styret op gennem Rækken af Ankerliggerne og selv 
have lagt sig for Anker i Løbets nordlige Side.

Det fremgaar ikke med Sikkerhed af Sagens Oplysninger, hvor den 
nøjagtige Plads for de forskellige Ankerliggere har været. Retten maa 
dog bl. a. under Hensyn til Udtalelsen i Lodsformandens fornævnte Er
klæring om, at »Agnete«s Anker Dagen efter Paasejlingen stod mellem 
Farvandets Midterlinie og Nordsiden, antage, at »Agnete« har ligget op- 
ankret saaledes, at der var fornøden Plads for »Benedikt« til Passage 
Sønden om dette Ski.b. I det hele mener Retten, at der ikke under Hen
syn til de herskende Vind- og Strømforhold kan bebrejdes »Agnete« 
noget med Hensyn til den skete Opankring.

Paa den anden Side finder Retten, at det ej heller, saaledes som 
Sagen foreligger oplyst specielt med Hensyn til Ankerliggernes Position, 
kan statueres, at Paasejlingen er foraarsaget ved Skyld fra »Benedikt«s 
Side, idet herved særlig bemærkes, at det ikke kan bebrejdes dette Skib, 
at det under de foreliggende Omstændigheder fortsatte sin Sejllads som 
sket for — efter hvad der er anført fra de Sagsøgtes Side — at ankre 
op Vest for Ankerliggerne.

De Sagsøgtes Paastand om Frifindelse vil herefter være at tage til 
Følge.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighederne at burde 
ophæves.
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Fredag den 15. Juni.

Nr. 118/1945. Civilingeniør I. Windfeld-Hansen (Landsretssagf. Julius Møller)
mod

Entreprenør Carl Nielsen (Møller).
Østre Landsrets Dom af 13. Marts 1945 (VI Afd.):
De ovenfor nærmere anførte Sigtelser i Skrivelse af 8. November 1943 

fra Sagsøgte, Civilingeniør I. Windfeld-Hansen, til Landsretssagfører Ro
bert Nielsen kendes ubeføjede. Iøvrigt bør Sagsøgte for Sagsøgeren, En
treprenør Carl Nielsens Tiltale i denne Sag fri at være.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren med 400 Kr. 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Kæreinaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse af Civilingeniør I. Windfeld-Hansen paakæret til Højesteret, for saa vidt angaar Dommens Bestemmelse om Sagsomkostninger.
I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da det efter Sagens Beskaffenhed findes rimeligt, at det er paalagt den Kærende at udrede 400 Kr. i Sagsomkostninger, vil Dommen for saa vidt den er paakæret, være at stadfæste.Kæremaalets Omkostninger findes den Kærende at burde betale til Indkærede med 100 Kr.

Thi bestemmes:
Den i Landsrettens Dom indeholdte Bestemmelse om Udredelse af Sagens Omkostninger stadfæstes.Kæremaalets Omkostninger betaler den kærende, Civilingeniør I. Windfel d-H a n s e n, til indkærede, Entreprenør Carl Nielsen, med 100 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Kendelses Forkyn de 1 s e.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Under Forberedelsen ved Odense Købstads Ret for borgerlige Sager 

af to af den hidtidige Bestyrelse for Odense Amts og Bys Sygehus mod 
Lægerne Thyge Krarup og Dr. med. O. P. H. Saunte, begge af Odense, 
anlagte Retssager, satte Civilingeniør I. Windfeld-Hansen, Charlotten- 
lund, sig i Anledning af den Omtale, et Retsmøde havde faaet i Dags
pressen, Lørdag den 6. November 1943 i telefonisk Forbindelse med 
Landsretssagfører Robert Nielsen, Odense, der varetog Læge Tyge 
Krarups Interesser under Retssagen.
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Grunden til denne Henvendelse var den, at Civilingeniør Windfeld- 
Hansen som Laboratorieforstander for A/S Atlas, København, i Vinteren 
1940—41 havde deltaget i Projekteringen af et Anlæg til Fremstilling af 
Tørvekoks for Entreprenør Carl Nielsen og Grosserer A. P. Botved ved 
Gaarden »Femhøj« i umiddelbar Nærhed af Entreprenør Nielsens Tørve
moser ved Abkjær, (Station Over Jerstal). Entreprenør Nielsen havde 
været Formand for Sygehusets Bestyrelse og haft Tørveleverancer til 
Sygehuset, og Civilingeniør Windfeld-Hansen mente, at der i den For
bindelse havde foreligget Forhold, som han i Anledning af de verse
rende Retssager og den Opsigt, disse havde vakt, burde bringe til Lands
retssagfører Robert Nielsens Kendskab.

I en Skrivelse af 8. November 1943 fra Windfeld-Hansen bekræftedes 
Indholdet af Telefonsamtalen nærmere, og Modtagelsen af de meddelte 
Oplysninger foranledigede, at Landsretssagfører Robert Nielsen den 
10. November 1943 indgav Politianmeldelse mod Entreprenør Nielsen; 
samme Dag havde Civildommeren i Odense ex officio af Hensyn til et 
andet Forhold sendt Politiet Afskrift af det i Retsmødet passerede.

Under nærværende ved Stævning af 4. November 1944 anlagte Sag 
gør nu Entreprenør Nielsen som Sagsøger gældende, at der i Skrivelsen 
af 8. November 1943 indeholdes en Række ærerørige Sigtelser mod ham 
og hans Virksomhed som Tør veentreprenør; disse Sigtelser er følgende:

»Det var aldeles in confesso for alle, at alt hvad Carl Nielsen leve
rede af Tørv gennemgaaende var en hel Klasse ringere, end de var solgt 
for at være. Da jeg — d. v. s. Brevskriveren — saa spurgte om, hvor
ledes det kunde gaa, og om ikke Køberne ogsaa analyserede Tørvene, 
svaredes der, at dersom nogen beklagede sig, fik de ikke leveret flere 
Tørv, og da de var vanskelige at skaffe, tav Kunderne. Iøvrigt sagde 
de, at det samme gjorde alle Tørveproducenter, hvad jeg dog betvivlede. 
Carl Nielsen havde selv Laboratorium paa »Femmøller« — formentlig 
»Femhøj« —, og hans Ingeniører var nøje klare over Vand-Procenterne af 
alle Tørv, baade paa Lagrene og Liggepladseme.

Man fortalte endvidere, at Carl Nielsen havde bestukket den lokale 
Tørvekontrollør, en forhenværende Stationsforstander (vistnok fra Over 
Jerstal). Denne var ogsaa offentlig Vejer, og Carl Nielsen havde foræret 
ham hans Vægt----------- sagde man saa til ham, — d. v. s. Tørve-
kontrolløren — at han jo var en ældre Mand, og at han ikke behøvede 
selv at gaa ude over Markerne, han kunde godt blive inde paa Vejen, 
og man saa sendte nogle Drenge ud over Markerne, som af og til 
samlede en god tør Tørv op, saa Analyserne blev paa den Maade altid 
forholdsvis gode-----------det maatte vel være Carl Nielsen selv, der
havde iscenesat det eller givet Instrukser derom.-----------

Jeg maa antage, at Carl Nielsen med denne Blanding — d. v. s. 
Tørvekokssmuld — har kunnet omgaa Maksimalpriserne, saaledes at 
Smuldet derved har kunnet udbringes til en overordentlig høj Pris, 
dersom man for Tørvesmuldet lægger Maksimalprisen for Tørv til Grund.«

Sagsøgeren paastaar derfor, 
at de af Civilingeniør Windfeld-Hansen som Sagsøgt fremsatte ærefor
nærmende Sigtelser kendes ubeføjede,
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at Sagsøgte tilpligtes at betale til Sagsøgeren en Erstatning efter Ret
tens Skøn, dog ikke over Kr. 2.500,—,
a t Sagsøgte tilpligtes at udrede til Sagsøgeren en af Retten fastsat Sum 
til Bestridelse af Omkostningerne ved Kundgørelsen i de københavnske 
Hovedblade og i samtlige Dagblade i Odense af Domsslutningen og 
Domsgrundene.

Sagsøgte, der allerede i et af hans Sagfører, Landsretssagfører 
Julius Møller, til Sagsøgerens Sagfører, Højesteretssagfører Ejvind Møl
ler, sendt Brev af 1. Maj 1944 havde udtalt, at han var rede til at 
erklære, at han efter Udfaldet af en af Højesteretssagfører Møller den 
3. Februar 1944 foranstaltet Vidneførsel for Københavns Amts Nordre 
Birks Ret for borgerlige Sager ikke havde haft noget reelt Grundlag for 
sine Udtalelser, og at han beklagede, at han var fremkommet med disse, 
paastaar sig iøvrigt frifundet.

I denne Paastand vil der være at give ham Medhold, idet det ikke 
er Retten muligt paa nærværende Tidspunkt, hvor selve de af Sygehuset 
anlagte Retssager ikke er kommet til Paakendelse, at danne sig noget 
blot nogenlunde begrundet Skøn over, hvilke eventuelle Konsekvenser af 
økonomisk og moralsk Art Sagsøgtes Henvendelse har haft for Sag
søgeren. Det bemærkes herved, at de Udgifter, der for Sagsøgeren har 
været forbundet med forskellige Vidneførelser m. v., synes at have 
været afholdt i Sygehussagernes Interesse, og at Sagsøgeren, hvis han 
ønskede at belaste Sagsøgte med disse Udgifter, forinden maatte have 
anlagt Sag mod Sagsøgte for at faa konstateret, i hvilket Omfang disse 
Retsskridt var nødvendige til Afgørelse af denne Sag.

Derimod findes Udgifterne ved Vidneførselen den 3. Februar 1944 at 
burde tages i Betragtning ved Fastsættelsen af nærværende Sags Om
kostninger, da den har været nødvendig for at klargøre Sagsøgtes mang
lende objektive Grundlag for Udtalelsernes Fremsættelse.

Udtalelserne vil herefter være at kende ubeføjede, medens Sagsøgte 
iøvrigt vil være at frifinde.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren med 400 Kr.

Nr. 120/1945. Fabrikant C. E. Gundersen (Selv) 
mod

Ingeniør N. T. Beier (Landsretssagf. Holm-Nielsen).
Kendelse afsagt den 2. Maj 1945 af den ved Lov Nr. 55 af 

23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for København m. v.:
Nærværende Sag afvises.
Sagsøgeren, Fabrikant C. E. Gundersen, bør inden 15 Dage efter 

denne Kendelses Afsigelse til Sagsøgte, Ingeniør N. T. Beier, betale Sa
gens Omkostninger med 100 Kr.

Voldgiftsrettens Omkostninger, 100 Kr., udredes af Sagsøgeren.
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Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for København m. v.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Kæremaalets Omkostninger findes den Kærende at burde betale til Indkærede med 80 Kr.

Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.Kæremaalets Omkostninger betaler den kærende, Fabrikant C. E. Gundersen, til indkærede, Ingeniør N. T. Beier, med 80 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Kendelses Forkyndelse.

Den paakærede Kendelses Præmisser er saalydende:
Sagsøgte, Ingeniør N. T. Beier, der er Lejer af Matr. Nr. 4803, 

Strandboulevarden 126, udlejede ved Kontrakt af 13. Maj 1943 til Fa
brikant I. Hjardemaal-Larsen to Kontorlokaler og et Værksted samme
steds for en maanedlig Leje af 150 Kr. Lejemaalet kunde fra begge Sider 
opsiges med 2 Maaneders Varsel til en 1ste i Maaneden.

I Henhold til Paategning af 29. Juni 1943 paa Lejekontrakten over
droges Lejemaalet fra den 1. Juli 1943 at regne til Sagsøgeren, Fabrikant 
C. E. Gundersen, til Anvendelse til en Crown-Cork Fabrik.

Ved Skrivelse af 26. Februar 1945 opsagde Sagsøgte Lejemaalet til 
Ophør pr. 1. Maj 1945 i Henhold til Lejelovens § 56, Stk. 1, Nr. 6, idet 
Sagsøgte ønskede selv at benytte de paagældende Lokaler.

I Skrivelse af 10. Marts 1945 protesterede Sagsøgeren mod Op
sigelsen, og Sagsøgte indbragte herefter Sagen for Boligvoldgiftsretten, 
jfr. Lejelovens § 58.

Den 26. Marts 1945 indbragte Sagsøgeren i Medfør af Erhvervsleje
lovens § 3 Spørgsmaalet om Lejemaalets Fortsættelse for nærværende 
Voldgiftsret, hvor han har nedlagt Paastand paa, at Opsigelsen kendes 
ugyldig.

Sagsøgte har paastaaet Sagen afvist, subsidiært Frifindelse.
Voldgiftsretten har besigtiget Lokalerne.
Sagsøgeren har som Part forklaret, at Lokalerne alene benyttes til 

Crown-Cork Fabrik. Han startede denne Virksomhed ved Lejemaalets 
Indgaaelse den 1. Juli 1943, og hans eneste Aftager er og har hele Tiden 
været Fabrikken Crown-Cork, mod hvilken Sagsøgeren har Kontrakt om 
Aftagelse af hele sin Fabrikation.

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand om, at Virksomheden 
skulde nyde Beskyttelse i Henhold til Erhvervslejelovens Regler henvist 
til,.at det i Tilfælde af Opsigelsens Godkendelse vil være umuligt for ham 
at finde andre Lokaler til Virksomhedens Fortsættelse, og at en Fraflyt-
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ning derfor vil være ensbetydende med en fuldstændig Standsning af 
Virksomheden.

Da der savnes Hjemmel til at tillægge den Omstændighed, at Lejeren 
i Tilfælde af Opsigelsens Godkendelse paa Grund af den for Tiden her
skende Bolignød muligvis ikke kan skaffe sig andre egnede Lokaler, 
relevant Betydning i denne Henseende, og da det herefter paa Forhaand 
maa anses for udelukket, at den stedlige Forbliven i denne Ejendom er 
af væsentlig Betydning og Værdi for denne Fabrikationsvirksomhed, hvis 
hele Fabrikation aftages af en enkelt Fabrik, vil Sagsøgtes Paastand om 
Sagens Afvisning være at tage til Følge.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

Nr. 73/1945. Rigsadvokaten
mod

Eli Thago Mathiasen og Helga Herta Mikkelsen(Hartvig Jacobsen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 288, Stk. 1.

Vestre Landsrets Dom af 14. Februar 1945 (Østjydske Næv
ningekreds) : De Tiltalte Eli Thago Mathiasen og Helga Herta Mikkelsen 
bør straffes med Fængsel, førstnævnte i 4 Aar, sidstnævnte i 3 Aar, 
hvoraf henholdsvis 28 Dage og 66 Dage anses udstaaet ved Varetægts
fængsel. I Erstatning til Arbejdsmand Jens Henrik Grønning udreder de 
Tiltalte een for begge og begge for een 30 Kr. Saa udreder de Tiltalte 
og een for begge og begge for een Sagens Omkostninger og derunder i 
Salær til den for dem beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Kier, 
400 Kr. Den idømte Erstatning udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den denne Sag af Vestre Landsret under Medvirkning af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af de Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu afkortes for Tiltalte Mathiasen 100 Dage og for Tiltalte Mikkelsen 140 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at for Tiltalte Eli Thago Mathiasen 100 Dage og for Tiltalte Helga Herta Mikkelsen 140 Dage anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssag-
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fører Hartvig Jacobsen betaler de Tiltalte een for begge og begge for een 100 Kr.Den idømte Erstatning at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af Næv

ninger, er Eli Thago Mathiasen og Helga Herta Mikkelsen ved II. jydske 
Statsadvokaturs Anklageskrift af 11. Januar 1945 sat under Tiltale til 
at lide Straf efter Strfl. § 288, Stk. 1, Nr. 1, for Røveri ved i Forening 
den 21. Oktober 1944 om Aftenen i Vestergade i Aarhus ved Vold at have 
frataget Arbejdsmand Jens Henrik Grønning, Vestergade 69, Aarhus, en 
Pung indeholdende ca. 30 Kr. og 21/? Mark og en Tegnebog bl. a. inde
holdende Rationeringsmærker for Oktober Kvartal, idet Tiltalte I. Mathia
sen greb fat i Grønning og væltede ham bagover paa en Trappesten og 
holdt ham fast, imedens Tiltalte II. Mikkelsen tog Pungen og Tegnebogen 
ud af Grønnings Baglomme.

Tiltalte Mathiasen er født den 9. Januar 1914 og er, foruden at han 
i 1931 er fritaget for Tiltale for Tyveri, Forsøg herpaa og Hæleri mod 
Forbliven under Børneforsorg paa et Ungdomshjem, tidligere anset: 
ved Københavns Byrets Dom af 26. August 1942 efter Beværterlovens 
§ 35, Stk. 1, og Lov Nr. 83 af 22. Marts 1930 §§ 1, 6 og 13, jfr. § 17, 
med en Bøde af 200 Kr., ved samme Rets Dom af 19. Oktober 1942 
efter Straffelovens § 285 Stk. 1, jfr. § 276, sammenholdt med Lov Nr. 219 
af 1. Maj 1940 § 1 med Fængsel i 6 Maaneder og v e d samme Rets Dom 
af 27. August 1943 efter Straffelovens § 285, Stk. 1, jfr. § 279 og § 276, 
sidstnævnte sammenholdt med Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, med 
Fængsel i 8 Maaneder.

Tiltalte Helga Herta Mikkelsen er født den 7. Oktober 1918 og er 
tidligere anset: ved Aarhus Købstads Rets Dom af 3. December 1940 for 
Overtrædelse af Politivedtægtens § 4 i Medfør af Lov Nr. 219 af 1. Maj 
1940 § 2, Stk. 2, med Hæfte i 8 Dage, ved samme Rets Dom af 13. Maj 
1941 for Overtrædelse af Politivedtægtens §§ 4 og 8 i Medfør af Lov 
Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 2, Stk. 2, med Hæfte i 14 Dage, ved samme 
Rets Dom af 12. November 1942 efter Straffelovens § 285, Stk. 1, jfr. 
§ 284, sammenholdt med § 276 med Fængsel i 40 Dage, betinget i 2 Aar 
under Tilsyn, ved samme Rets Dom af 22. Maj 1943 for Overtrædelse 
af Politivedtægtens § 8 i Medfør af Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 2, 
Stk. 2, med Fængsel i 30 Dage, ved samme Rets Dom af 9. Oktober 
1943 efter de samme Bestemmelser med en i Medfør af Straffelovens 
§ 57 fastsat Fællesstraf af Fængsel i 70 Dage og v e d samme Rets Dom 
af 14. April 1944 efter Straffelovens § 285, Stk. 1, jfr. § 276, med Fængsel 
i 50 Dage.

I Sagens Anledning har Nævningerne givet Svar paa følgende 
Spørgsmaal:

Hovedspørgsmaal 1:
Er Tiltalte Eli Thago Mathiasen skyldig i det i Straffelovens § 288, 

Stk. 1, omhandlede strafbare Forhold (Røveri) ved i Forening med
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Helga Herta Mikkelsen den 21. Oktober 1944 om Aftenen i Vestergade 
i Aarhus ved Vold at have frataget Arbejdsmand Jens Henrik Grønning, 
Vestergade 69, Aarhus, en Pung indeholdende ca. 50 Kr. og 272 Mark 
samt en Tegnebog blandt andet indeholdende Rationeringsmærker for 
Oktober Kvartal, idet Tiltalte greb fat i Grønning og væltede ham bag
over paa en Trappesten og holdt ham fast, imedens Helga Herta Mikkel
sen tog Pungen og Tegnebogen ud af Grønnings Baglomme?

Hovedspørgsmaal 2:
Er Tiltalte Helga Herta Mikkelsen skyldig i det i Straffelovens § 288, 

Stk. 1, omhandlede strafbare Forhold (Røveri) ved i Forening med Eli 
Thago Mathiasen eller en anden den 21. Oktober 1944 om Aftenen i 
Vestergade i Aarhus ved Vold at have frataget Arbejdsmand Jens Henrik 
Grønning, Vestergade 69, Aarhus, en Pung indeholdende ca. 30 Kr. og 
2j/2 Mark samt en Tegnebog blandt andet indeholdende Rationerings
mærker for Oktober Kvartal, idet Eli Thago Mathiasen eller en anden 
greb fat i Grønning og væltede ham bagover paa en Trappesten og holdt 
ham fast, imedens Tiltalte tog Pungen og Tegnebogen ud af Grønnings 
Baglomme?

Nævningerne har besvaret begge Spørgsmaal med Ja.
Idet Nævningernes Afgørelse findes at burde lægges til Grund, vil 

de Tiltalte være at anse efter Straffelovens § 288, Stk. 1, med Straffe, 
der findes at kunne bestemmes til Fængsel, for Tiltalte Mathiasen i 
4 Aar og for Tiltalte Helga Mikkelsen i 3 Aar, hvoraf henholdsvis 28 Dage 
og 66 Dage anses udstaaet ved Varetægtsfængsel.

De Tiltalte vil derhos efter derom nedlagt Paastand have een for 
begge og begge for een at betale i Erstatning til Arbejdsmand Jens 
Henrik Grønning 30 Kr., hvorhos de ligeledes een for begge og begge 
for een vil have at udrede Sagens Omkostninger som nedenfor anført.

Mandag den 18. Juni.

Nr. 61/1945. Rigsadvokaten
mod

Hans Kristian Kristiansen Brun (Henriques),
der tiltales for Tyveri og Overtrædelse af Straffelovens § 119, Stk. 1, 

jfr. § 83.

Vestre Landsrets Dom af 2. Februar 1945 (Sydjydske Næv
ningekreds): Tiltalte, Hans Kristian Kristiansen Brun, bør straffes med 
Fængsel i 3 Aar, hvoraf 52 Dage anses udstaaet ved Varetægtsfængsel. 
Saa udreder Tiltalte og Sagens Omkostninger og derunder til den for 
ham ved Landsretten beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Halvor 
Petersen, i Salær 350 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 20 Kr.
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Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at Tiltalte i Medfør af Strfl. § 62, Nr. 1, findes at burde dømmes til Indsættelse i Arbejdshus, og saaledes at det i Dommen bestemte Fradrag for Varetægtsfængsel kommer til Afkortning i de i Strfl § 63 fastsatte Tidsrum.Tre Dommere stemmer for nu at fastsætte Fradraget til 140 Dage.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun indsættes i Arbejdshus, og saaledes at den Del af Straffen, der anses som udstaaet ved Varetægtsfængsel, kommer til Afkortning i de for Hensidden i Arbejdshus fastsatte Tidsrum.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Henriques betaler Tiltalte 80 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af Næv

ninger, er der ved Anklageskrift af 20. Januar 1945 af 3. jydske Stats
advokatur rejst Tiltale mod Hans Kristian Kristiansen Brun til Straf:

A.
efter Straffelovens § 285, jfr. § 276, for Tyveri.

1) ved Natten til den 2. August 1944 fra Kostalden til »Elmegaard«, 
Harte, at have stjaalet en Herrecykel til Værdi 75 Kr. og en Stortrøje til 
Værdi 30 Kr. tilhørende Forvalter Jørgen Ringgaard Petersen.

2) ved Natten til den 2. August 1944 fra Kostalden til »Engvang- 
gaard«, Harte, at have stjaalet et Par Gummistøvler til Værdi 20 Kr., 
tilhørende Gaardejer Carl Christian Iversen.

3) ved den 5. August 1944 om Eftermiddagen fra Opgangen til 
Brostræde 4, Kolding, at have stjaalet Politibetjent Jens Børge Jensens 
Tjenestecykel.

4) ved Natten til den 9. August 1944 fra Opgangen til Brostræde 4, 
Kolding, at have stjaalet en Medhjælper Charli H. O. Petersen tilhørende 
Herrecykel til Værdi 225 Kr.

B.
efter Straffelovens § 119, Stk. 1, sammenholdt med § 83, for Forbrydelse 
mod den offentlige Myndighed, begaaet af Fange:

Ved den 20. December 1944 Kl. 2;20 i Arresten i Kolding, hvor han 
hensad som fængslet, uden rimelig Anledning at have overfaldet Natte-
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vagt Jens Peter Ludvigsen, idet han med knyttet Næve tildelte Natte
vagten flere Slag i Nakken og Ansigtet, hvorved der fremkom følgende 
Læsioner:

I højre Side af Nakkepartiet, ca. 10 cm ovenfor Haargrænsen, en 
godt 2-kronestor øm Bløddelshævelse, opadtil i højre Side af Panden og 
fortil i venstre Tindingeregion lettere Hudafskrabninger, ved højre Mund
vig et godt ærtestort Saar, Læsion af Slimhinden midt paa Underlæben.

Tiltalte, der er født den 28. November 1917 er — efter at der 2 Gange 
er frafaldet Tiltale for Tyveri mod ham — tidligere anset ved Dom 
afsagt af Retten for Kerteminde Købstad m. v. den 15. Februar 1937 efter 
Straffelovens § 285, jfr. § 276, jfr. tildes § 21, og jævnfør § 284 med en 
betinget Straf af Fængsel i 4 Maaneder, ved Dom afsagt af Retten for 
Hjørring Købstad m. v. den 29. Marts 1938 efter Straffelovens § 285, jfr. 
§ 276, sammenholdt med § 57, med Fængsel i 6 Maaneder, ved Dom
afsagt af Retten for Kerteminde Købstad m. v. den 18. September 1939
efter Straffelovens § 285, jfr. § 276 med Fængsel i 4 Maaneder, ved 
Dom afsagt af Retten for Lø Herred m. v. den 17. Maj 1940 efter
Straffelovens § 285, jfr. § 276, med Fængsel i 8 Maaneder, ved Dom
afsagt af Retten for Randers Købstad den 8. Marts 1941 efter Straffe
lovens § 285, Stk. 1, jfr. § 276, tildels sammenholdt med § 21, og efter 
Fremmedlov Nr. 52 af 15. Maj 1875 § 22, jfr. § 19, som ændret ved Lov 
Nr. 111 af 30. Marts 1940 med Fængsel i 1 Aar 6 Maaneder og ved 
Dom afsagt af Retten for Odense Herred den 12. September 1942 efter 
Straffelovens § 285, jfr. § 276, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, 
med Fængsel i 2 Aar.

I Sagens Anledning har Nævningerne afgivet Svar paa følgende 
Spørgsmaal:

Hovedspørgsmaal 1:
Er Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun skyldig i Tyveri, Straffe

lovens § 276, ved Natten til den 2. August 1944 fra Kostalden til >Elme- 
gaard«, Harte, at have stjaalet en Herrecykel til Værdi 75 Kr. og en 
Stortrøje til Værdi 30 Kr., tilhørende Forvalter Jørgen Ringgaard Pe
tersen?

Hovedspørgsmaal 2:
Er Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun skyldig i Tyveri, Straffe

lovens § 276, ved Natten til den 2. August 1944 fra Kostalden til »Eng- 
vanggaard«, Harte, at have stjaalet et Par Gummistøvler til Værdi 20 Kr., 
tilhørende Gaardejer Carl Christian Iversen?

Hovedspørgsmaal 3:
Er Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun skyldig i Tyveri, Straffe

lovens § 276, ved den 5. August 1944 om Eftermiddagen fra Opgangen 
til Brostræde 4, Kolding, at have stjaalet Politibetjent Jens Børge Jen
sens Tjenestecykel?

Hovedspørgsmaal 4:
Er Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun skyldig i Tyveri, Straffe

lovens § 276, ved Natten til den 9. August 1944 fra Opgangen til Bro
stræde 4, Kolding, at have stjaalet en Medhjælper Charli H. O. Petersen 
tilhørende Herrecykel til Værdi 225 Kr.?
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Hovedspørgsmaal 5:
Er Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun skyldig i Forbrydelse 

mod den offentlige Myndighed og Orden, Straffelovens § 119, Stk. 1, ved 
den 20. December 1944 Kl. 2,20 i Arresten i Kolding uden rimelig Anled
ning at have overfaldet Nattevagt Jens Peter Ludvigsen under Udførelse 
af dennes Tjeneste, idet han med knyttet Næve tildelte Nattevagten flere 
Slag i Nakken og Ansigtet, hvorved der fremkom følgende Læsioner: 
I højre Side af Nakkepartiet, ca. 10 cm ovenfor Haargrænsen, en godt 
2-kronestor øm Bløddelshævelse, opadtil i højre Side af Panden og fortil 
i venstre Tindingeregion lettere Hudafskrabninger, ved højre Mundvig 
et godt ærtestort Saar, Læsion af Slimhinden midt paa Underlæben?

Hovedspørgsmaal 6:
(Besvares kun hvis Hovedspørgsmaal 5 besvares med »Ja«).
Har Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun begaaet den i Hoved

spørgsmaal 5 omhandlede Forbrydelse som Fange, Straffelovens § 83?

Tillægsspørgsmaal:
(Besvares kun saafremt Hovedspørgsmaal 5 og 6 besvares be

kræftende).
Skal den af Tiltalte Hans Kristian Kristiansen Brun for den i Hoved

spørgsmaal 5 og 6 omhandlede Forbrydelse forskyldte Straf nedsættes, 
fordi Forbrydelsen er begaaet under Indflydelse af stærk Sindsbevægelse, 
Straffelovens § 85, Stk. 1?

Nævningerne har besvaret samtlige Hovedspørgsmaal og Tillægs
spørgsmaal med Ja.

Idet Nævningernes Kendelse findes at burde lægges til Grund ved 
Sagens Paadømmelse, vil Tiltalte være at anse efter Straffelovens § 285, 
Stk. 1, jfr. § 276, og efter dens § 119, Stk. 1, jfr. § 83, sammenholdt 
med § 85, Stk. 1, med en Straf, der findes at kunne bestemmes til 
Fængsel i 3 Aar, hvoraf 52 Dage vil være at anse som udstaaet ved 
Varetægtsfængsel.

Med Sagens Omkostninger vil der være at forholde som nedenfor 
bestemt.

Færdig fra Trykkeriet den 8. August 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.
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89. Aargang Højesteretsaaret 1945 Nr. 11

Mandag den 18. Juni.

Nr. 102/1945. Rigsadvokaten
mod 

Christian Sørensen (Hartvig Jacobsen),
der tiltales for Overtrædelse af Komlovgivningen.

Dom afsagt 14. Juni 1944 af Københavns Byrets Afdeling 
for Krisesa ger: Tiltalte, Christian Sørensen, bør inden 14 Dage efter 
denne Doms lovlige Forkyndelse til Statskassen bøde 6000 Kr. Forvand
lingsstraffen fastsættes til Hæfte i 30 Dage. Tiltalte bør betale Sagens 
Omkostninger, samt inden 15 Dage fra Dato 1200 Kr. til Statskassen.

Østre Landsrets Dom af 18. December 1944 (VIII Afd.): Den 
indankede Dom bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Lands
retten udredes af Tiltalte Christian Sørensen. Den idømte Bøde at ud
rede inden 3 Dage og det idømte Konfiskationsbeløb inden 15 Dage efter 
denne Doms Forkyndelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Fem Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde, dog at Bøden nedsættes til 4000 Kr. med en Forvandlingsstraf af Hæfte i 20 Dage.Fire Dommere stemmer for at stadfæste Dommen ogsaa med Hensyn til Straffens Størrelse.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar for Højesteret.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Bøden fastsættes til 4000 Kr.

H. R. T. 1945 Nr. 11 (Ark 17 og 18) 17
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Det idømte Konfiskationsbeløb at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag tiltales Christian Sørensen ved Anklageskrift af 

7. Januar 1944 fra Københavns Politi til at lide Straf for Overtrædelse 
af § 13, jfr. § 8, Stk. 1, i Lov Nr. 390 af 25. Juli 1940 om en Kornordning 
for Høstaaret 1940—41, jfr. § 2, Stk. 1, i Bekendtgørelse Nr. 491 af 
19. September 1940, jfr. § 1, Stk. 1, i Bekendtgørelse Nr. 609 af 21. No
vember 1940, jfr. § 1 i Bekendtgørelse Nr. 171 af 31. Marts 1941 i An
ledning af, at han i Juni 1941 ved Salg af 10.000 kg Frihandelskorn til 
Grosserer Johs. E. Jensen, Hvalsø, har modtaget en Overpris af ialt 
1200 Kr.

Der er derhos nedlagt Paastand paa Konfiskation af den ulovlige 
Fortjeneste 1200 Kr.

Tiltalte er født den 26. Januar 1903 og ikke fundet tidligere straffet.
Ved Tiltaltes Forklaring i Forbindelse med de iøvrigt foreliggende 

Oplysninger maa det anses for godtgjort, at Tiltalte har gjort sig skyldig 
i det i Anklageskriftet beskrevne Forhold.

Som Følge af det anførte vil Tiltalte være at anse efter de oven
nævnte Bestemmelser med en Statskassen tilfaldende Bøde, der under 
Hensyn til den høje Overpris, Tiltalte har oppebaaret, findes at kunne 
bestemmes til 6000 Kr., subsidiært med Hæfte i 30 Dage.

Den nedlagte Erstatningspaastand vil derhos være at tage til Følge 
som nærmere nedenfor bestemt.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 14. Juni 1944 af Københavns 

Byrets Afdeling for Krisesager (Sag Nr. Kr. 69/1944), er paaanket af Til
talte Christian Sørensen til Formildelse, af Anklagemyndigheden til Skær
pelse af den idømte Straf.

For Landsretten har Tiltalte særlig henvist til forskellige Forhold 
vedrørende Kornordningens Gennemførelse og Haandhævelse samt til 
den Omstændighed, at Lov Nr. 185 af 16. April 1941 § 8 ikke fastsatte 
Maksimalpris for Frihandelskorn af Høsten 1941.

Med Bemærkning, at den Omstændighed, at der ikke fastsattes 
Maksimalpris for Frihandelskom af det følgende Aars Høst, maa ses i 
Forbindelse med, at Loven af 1941 gennemførte andre — for Land
bruget mere byrdefulde — Regler med Hensyn til Afleveringspligt og 
Omsætningsret end Loven af 1940, findes det saaledes anførte ikke at 
kunne medføre, at Straffen ansættes lavere end sket ved Dommen, og 
denne vil herefter være at stadfæste.

Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar for Landsretten.
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Nr. 101/1945. Einar Frits Niclassen
paakærer

Østre Landsrets Kendelse af 15. August 1944.
Kendelse afsagt den 3. August 1944 af Frederiksberg 

Birks Rets 1. Afd.:
Ved Skrivelse af 15. Marts 1944 har Fru Gerda Niclassen som 

Værge for Einar Frits Niclassen, der ved Østre Landsrets Dom af 31. Maj 
1938 i Medfør af Straffelovens § 70 for Overtrædelse af Straffelovens 
§ 225, I, jfr. § 222, er dømt til Anbringelse i Forvaringsanstalten for 
Psykopater, andraget om, at Niclassen løslades fra Forvaringsanstalten.

Anklagemyndigheden har nedlagt Paastand om, at Andragendet om 
Løsladelse ikke imødekommes.

Foreløbig bemærkes, at et af Værgen indgivet Andragende af 28. Ja
nuar 1943 om Løsladelse for Niclassen ved Rettens Kendelse af 28. April 
1943 er afslaaet, hvilken Kendelse er stadfæstet af Østre Landsret ved 
Kendelse af 31. Maj 1943.

I Anledning af Andragendet af 15. Marts 1944 foreligger:
1) Erklæring af 6. Maj 1944 fra Inspektøren for Psykopatanstalterne 

i Herstedvester, der udtaler:
»Forvarede har 2 Gange tidligere været straffet for Sædeligheds

forbrydelser. Han var ca. 25 Aar, da han blev indsat i Forvarings
anstalten, hvor han har tilbragt snart 6 Aar. Han burde formentlig have 
været undergivet Kastration, inden han løslades.

Efter det af Overlægen oplyste skal jeg dog under Hensyn til den 
forvaredes unge Alder, og til at hans Forbrydelser alene har omfattet 
Drenge, ikke udtale mig imod, at han løslades paa Prøve uden Kastration 
paa de af Overlægen anførte Vilkaar, idet der af Politiet føres et vist 
Tilsyn med ham.«

2) Erklæring af 9. Maj 1944 fra Overlægen ved Psykopatanstalterne, 
der slutter saaledes:

»Funktionærmødet har den 4. April 1944 vedtaget følgende Udtalelse: 
»Da hans Forhold har bedret sig og han synes at være blevet noget mere 
moden, og der ikke sikkert er paavist sexuel Interesse, samt da han har 
været her i ca. 6 Aar og nu kan komme ud til sikret Arbejde og Ophold, 
er Mødet tilbøjelig til at anbefale Udskrivning paa Prøve. Viceinspektøren 
mener at maatte fraraade Prøveudskrivning under Henvisning til Ud
gangsrapport af 3. November 1943, idet han stadig nægter Kastration.«

Forsorgssekretæren, der har undersøgt Opholds- og Arbejdsmulig
heder, har oplyst, at det er Hensigten, at han skal bo hjemme, men at 
han skal betale herfor. Der er skaffet ham Arbejde hos Gartner Vald. 
Brask Thomsen, Silene Allé 7, Søborg; denne er gjort bekendt med hans 
Forhold.

Under Henvisning til ovenstaaende mener jeg, at det Tidspunkt, 
hvor man maa overveje det forsvarlige i at forsøge en Prøveudskrivning 
snart er inde, og jeg er derfor tilbøjelig til at anbefale, at han udskrives 
paa Prøve paa Vilkaar, at han kan paabegynde fornævnte Arbejde,

17'
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underkaster sig Anstaltens Tilsyn og ikke forandrer Bopæl eller Ar
bejdssted uden forud indhentet Godkendelse af Tilsynet« 
samt

3) Erklæring af 7. Juli 1944 fra Retslægeraadet, der udtaler:
»Ved sagens tilbagesendelse skal Retslægeraadet udtale, at Einar 

Frits Niclassen vel i den senere tid angives at være modnet noget og at 
være faldet til ro. Det maa dog anses for overmaade tvivlsomt, om 
denne bedring af hans tilstand yder nogen sikkerhed for, at han ikke paa 
fri fod paany begaar sædelighedsforbrydelser, og Raadet er af den 
formening, at saafremt han ikke bestemmer sig til at lade sig kastrere, 
hvilket vilde være det mest betryggende, maa den iagttagne modning 
i hvert fald konsolidere sig gennem længere tid.

Det maa anbefales, at han overflyttes til den nye aabne afdeling af 
psykopathforvaringsanstalten, da derigennem øget mulighed for vurdering 
af hans egnethed til løsladelse vil kunne fremskaffes.«

Niclassens Værge og Moder har erklæret sig villig til at modtage 
ham i sit Hjem. Niclassen har erklæret sig villig til at tage Bopæl hos 
Moderen og modtage det ham anviste Arbejde.

Under Hensyn til de fra Overlægen og Inspektøren for Psykopat
anstalterne afgivne Erklæringer bestemmer Retten i Medfør af Retspleje
lovens § 70, III, at Niclassen nu vil kunne løslades paa Prøve paa neden 
anførte Vilkaar.

Thi eragte s:
Einar Frits Niclassen løslades paa Prøve fra Psykopatanstalterne i 

Herstedvester paa Vilkaar, at han tager Bopæl hos sin Moder og Værge 
Fru Gerda Niclassen, Mal the Bruunsvej 4, og han modtager det ham 
skaffede Arbejde hos Gartner Valdemar Brask Thomsen, Silene Allé, 
Søborg, at han underkaster sig Tilsyn af Psykopatanstalten, ikke for
andrer Bopæl eller Arbejdssted uden forud indhentet Tilladelse af Til
synet eller hans Værge.

Den paakærede. Landsretskendelse, der er afsagt af Rettens III Afd., 
er saalydende:

Den paakærede Kendelse, der er afsagt den 3. August 1944 af Frede
riksberg Birks Rets 1. Afdeling, er paakæret af Anklagemyndigheden med 
Paastand om, at Prøveudskrivning af Domfældte Einar Frits Niclassen 
nægtes.

Landsretten maa nære Betænkelighed ved at tage Begæringen om 
Prøveudskrivning til Følge.

Det bemærkes, at Underretsdommeren, da Politiets Repræsentant 
paakærede den trufne Afgørelse, ikke burde have nægtet at give Kære- 
maalet opsættende Virkning.

Th i bestemmes:
Den fremsatte Begæring om Udskrivning af Domfældte Einar Frits 

Niclassen fra Psykopatforvaringsanstalten kan ikke tages til Følge.
Domfældte udreder Sagens Omkostninger for begge Retter, derunder 

Salær 25 Kr. til den for ham for Landsretten beskikkede Forsvarer, 
Landsretssagfører Jørgen Cold.
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Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den af Østre Landsret den 15. August 1944 afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Landsrettens Kendelse anførte Grunde vil den være at stadfæste.

Thi bestemmes:
Landsrettens Kendelse bør ved Magt at stande.Der tillægges den for den kærende, Einar Frits Niclassen, beskikkede Forsvarer, Højesteretssagfører Rørdam, i Salær for Højesteret 60 Kr., der udredes af det Offentlige.

Nr. 314/1944. Frk. Laura Therese Anna Petersen, kl. Juul- Petersens Dødsbo ved executor testamenti, Højesteretssagfører 
Steglich-Petersen (Oluf Petersen)

mod
Skattedepartementet(Kammeradvokaten v/ Højesteretssagf. Bunch-Jensen).

(Spørgsmaal om Betaling af Skifteafgift).

Østre Landsrets Dom af 28. November 1944 (IV Afd.): 
Sagsøgte, Frk. Laura Therese Anna Petersen, kl. Juul-Petersens Dødsbo 
ved executor testamenti, Højesteretssagfører Steglich-Petersen, bør aner
kende, at Skifteafgift i Dødsboet skal erlægges som i Boer, hvori Arv 
og Gæld er vedgaaet, nedsat til Halvdelen. Sagsøgte betaler til det 
Offentlige de Retsafgifter, som skulde erlægges, hvis Sagen ikke havde 
været afgiftsfri for Sagsøgeren samt i Sagsomkostninger til Sagsøgeren 
400 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Fem Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Fire Dommere bemærker følgende:Under Hensyn til, at Værgen for de som Universalarvinger indsatte Legater ifølge Testamentets Post 5 var berettiget til at vedgaa Arv og Gæld i Boet og. til, hvad der er oplyst om Hensigten med denne Bestemmelse, findes der i denne at være til-



262 18. Juni 1945

strækkelig Hjemmel til, at Boet kunde være overtaget til privat Skifte, hvis det ikke skulde have været undergivet Eksekutorbehandling. Betingelserne for at kræve Skifteafgift i Boet findes herefter ikke at foreligge, og disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand om Frifindelse til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Frk. Laura Therese Anna Petersen, kl. Juul-Petersens Dødsbo ved executor testament i, Højesteretssagfører Steglic h-P e- tersen, til Indstævnte, Skattedepartementet, 4 0 0 K r.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved et af Frk. Laura Therese Anna Petersen, kaldet Juul-Petersen, 

den 9. Juli 1935 oprettet Testamente var som Universalarvinger indsat to 
Legater: »Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, født Johansens 
Legat« og »Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat«. I Testamentet 
bestemtes bl. a.:

5.
------Jeg indsætter herved Landsretssagfører Poul Christensen 

som Værge for de nævnte Legater paa Skiftet efter mig. Legatværgen 
skal være berettiget til paa Legaternes Vegne at vedgaa Arv og Gæld 
i mit Bo----------- Min nedennævnte Executor testamenti vil have at
udarbejde Fundats for begge Legater og at faa disse stadfæstede hen
holdsvis af det Ministerium, under hvilket den sociale Forsorg til den Tid 
maatte sortere, og af Sagførerraadet----------

6.
Til som Executor testamenti at behandle mit Bo og drage Omsorg 

for Fuldbyrdelsen af min sidste Vilje indsætter jeg herved Højesterets
sagfører Steglich-Petersen.

Under Bobehandlingen var Landsretssagfører Christensen i en Række 
Tilfælde medbestemmende ved forskellige af Eksekutor trufne Afgørelser, 
bl. a. vedtoges det a t give Afdødes Venner Adgang til at besigtige 
Løsøreeffekterne, for derefter eventuelt at købe dem for Vurderingssum
men plus et Tillæg af 25 pCt., a t købe Forældrenes Gravsted paa 
Assistens Kirkegaard, hvor ogsaa Afdødes Broder Overretssagfører Otto 
Juul-Petersen og Afdøde selv ligger begravet, a t indkøbe Urneplads for 
Frk. Thea Nielsen til Aaret 1980, og a t lade Boet afholde Arveafgiften 
af to livsvarige Understøttelser, med Hensyn til hvilke det ikke i Te
stamentet udtrykkeligt var fastsat, at dette paahvilede Boet.

Med Hensyn til Realisationen af nogle af Boets Værdipapirer er-
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klærede Landsretssagfører Christensen, at han, for det Tilfælde, at det 
blev nødvendigt at realisere disse, vilde rette Henvendelse til den designe
rede Bestyrelse for »Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat« for 
forinden Realisation fandt Sted, at høre Bestyrelsens Ønsker i denne 
Henseende.

Paa den afsluttende Skiftesamling den 27. Marts 1942 blev Regnskab 
og Repartition godkendt af Repræsentanter for de to Legater, deriblandt 
to Medlemmer af den af Eksekutor nu valgte Bestyrelse for Etatsraad 
Nicolai Petersen og Hustru Anna, født Johansens Legat, der tillige 
kvitterede for de Universalarvingerne ved Repartitionen udlagte Effekter.

Landsretssagfører Christensen, der var valgt til tredie Medlem af 
denne Bestyrelse godkendte derpaa dels i denne Egenskab, dels som 
Værge for Universalarvingerne Regnskabet og Repartitionen, ligesom 
han erklærede sig enig i at godkende den af de to øvrige Bestyrelses
medlemmer for Etatsraad Nicolai Petersen og Hustrus Legat givne 
Kvittering for de Effekter, der i Henhold til Repartitionen var udlagt 
Legatet.

Under nærværende ved Stævning af 21. Juni 1944 anlagte Sag har 
Skattedepartementet paastaaet Frk. Laura Therese Anna Petersen, kl. 
Juul-Petersens Dødsbo ved executor testamenti, Højesteretssagfører 
Steglich-Petersen tilpligtet at anerkende, at Skifteafgift i Dødsboet efter 
Frk. Laura Therese Anna Petersen, kaldet Juul-Petersen, skal erlægges 
som i Boer, hvori Arv og Gæld er vedgaaet, nedsat til Halvdelen.

Det er oplyst, at halv Skifteafgift i det foreliggende Tilfælde vil 
udgøre 5—6000 Kr.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført følgende:
Afgørende for, om der skal svares Afgift efter Lov Nr. 156 af 

30. November 1874 § 1 er, om Boet, hvis Eksekutorbehandling ikke havde 
fundet Sted, vilde være blevet behandlet ved offentligt Skifte eller ej, 
altsaa i nærværende Tilfælde, om Landsretssagfører Poul Christensen 
som Legatværge straks ved Skiftebehandlingens Begyndelse kunde have 
krævet Boet udleveret til privat Skifte, og et afgørende Kriterium herfor 
maa det være, om han havde været berettiget til at modtage og kvittere 
for Midlerne.

I det foreliggende Tilfælde er der imidlertid ved Testamentet alene 
truffet Bestemmelse om, at Landsretssagfører Christensen blev Legat
værge for de som Universalarvinger indsatte Legater paa Skiftet, samt 
at han skulde være berettiget til paa Legaternes Vegne at vedgaa Arv 
og Gæld i Boet. Ved den førstnævnte Bestemmelse er der kun skabt en 
Retsstilling for ham svarende til den, som Værgen for umyndige eller 
fraværende indtager, en Retsstilling, der hverken berettigede ham til at 
vedgaa Arv og Gæld eller kræve Boet udleveret til privat Skifte. Den 
Omstændighed, at der ved Testamentet er tillagt ham Ret til at vedgaa 
Arv og Gæld, medfører paa ingen Maade, at han ogsaa havde kunnet 
kræve Boet udleveret til privat Skifte, saafremt der ikke havde været 
anordnet Eksekutorbehandling; tværtimod vilde Bestemmelsen have 
været overflødig, hvis der ved Testamentet var sikret ham en Legat
bestyrers Stilling. Skulde han have haft Ret til ogsaa at kræve Boet
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udleveret til privat Skifte, maatte dette udtrykkeligt have været hjemlet 
i Testamentet, og den Omstændighed, at det muligvis har været Testa
trix’s Hensigt for at spare Skifteafgift at give ham en saadan Stilling, 
kan ikke føre til det ønskede Resultat, naar denne Hensigt ikke har 
fundet Udtryk i Testamentet. At han ikke kan sidestilles med en Be
styrer, viser iøvrigt den Omstændighed, at Boets Midler ikke er blevet 
udbetalt til ham, men til Legaternes Bestyrelser, og de Bestemmelser, 
som han har været med til at træffe, er alle saadanne, som enhver 
Repræsentant for en Arving normalt kan træffe. Hvis der var sket en 
å conto Udlodning af Boets Midler til Legaterne, vilde han ikke have 
kunnet raade over disse Midler, men alene Bestyrelserne, som han 
iøvrigt ogsaa for det ene Legats Vedkommende har fundet sig for
anlediget til at raadføre sig med angaaende Spørgsmaalet om Realisation 
af Aktiver.

Sagsøgte har heroverfor gjort gældende, at det, selv om Lands
retssagfører Christensen ikke udelukkende blev indsat som Legatværge 
for at spare Skifteafgift, var en medvirkende Aarsag dertil, at man ved 
Indsættelsen af en saadan kunde spare Afgiften, og at det derfor forud
sattes af Testatrix, at hans Stilling var en saadan, at han, hvis ikke 
Eksekutorbehandling havde været anordnet, kunde have krævet Boet 
udleveret til privat Skifte. Det vilde have været meningsløst at udtale 
dette udtrykkeligt, naar Eksekutorbehandling var anordnet. Landsrets
sagfører Christensen blev Medlem af den ene Legatbestyrelse, og det 
skyldtes kun det andet Legats særlige Formaal, naar han ikke kom med 
i Bestyrelsen for det. Naar Boets Midler ikke udbetaltes til Landsrets
sagfører Christensen ved dets Afslutning, skyldtes dette alene, at der var 
udnævnt Legatbestyrelser, og hans Legatværgemaal derfor da var op
hørt. Han har ved Skiftets Begyndelse været gyldig Repræsentant for 
Legaterne og kunde derfor, hvis der ikke havde været anordnet Ekseku
torbehandling, have krævet Boet udleveret til privat Skifte, og følgelig 
er det med Rette, at der ikke er beregnet Skifteafgift.

Under de foreliggende Omstændigheder finder Retten, at Landsrets
sagfører Christensen maa betragtes ikke som midlertidig Bestyrer eller 
egentligt Organ for Legaterne under Skiftet, men alene som en Værge, 
hvem der udover en saadans sædvanlige Beføjelser yderligere har været 
tillagt den særlige Beføjelse at vedgaa Arv og Gæld. For at han kunde 
antages at have en videre gaaende Beføjelse til at kræve Boet udleveret 
til privat Skifte, hvis ikke Eksekutorbehandling havde været anordnet, 
maatte der under Hensyn til, at privat Skiftebehandling efter Loven er 
en Undtagelse og offentligt Skifte Hovedreglen, og navnlig til, at Fri
tagelse for Erlæggelse af Skifteafgift er en Undtagelse fra Hovedreglen 
om Erlæggelse heraf, — ved Testamentet have været truffet saadanne 
Bestemmelser om hans Stilling, at det klart og utvetydigt fremgik, at 
denne i Realiteten var i hvert Fald en midlertidig Bestyrers, men da der 
ikke ses at være truffet udtrykkelig Bestemmelse herom, eller Bestem
melser, der paa afgørende Maade indicerer, at en saadan Stilling har 
været tilsigtet, maa Retten nære Betænkelighed ved at statuere, at 
Landsretssagfører Christensen vilde have haft Adgang til at kræve Boets 
Midler udleveret til privat Skifte, hvis Eksekutorbehandling ikke havde



18. Juni 1945 265

været anordnet, og Sagsøgerens Paastand vil derfor være at tage til 
Følge.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

Tirsdag den 19. Juni.

Nr. 118/1944. Forsikringsselskabet »Vermund« (Bierfreund) 
mod

Godsejer Harald Mark (Hasle).
(Spørgsmaal om Appellantens Erstatningspligt med Hensyn til nogle 

Indstævnte frakomne Kreaturer).

Vestre LandsretsDomaf 8. Maj 1944 (II Afd.): De Sagsøgte, 
Forsikringsselskabet »Vermund«, er pligtige at erstatte Sagsøgeren, Gods
ejer Harald Mark, 3 store og 4 mindre Løbekvier. Til Sagsøgeren betaler 
de Sagsøgte Sagens Omkostninger med 500 Kr., der udredes inden 
15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre LandsretI Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.De samvirkende Landboforeninger har i Anledning af en af Appellanten fremsat Forespørgsel om, hvorledes Kreaturer vil forholde sig, naar de bryder ud eller paa anden Maade kommer udenfor den Fold paa Marken, hvori de er anbragt, bl. a. udtalt, at hvor det drejer sig om Ungkreaturer, sker det ikke saa sjældent, at Kvier, der er brudt ud af en Fold, fjerner sig langt fra Folden, og at Kreaturer, der er kommet bort fra den Ejendom, hvortil de hører, aldrig vil — selv efter ganske kort Tid — vende tilbage til Ejendommen selv.Naar henses hertil samt til at Indstævnte efter det oplyste ikke paa behørig Maade lod Kvierne eftersøge, da det viste sig, at de var brudt ud af Indhegningerne, kan der ikke gaas ud fra, at et muligt Tyveri af Kvierne er sket, medens de befandt sig paa Forsikringsstedet, Kollerup Hovedgaard. Da Forsikringen ifølge Policen kun dækker, naar de forsikrede Genstande beror paa Forsikringsstedet, er Appellanten allerede som Følge heraf ikke pligtig at yde den af Indstævnte krævede Erstatning, hvorfor Appellantens Frifindelsespaastand vil være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Forsikringsselskabet »Vermund«, bør for Tiltale af Indstævnte, Godsejer Harald Mark, i denne Sag fri at være.
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Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte, til Appellanten med 800 Kr. inden 15 Dage efter denne Høj esteretsdom sAf- s i g e 1 s e.
Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Police af 15. Maj 1942 forsikrede de Sagsøgte, Forsikringssel

skabet »Vermund«, Aarhus, fra 1. Maj 1942 at regne Sagsøgeren, Gods
ejer Harald Mark, Kollerup Hovedgaard, mod Tab foraarsaget ved 
Tyveri, Røveri og Hærværk paa Forsikringsstedet, fornævnte Hoved
gaard, med Hensyn til Løsøre for en Forsikringssum af 50.000 Kr. I 
Policen toges Forbehold om, at Cykler kun var medforsikret, naar disse 
befandt sig paa Forsikringsstedet. Tilsvarende specielt Forbehold toges 
ikke med Hensyn til andre Effekter.

Selskabets almindelige Forsikringsbetingelser indeholdt bl. a. føl
gende Bestemmelser:

§3. .
Anmeldelse og Opgørelse af Skade. — Erstatningsudbetaling.
Det er en Betingelse for Selskabets Erstatningspligt, at forsikrede 

1) senest 24 Timer efter at det er kommet til hans Kundskab, at Skade 
er indtruffet, foretager Anmeldelse saavel til Politiet som til Selskabet, 
2) ikke fortier nogen Oplysning, der kan lede Politiet og Selskabet paa 
Spor efter Tyven, 3) udfylder den fra Selskabet fremsendte Skades
anmeldelsesblanket samvittighedsfuldt og returnerer samme i under
skreven Stand inden 3 Dage efter Modtagelsen, 4) inden 14 Dage efter 
Tyveriets Anmeldelsesdato tilstiller Selskabet en fuldstændig Fortegnelse 
over de stjaalne Genstande med Angivelse af disses Værdi i Tyveriets 
Øjeblik, hvori ikke maa anføres andre Genstande end de, der sikkert 
vides at være bortkommet ved Tyveriet, ligesom der heller ikke i 
nævnte Fortegnelse maa optages andre Genstande end de, der er an
meldt til Politiet som stjaalne eller beskadigede.

§4.
Voldgift.

Paa Forlangende enten af den forsikrede eller Selskabet skal Er
statningens Størrelse afgøres ved Voldgift med Udelukkelse af Rets- 
vejen -----------«

Ved Skrivelse af 5. November 1942 anmeldte Sagsøgeren overfor de 
Sagsøgte, at han savnede 7 Kvier, og den følgende Dag anmeldte han 
overfor Politiet, at han havde mistet de ommeldte Kvier. Den i denne 
Anledning iværksatte Undersøgelse førte ikke til noget Resultat.

Idet Sagsøgeren gør gældende, at Kvierne, 3 store og 4 mindre 
Løbekvier, er frastjaalet ham under saadanne Omstændigheder, at hans 
Tab er dækket af Forsikringen, gaar hans endelige Paastand ud paa, at 
de Sagsøgte kendes erstatningspligtige overfor ham.

De Sagsøgte har ikke bestridt, at der er frakommet Sagsøgeren 
7 Kvier, men de har til Støtte for deres Frifindelsespaastand anført 
følgende:
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Det er ikke sandsynliggjort, endsige bevist, at Kvierne er frakommet 
Sagsøgeren ved Tyveri. Selv om dette var Tilfældet, vil Sagsøgeren ikke 
have noget Erstatningskrav, idet han i saa Tilfælde har misligholdt sin 
Pligt til inden 24 Timer efter, at Tyveriet var kommet til hans Kundskab, 
at gøre Anmeldelse derom saavel overfor de Sagsøgte som overfor 
Politiet, hvilket vil være af afgørende Betydning for Opklaringen af den 
Forbrydelse, som maatte være begaaet. Selv om det antages, at Kvierne 
var Sagsøgeren frastjaalet, maatte det anses for ganske uvist, om 
Tyveriet er begaaet paa Forsikringsstedet, og hvis Tyveriet er begaaet, 
efter at Kvierne er kommet udenfor Sagsøgerens Ejendom, paahviler der 
ikke de Sagsøgte noget Erstatningsansvar.

Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at Gaardejer Valdemar Chri
stensen, Vinterslev, den 26. Juni 1942 overfor Sognefoged Simonsen, 
sammesteds, anmeldte, at han havde optaget en Kviekalv, der af Sogne
fogden blev solgt ved Auktion den 4. Juli s. A. for 180 Kr., og at Stats
husmand Valdemar Madsen, sammesteds, den 2. Oktober s. A. overfor 
samme Sognefoged anmeldte, at han havde optaget en Kvie, som af 
Sognefogden blev solgt ved Auktion den 10. Oktober s. A., samt at 
Sognefogden i begge Tilfælde uden Resultat rettede Henvendelse til 
Egnens Sognefogder for at søge Oplysning om Kreaturernes Ejer eller 
Ejere.

1 Tiden omkring den 7. November 1942 indrykkede Sagsøgeren i 
Hadsten Folkeblad en Annonce om, at Kvierne var bortløbet, men denne 
Annonce gav ikke Anledning til Henvendelser til Sagsøgeren.

Under Sagen er afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og Vidne
forklaring af bl. a. hans Forvalter Knud Sørensen, Sognefoged Simonsen, 
Gaardejer Valdemar Christensen og Statshusmand Valdemar Madsen.

Sagsøgeren har forklaret følgende:
I 1942 havde han paa Kollerup Hovedgaard i Skovfolden 12 Kreaturer 

og i Foldene i Elleengene 15 Kreaturer. Samtlige Folde var indhegnet 
med Pigtraad, 3 Traade spændt ud mellem Egepinde, et enkelt Sted dog 
kun 2 Traade. Sagsøgeren var daglig ved Foldene og talte Kreaturerne. 
Hen paa Slutningen af Høsten blev det konstateret, at 2 store Løbekvier 
var borte fra Indhegningerne i Elleengene, men næste Dag traf Sagsøge
ren dem i Skoven ved Mølledammen paa Godsets Jorder i Nærheden af 
Foldene. Han foretog sig intet for at faa dem ind, dels fordi han ikke 
kunde jage dem alene, dels fordi man ikke havde Tid dertil i Øjeblikket 
paa Grund af den besværlige Høst. Efter som Høsten skred frem, saa 
Sagsøgeren stadig Spor efter de 2 Kvier og gik ud fra, at de opholdt sig 
i Nærheden. Da Høsten var tilendebragt hen i Oktober, kunde man ikke 
finde de nævnte 2 Kvier.

Omkring 1. November 1942 saa Sagsøgeren, at 4 af Kvierne fra Skov
folden gik paa noget Nykløver foran Stadion ved den nordlige Ende af 
hans Ejendom. Han gav nu Ordre til, at alle Kvierne i de omhandlede 
Indhegninger skulde tages hjem. Da man den næste Dag gav sig i Lag 
hermed, kunde man ikke finde de 4 Kvier, og under Hjemtagningen brød 
en af de andre Kvier, der gik i en af Foldene i Elleengene, en stor Kvie, 
ud, løb ind i Skoven og blev ikke senere fundet. Skoven blev grundigt 
gennemsøgt, ligesom der blev telefoneret til Naboerne, alt uden Resultat.
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Forvalter Sørensen har forklaret, at han hen paa Sommeren skulde 
flytte 4 Kvier fra Foldene i Elleengene. 2 af disse var da borte, men de 
blev set i Krattet deromkring i den følgende Tid, og man regnede med, 
at dem kunde man altid faa fat i. Da Vidnet sidst i Oktober eller først 
i November 1942 skulde hente alle Skovfoldens Kreaturer hjem, manglede 
der 3, og desuden blev en af Kvierne vild og løb bort. Endelig havde der 
hele Sommeren udenfor Foldene i Elleengene gaaet en vild Kvie, og den 
var nu ogsaa borte. Vidnet har deltaget i Eftersøgningen af Kvierne, 
ligesom han har været rundt paa forskellige Gaarde i Vinterslev og Had
bjerg for at spørge efter dem.

Sognefoged Simonsen har forklaret, at den af ham den 4. Juli 1942 
solgte Kviekalv var ca. 9 Maaneder gammel, rød, uden særlige Kende
tegn, Farven faldt nærmest i det mørke, og at den af ham den 10. Okto
ber s. A. solgte Kvie var ca. P/2 Aar, rød, lidt lysere end Kviekalven.

Vidnet talte efter Midten af November 1942 med Sagsøgerens For
valter om disse 2 Kreaturer, som han beskrev, og Forvalteren sagde da, 
at det ikke var Sagsøgerens, da der ingen savnedes paa de Tidspunkter, 
da disse Kreaturer var optaget.

Gaardejer Christensen har forklaret, at den af ham optagne røde 
Kvie var 8—9 Maaneder gammel.

Statshusmand Madsen for forklaret, at den af ham optagne Kvie, 
der var rød, »nærmest i det lyse«, var ca. P/2 Aar gammel. Han havde 
vel haft den en 3 Ugers Tid, inden den blev solgt ved Auktion.

Efter Sagens Oplysninger kan det ikke antages, at de af Sognefoged 
Simonsen ved Auktion solgte Kreaturer er identiske med nogle af de 
Sagsøgeren frakomne. Da det derhos skønnes usandsynligt, at Kvierne af 
egen Drift skulde have fjernet sig saa langt fra Sagsøgerens Ejendom, 
at det ikke ved den iværksatte Eftersøgning har kunnet oplyses, om de 
er blevet optaget i Overensstemmelse med Reglerne i Lov om Mark- og 
Vejfred, findes der at maatte gaas ud fra, at de er fravendt Sagsøgeren 
ved en Forbrydeles, og da den eller de, der uretmæssigt har tilegnet sig 
Kvierne, selv om disse ved Tilegnelsen befandt sig udenfor Sagsøgerens 
Ejendom, maatte paaregne, enten at Dyrene vilde vende tilbage til den 
rette Besidder, eller at det rette Besiddelsesforhold paa anden Maade 
vilde blive retableret, findes der at være ført et efter Omstændighederne 
tilstrækkeligt Bevis for, at Kvierne er stjaalet.

Den Omstændighed, at Tilegnelsen muligvis er sket udenfor Sag
søgerens Ejendom, findes ikke under de foreliggende Forhold at fritage 
de Sagsøgte for Erstatningspligten.

Herefter og da det ikke findes med Føje at kunne bebrejdes Sag
søgeren, at han først har gjort Anmeldelse overfor de Sagsøgte og Po
litiet efter, at han havde iværksat saadanne Undersøgelser, at han med 
relativ Sikkerhed kunde paaregne, at Kvierne ikke befandt sig paa hans 
Ejendom, der bl. a. omfatter ca. 100 Tdr. Land Skov, eller i dennes 
Nærhed, eventuelt som paa lovlig Vis optagne, vil den af Sagsøgeren 
nedlagte Paastand, mod hvilken ingen Indsigelse er fremsat udover det 
foran anført, være at tage til Følge.

De Sagsøgte findes at burde godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkost
ninger med 500 Kr.
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T o r s d ag d en 21. Juni.

Nr. 62/1945. Olaf Marius Faarby, tidligere Truelsen 
paakærer

Østre Landsrets Kendelse af 22. Januar 1945.
Den paakærede Kendelse der er afsagt af Rettens VI Afdeling er 

saalydende:
Ved den af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger den 

28. August 1934 afsagte Dom blev Olaf Marius Truelsen, der ved Øvrig
hedsbevis af 3. Marts 1943 har faaet Navneforandring til Faarby, anset 
skyldig i Voldtægt efter Straffelovens § 216, hvorhos det i Medfør af 
Straffelovens §§ 17 og 70 bestemtes, at Domfældte skulde anbringes i 
Psykopatforvaringsanstalten, hvorefter Domfældte den 17. September 
1934 blev indsat i Psykopatforvaringsanstalten i Herstedvester.

Efter en af Domfældte fremsat Begæring om Udskrivning afsagde 
Østre Landsret den 29. Juni 1943 en Kendelse, ifølge hvilken Begæringen 
ikke blev taget til Følge.

Denne Kendelse blev af Domfældte paakæret til Højesteret, der den 
24. November 1943 stadfæstede Landsrettens Kendelse.

Den 26. Februar 1944 blev der af den særlige Klageret afsagt Ken
delse, hvorved en af Domfældte fremsat Begæring om Sagens Gen
optagelse afvistes.

I en af Domfældtes Tilsynsværge Fuldmægtig Laurits Peter Bertel
sen, Dansk Værneselskab, den 26. Juli 1944 indsendt udateret Skrivelse 
ansøger Domfældte paany om Udskrivning fra Psykopatforvarings
anstalten.

Saavel Overlægen som Inspektøren for nævnte Anstalt har fraraadet, 
at Domfældte løslades paa Prøve uden forudgaaende Kastration.

Retslægeraadet har i en Erklæring af 3. November 1944 udtalt, at 
det maa fraraades, at Domfældte løslades paa Prøve. Statsadvokaten for 
Fyn m. v. har ved Sagens Fremsendelse til Landsretten den 26. Novem
ber 1944 udtalt, at man fra Anklagemyndighedens Side maa modsætte 
sig, at den paagældende udskrives paa Prøve.

Sagen har været forelagt den beskikkede Forsvarer Landsretssag
fører Jørgen Bang til Udtalelse.

Efter det saaledes foreliggende findes den fremsatte Begæring ikke 
at kunne tages til Følge.

Thi bestemmes:
Den fremsatte Begæring om Udskrivning paa Prøve af Olaf Marius 

Faarby (tidligere Truelsen) fra Psykopatforvaringsanstalten i Hersted
vester kan ikke tages til Følge.

I Salær hos det Offentlige tillægges der den beskikkede Forsvarer 
Landsretssagfører Jørgen Bang 40 Kr.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde
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bestem m&s:
Landsrettens Kendelse bør ved Magt at stande.Der tillægges den for den kærende, Olaf Marius Faaffry, tidligere Truelsen, beskikkede F o r s v a rer, Højesteretssagfører Svane, i Salær for Højesteret 60 Kr., der udredes af det O f- f eritl i g e.

Fredag den 22. Juni.

Nr. 66/1945. Ejendomsmægler Th. E. Andersen (Landsretssagf. Karl Ole Hansen, Skelskør)
mod

Tinglysningsdommeren i Maribo Købstad m. v. (Ingen).
Østre Landsrets Kendelse af 20. November 1944 (III Afd.):
Efter Begæring af Ejendomsmægler Th. E. Andersen, Skelskør, blev 

der den 12. Maj 1944 for et Beløb af 2222,50 Kr. foretaget Udlæg hos 
Konrad Petersen, Fejø, i Ejendommen Matr. Nr. 83 b Vesterby, Fejø.

Udlægsattesten anmeldtes den 6. Juni 1944 til Tinglysning ved Ret
ten for Maribo Købstad m. v., men afvistes fra Tingbogen i Medfør af 
Tinglysningslovens § 12, idet Konrad Petersen ikke efter Tingbogen var 
beføjet til at raade over Ejendommen.

Afgørelsen paakæredes til Landsretten med Paastand om, at Udlæget 
antoges til Tinglysning med Notering om, at Udlæget er en Kontinuation 
af den ved en tidligere Arrest paabegyndte Retsforfølgning.

Ved Skøde tinglyst den 8. April 1944 var Ejendommen overdraget til 
Arbejdsmand Frede Axel Petersen, Fejø, og Skødet havde faaet Rets- 
anmærkning om Arrest foretaget og tinglyst den 3. April 1944 for den 
Gæld, for hvilken der den 12. Maj var foretaget Udlæg.

I den af nærværende Ret derefter den 10. Juli 1944 afsagte Ken
delse bemærkes, at Skødeoverdragelsen, saafremt Arresten er lovlig 
foretaget og justificeret, kan have været retstridig og anfægtelig, i 
hvilket Fald Arresthaveren maatte have Adgang til at foretage Udlæg 
og erholde Beskyttelse mod Retsforfølgning fra den ny Skødehavers 
Kreditorer.

Der forelaa imidlertid ingen Dokumentation for, at Arrest- og Ud
lægshaveren virkelig havde Fortrinsret i Forhold til Skødehaveren, 
d. v. s. for, at Arresten var sket før Overdragelsen af Ejendommen. Det 
bestemtes derfor, at Udlæget ikke skulde afvises, men foreløbigt ind
føres, saaledes at der fastsættes en Frist, inden hvilken Udlægshaveren 
gennem Dom over Skødehaveren eller paa anden ligesaa klar og betryg
gende Maade skaffede fornøden Bevislighed for den paastaaede Fortrins
stilling.
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Tinglysningsdommeren foretog derefter den 18. Juli 1944 foreløbig 
Indførelse af Udlægsattesten og fastsatte Frist til 18. Januar 1945 til 
Fremskaffelse af Bevislighed for Udlægets paastaaede Fortrinsstilling.

Den 30. September 1944 fremsatte Ejendomsmægler Th. E. Ander
sen derefter gennem sin Sagfører i Maribo ved Paategning paa Udlægs
attesten Anmodning til Tinglysningsdommeren om, at Tinglysningen af 
Udlæget maatte blive gjort endelig, idét han til Dokumentation for Ud
lægets Fortrinsret i Forhold til Skødehaveren vedlagde Udskrift af den 
Dom, som 18. April 1944 afsagdes i den af ham mod Debitor Konrad 
Petersen anlagte Sag, samt Udskrift af den den 12. Maj 1944 hos denne 
foretagne Udlægsforretning. Dommeren tog ikke denne Anmodning til 
Følge, men gav Dokumentet saalydende Paategning:

»Afvises fra Tingbogen, jfr. Tinglysningslovens § 15, idet Udlægs
attesten er tinglyst med Frist, og der ikke siden denne Tinglysning er 
fremskaffet anden Bevislighed, end der allerede den Gang var Tinglys
ningsdommeren bekendt.«

Denne Afgørelse er derefter af Landsretssagfører Karl Ole Hansen, 
Skelskør, for Ejendomsmægler Th. E. Andersen paakæret til Landsretten, 
idet det paastaas statueret, at der gennem de producerede to Udskrifter 
er skaffet fornøden Bevislighed for Udlægets Fortrinsstilling.

Retten maa med Tinglysningsdommeren være enig i, at der ikke i 
de fremkomne to Udskrifter indeholdes noget som helst nyt i den Kæ
rendes Favør, og at der fremdeles mangler fornødent klart Bevis for, 
at Udlæget har Fortrinsstilling i Forhold til Skødehaveren.

Yderligere skal bemærkes, at Landsrettens Kendelse af 10. Juli 1944 
afsagdes uden andre Oplysninger om Skødet end, at det var tinglyst den 
8. April 1944. Efter de Oplysninger, som nærværende Kæremaal har 
givet Anledning til at indhente, ses det, at Skødet er udstedt som endeligt 
Skøde den 30. Marts 1944, og at Arresten desuagtet ved Dommen i 
Justifikationssagen, der afsagdes den 18. April 1944, er blevet godkendt. 
Formodningen maa nu være for, at det fornødne Grundlag for Udlæget 
og dettes Tinglysning har manglet.

Med disse Bemærkninger og i Henhold til de af Tinglysningsdomme
ren anførte Grunde vil den paakærede Afgørelse være at stadfæste.

Thi bestemmes:
Den paakærede Afgørelse stadfæstes.
Kæremaalets Omkostninger ophæves.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til HøjesteretI Paakendelsen har syv Dommere deltaget.Fem Dommere bemærker følgende:Da Arresten er tinglyst, før det af Rekvisitus den 30. Marts 1944 udstedte Skøde blev lyst, maa den i Medfør af Tinglysningslovens § 1 anses at have Fortrinsstilling i Forhold til Skødet, uanset at dette er udstedt før Arrestens Foretagelse.
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Idet den Kærende, naar dette statueres, findes at have fremskaffet fornøden Bevislighed for Udlægets paastaaede Fortrinsstilling, vil hans Paastand om, at Udlæget som Fortsættelse af den tinglyste Arrest antages til endelig Tinglysning være at tage til Følge. Kæreafgiften for Landsretten og for Højesteret vil være at tilbagebetale den Kærende.Een Dommer er enig med Flertallet i, at Arresten som tinglyst før Skødet har Fortrin for dette, men finder det stridende mod Grundsætningerne i Tinglysningsloven, jfr. navnlig §§ 12 og 15, at Udlæget tinglyses uden Retsanmærkning, da Udlægsforretningen er foretaget, uden at Skødehaveren har været Part i denne, og uden at det paa anden for ham efter almindelige Retsplejeregler bindende Maade er fastslaaet, at hans Ret maa vige for Udlægshaverens. Denne Dommer stemmer derfor for at stadfæste Landsrettens Kendelse.Een Dommer bemærker følgende:Da efter det oplyste Ejendommen allerede var afhændet, forinden Arresten foretoges, bliver Arresten, efter det Indhold der er tillagt den ved Rpl. § 616, Stk. 1, uden Retsvirkning overfor den skete Afhændelse, hvilket ligeledes maa gælde de paa Grundlag af Arresten foretagne videre Retsskridt. Denne Dommer stemmer herefter ligeledes for at stadfæste Landsrettens Kendelse.Der vil være at give Kendelse efter Stemmeflertallet.
Th i bestemmes:

Tinglysningen af det ommeldte Udlæg bør som begært gøres endelig.Kæreafgiften for Landsretten og Højesteret tilbagebetales den Kærende.

Nr. 82/1944. Fiskeauktionarius Thomas Christensen Rønn (Gamborg)
mod

Skibsbygger Ove Christensen (Bruun efter Ordre).
(Spørgsmaal om Ejendomsretten til et Skibs- og Baadebyggeri).

Vestre Landsrets Dom af 9. Marts 1944 (V Afd.): Sag? 
søgte, Fiskeauktionarius Thomas Christensen Rønn, bør fravige det paa 
Matr. Nr. 86 a Thyborøn beliggende Skibs- og Baadebyggeri med dertil 
hørende Bygninger, Maskiner, tekniske Anlæg og Driftsmateriale, hvor
hos han bør kvittere til Aflysning det til ham udstedte den 9. Maj 1940 
med Pant i nævnte Virksomhed lyste Skadesløsbrev paa 10.000 Kr. alt 
mod, at Sagsøgeren, Skibsbygger Ove M. Christensen, betaler ham
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kontant 8053 Kr. 05 Øre og udleverer ham Tegningerne til den forom- 
meldte 20 Tons Fiskekutter. Endvidere bør Sagsøgte til Sagsøgeren 
udlevere Tegningerne til Kutteren »Kristine«. Til det Offentlige betaler 
Sagsøgte de Rets- og Stempelafgifter, der skulde have været erlagt, 
saafremt Sagen ikke havde været beneficeret for Sagsøgeren, samt i 
Salær til de for Sagsøgeren under Sagens Forberedelse og ved Doms
forhandlingen for Landsretten beskikkede Sagførere, Sagfører Buch og 
Landsretssagfører Morville, til førstnævnte i Salær 250 Kr. og i Godt
gørelse for Udlæg 25 Kr. 82 Øre, og til sidstnævnte i Salær 250 Kr. 
Dommen at efterkomme inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Dommens Afsigelse er Skibsbygger Ove M. Christensen afgaaet ved Døden, hvorefter hans i uskiftet Bo hensiddende Enke, Mariane Christensen, f. Christensen, er indtraadt i Sagen.Udstedelsen af Skadesløsbrevet og Fuldmagten findes væsentlig at bestyrke den af Christensen afgivne Forklaring om Resultatet af de umiddelbart forudgaaende Forhandlinger om Appellantens Overtagelse af Værftets Drift. Under Hensyn hertil og til det iøvrigt foreliggende kan det ikke anses for tilstrækkeligt bevist, at der er stiftet en videregaaende Ret for Appellanten end af Christensen erkendt. Der findes dernæst ikke at kunne tilkomme Appellanten Renter af det til Christensen laante Beløb i den Tid, Appellanten havde Driften af Værftet, og der ses ikke af Appellanten at være tilvejebragt tilstrækkelig sikre Oplysninger til Støtte for, at der tilkommer ham noget Beløb for Materialer, som han havde betalt, men som var anvendt af Christensen til andet Brug end den af Appellanten bestilte Kutter. Herefter og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Højesteret vil der være at forholde som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Appellanten, Fiskeauktionarius Thomas Christensen Rønn, betaler i Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Bruun 300 Kr. samt det Sagfører Buch af Retten for Lemvig Købstad m. v. tillagte Salær og Godtgørelse for Udlæg 50 Kr. og 20 Kr. 30 Øre.
At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

H. R. T. 1945 Nr. 11 (Ark 17 og 18) 18
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Aaret 1938 begyndte Sagsøgeren, Skibsbygger Ove M. Christensen, 

Skive, at drive Virksomhed med Bygning og Reparation af Fiskefartøjer 
paa en af ham af Statens Vandbygningsvæsen lejet ved Thyborøn Havn 
beliggende Grund, hvor han havde ladet opføre en Værkstedsbygning, 
som han forsynede med de fornødne Maskiner og Redskaber. Det føl
gende Aar blev Sagsøgeren angrebet af Tuberkulose og maatte den 
16. Maj 1940 lade sig indlægge paa Krabbesholm Sanatorium ved Skive. 
Paa dette Tidspunkt havde Sagsøgeren netop færdigbygget en Fiske
kutter ved Navn »Claudia« og var omtrent færdig med en anden Bund
garnsjolle, der skulde leveres til Frederikshavn. Endvidere havde han 
en Kutter, der fik Navnet »Kristine« under Bygning for Sagsøgte, Fiske- 
auktionarius, Thomas Christensen, Rønn, Thyborøn. Til denne Kutter 
var Spanteplan og Skabeloner hertil fremstillet, hvorhos der til Fort
sættelse af Arbejdet paa den var hjemtaget Jernvarer fra S. C. Sørensen, 
Randers, og Træ fra Jens Juhls Savværk i Kolding, hvilke Materialer 
Sagsøgte havde betalt med ca. 3000 Kr. Da Sagsøgeren paa Grund af sin 
Sygdom var afskaaret fra selv at lede Værftets Drift, spurgte han først 
sine to Svende, Jens Kongerslev og Einar Vinkel, om de vilde købe 
Værftet for 7500 Kr., hvilket de afslog. Derefter henvendte han sig til 
Sagsøgte, som i Tiden fra den 25. Juli 1935 til den 9. Maj 1940 havde 
forstrakt ham med forskellige Beløb, der med Renter pr. 1. s. M. ud
gjorde 5927 Kr. 94 Øre. I Henhold til mundtlig Aftale mellem Sagsøgeren 
og Sagsøgte blev der herefter truffet den Ordning, at Sagsøgte overtog 
Værftet og fortsatte Driften af det i Sagsøgerens Navn, til hvem han 
samtidig udbetalte 1572 Kr. 06 Øre, saaledes at det til Sagsøgeren af 
Sagsøgte udbetalte Beløb herefter blev 7500 Kr. Til Sikkerhed for dette 
Tilgodehavende udstedte Sagsøgeren et den 9. Maj 1940 tinglyst Skades
løsbrev til Sagsøgte paa 10.000 Kr. med 1ste Prioritet i Værkstedsbyg
ningen med de deri installerede Maskiner m. v. Endvidere underskrev 
Sagsøgeren den 15. s. M. en Fuldmagt, hvorved han bemyndigede Sag
søgte og Værftets Bogholder E. Weie, til som det hedder »at kvittere i 
mit Navn samt træffe enhver Disposition vedrørende min Skibsbygger
forretning i Thyborøn.«

Sagsøgte fortsatte herefter Driften af Værftet, idet han oppebar Ind
tægterne og afholdt samtlige Udgifter, derunder Leje af Grunden til 
Vandbygningsvæsnet. Han lod Værkstedsbygningen udvide ved en Til
bygning, hvis Værdi ifølge en under Sagen afholdt Syns- og Skønsforret
ning er anslaaet til 853 Kr. 05 Øre.

Den 3. November 1942 sendte Sagsøgeren fra Krabbesholm Sana
torium, hvor han da stadig havde Ophold, Sagsøgte Tegninger til Byg
ning af en 20 Tons Kutter, for hvilke han forlangte et Vederlag af 300 Kr. 
Disse Tegninger, som Sagsøgte havde bestilt hos ham, havde Sagsøgeren 
forsynet med en Paaskrift om, at de ikke maatte anvendes til Bygning 
af mere end et Skib, med mindre der ved hver efterfølgende Benyttelse 
betaltes et yderligere Vederlag til ham. Endvidere udtalte han i Brevet, 
hvormed han fremsendte Tegningerne: »Jeg maa nu se at faa Værk
stedet i Thyborøn afhændet, da mit Helbred i den sidste Tid ikke har 
været saa godt, og for min Families Skyld maa jeg have det bragt i
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Orden, da man jo aldrig ved, hvad der kan ske. Jeg fik jo i sin Tid 
7500 Kroner af dig, og du fik en Skadesløsbrev paa 10.000 Kr., men jeg 
antager, at du ikke vil gøre Krav paa mere end de 7500 Kr. Der har 
været en Mand her som gerne vil købe Værkstedet, men vil du, eller 
Jens Kongerslev og Ejner Vinkel købe Forretningen, har i selvfølgelig 
Forkøbsret, du vil nok skrive snart, hvordan og hvorledes i ser paa 
det---------- «

Herpaa svarede Sagsøgte i et Brev af 5. s. M. at han vilde betale 
Tegningerne, naar Sagsøgte vilde slette den dem paaførte Klausul om 
Afgift for »Efterbygninger«. Iøvrigt hedder det i Brevet:

»Du skriver, at jeg, eventuelt Kongerslev eller Ejnar Winkel kan faa 
første Bud paa Virksomheden herude, da du har tænkt dig at afhænde 
denne, — det kan jeg ikke rigtig forstaa, da jeg gaar ud fra, at jeg har 
købt Værkstedet en Gang for alle, og der var kun paalagt den ene 
Klausul, at saafremt dit Helbred tillod dig at vende her tilbage og fort
sætte Virksomheden, skulde jeg afstaa denne, for den samme Pris, som 
vi handlede for første Gang.

Som Følge af denne Overenskomst forbavser det mig, at du er frem
kommen med den Tanke, at Virksomheden fremdeles er din Ejendom. 
Da jeg kan forstaa, at du ikke selv regner med at komme tilbage, kan 
vi lige saa godt først som sidst faa slettet dit Navn, og faa mit eget 
indført i Stedet for.-----------«

Det lykkedes ikke Parterne at naa til Enighed med Hensyn til Ejen
domsretten til Værftet og Betalingen for de fornævnte Tegninger, for 
hvilke Sagsøgte kun vilde give de forlangte 300 Kr., dersom Sagsøgeren 
frafaldt den af ham stillede Betingelse om, at Tegningerne kun maatte 
bruges til Bygning af eet Skib, og at der skulde betales et særligt Veder
lag for hver efterfølgende Benyttelse. Der opstod desuden Tvist mellem 
Parterne om Retten til Tegningerne til Kutter »Kristine«, idet Sagsøge
ren, som uden særligt Vederlag havde udført disse Tegninger som et 
Led i Bygningen af Kutteren, mente at have Ret til at faa dem tilbage 
nu, da Kutteren var færdigbygget, hvorimod Sagsøgte hævdede, at Teg
ningerne tilhørte ham. Herefter har Sagsøgeren under nærværende Sag 
nedlagt Paastand paa 
a t Sagsøgte tilpligtes at fravige Sagsøgerens paa Matr. Nr. 86 a Thybo
røn beliggende Skibs- og Baadebyggeri med de af Sagsøgeren opførte 
Bygninger, Maskiner, tekniske Anlæg, Driftsinventar og Driftsmateriel, 
a t Sagsøgte tilpligtes at kvittere til Aflysning det til ham udstedte, den 
9. Maj 1940 med Pant i nævnte Virksomhed lyste Skadesløsbrev paa 
10.000 Kr. alt mod at Sagsøgeren betaler ham kontant 7200 Kr. — 
nemlig det fornævnte Beløb af 7500 Kr. med Fradrag af 300 Kr. som 
Betaling for Tegningerne til en ca. 20 Tons Fiskekutter — og udlevere 
Sagsøgte disse Tegninger, samt 
a t Sagsøgte tilpligtes at udlevere Sagsøgeren den omhandlede Tegning 
til Kutter »Kristine«.

Sagsøgte har principalt paastaaet sig frifundet for Sagsøgerens Til
tale i dens Helhed og Sagsøgeren dømt til at udstede Skøde til ham paa 
Værkstedsbygningen med Maskiner og Inventar, saaledes som det nu 
forefindes, dog uden Udgift for Sagsøgeren til Stempel, Tinglysning og

18'
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Ekspedition. Subsidiært har Sagsøgte for det Tilfælde, at han tilpligtes 
at fravige Besiddelsen af Værkstedsbygningen og kvittere det til ham 
udstedte Skadesløsbrev paa 10.000 Kr. til Udslettelse af Tingbogen, ned
lagt Paastand paa, at Sagsøgeren som Vederlag herfor tilpligtes at betale 
ham 12.478 Kr. 05 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 
15. Maj 1943, indtil Betaling sker og iøvrigt Frifindelse for Sagsøgerens
Paastand.

Det sidstnævnte Beløb fremkommer saaledes: 
Sagsøgeren har af Sagsøgte modtaget ....................... 7.500 Kr. 00 Øre
Rente heraf 5 pCt. p. a. fra den 15. Maj 1940 til den

15. Maj 1943 ........................................................... 1.125 — 00 —
Sagsøgtes Tilgodehavende for det af ham betalte til

Bygningen af Kutter »Kristine« hjemtagne Mate
riale, som Sagsøgeren efter Sagsøgtes Anbringende 
har brugt til andre Formaal .............................. 3.000 — 00 —

Værdien af Sagsøgtes Tilbygning til Værftet............. 853 — 05 —

12.478 Kr. 05 Øre.
Angaaende de Forhandlinger, som førte til Værftets Overdragelse til 

Sagsøgte, har Sagsøgeren som Part forklaret, at han spurgte Sagsøgte, 
om denne vilde købe Værftet, men at Sagsøgte afslog dette. I den der
efter trufne Aftale mellem Parterne blev det bestemt, at Sagsøgte skulde 
drive Værftet videre i Sagsøgerens Navn, men saaledes at Sagsøgeren 
skulde friholdes for Ansvar og Arbejde af enhvert Art. Endvidere skulde 
Sagsøgeren være berettiget til naarsomhelst at hæve Brugsforholdet og 
selv overtage Værftet igen.

Sagsøgte har som Part forklaret, at han har financieret Sagsøgerens 
Virksomhed som Skibsbygger, og at Sagsøgeren, da han skulde ind
lægges paa Krabbesholm Sanatorium, spurgte Sagsøgte, om han vilde 
have Sagsøgerens to Svende til at bygge for sig, da de i saa Fald vilde 
købe Værftet. Da Sagsøgte ikke vilde sige ja hertil, spurgte Sagsøgeren 
ham, om han selv vilde købe Værftet og give 7500 Kr. for det, hvad 
Sagsøgte gik med til. Sagsøgte sagde derefter til Sagsøgeren, at dersom 
det viste sig, at Sagsøgeren i Løbet af to eller tre Aar igen blev i Stand 
til at drive Værftet, kunde Sagsøgeren faa det tilbage mod at betale de 
nævnte 7500 Kr. med Renter. Grunden til, at der blev udstedt et Skades
løsbrev paa 10.000 Kr. til Sagsøgte var, at han i Tilfælde af Sagsøgerens 
Død vilde have noget Hold paa »Familien«.

Jens Chr. Kongerslev har som Vidne forklaret, at Sagsøgeren før 
sin Afrejse til Sanatoriet fortalte Vidnet og den anden paa Værftet 
arbejdende Svend, Ejner Vinkel, at han havde solgt Værftet til Sagsøgte. 
Vidnet tror meget bestemt, at Sagsøgeren benyttede Ordet solgt.

Ejner Vinkel har som Vidne forklaret, at Sagsøgeren inden sin Af
rejse fra Thyborøn fortalte Vidnet og Kongerslev, at nu havde Sagsøgte 
købt Værftet. Vidnet er ganske sikker paa, at Sagsøgeren benyttede 
Ordet købt. Samtidig fortalte Sagsøgeren, at -dersom han blev rask igen, 
kunde han faa Værftet tilbage paa de Vilkaar, paa hvilke han havde 
afhændet det.
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Efter det saaledes foreliggende maa der gaas ud fra, at Sagsøgte 
har købt Værftet af Sagsøgeren med Ret for denne til, naar han ønskede 
det, at faa Værftet tilbage mod Betaling af Købesummen. Derimod kan 
det mod Sagsøgerens Benægtelse ikke anses bevist, at denne Ret — 
saaledes som af Sagsøgte hævdet — yderligere var betinget af, at Sag
søgeren var saa rask, at han selv var i Stand til at drive Værftet, og 
at han betalte Renter af Købesummen. Sagsøgte maa herefter i Overens
stemmelse med den af Sagsøgeren nedlagde Paastand være pligtig at 
fravige Besiddelsen af Værftet uden at Sagsøgte som Betingelse herfor 
kan stille, at Sagsogeren betaler det i Sagsøgtes subsidiære Paastand 
indeholdte Rentebeløb af 1125 Kr.

Med Hensyn til de af Sagsøgeren hjemtagne, men af Sagsøgte be
talte Materialer til Værdi af 3000 Kr., som var bestemt til Bygning af 
Kutteren »Kristine«, har Jens Kongerslev som Vidne forklaret, at disse 
Materialer var hjemkommet, før Kutteren »Claudia« og Bundgamsjollen 
til Frederikshavn var blevet leveret, og at noget af Træet blev brugt 
til at udfylde Jollen med og noget af Jernet til Beklædning af »Claudia«s 
Lønning. Efter Vidnets Mening var der ikke ret meget tilbage af det til 
»Kristine« bestemte Materiale, da det skulde bruges til dette Fartøj. 
Vidnet kan ikke afgive noget Skøn over Værdien af det Materiale, der 
saaledes er brugt paa anden Maade end oprindelig bestemt, men vil 
løselig anslaa den til 2500 å 3000 Kr.

Ejnar Vinkel har angaaende det fornævnte Forhold som Vidne for
klaret, at alt det Materiale, der skulde bruges til Bygningen af »Kristine« 
var kommet hjem inden Sagsøgerens Bortrejse, men at der ikke før 
dette Tidspunkt var benyttet noget af det til »Kristine«. Derimod er der 
anvendt Træ og Søm af dette Materiale til andre Formaal, derunder til 
Bygningen af Bundgarnsjollen. Det Materiale, der var indkøbt til 
»Kristine«, men som blev brugt paa anden Maade, blev ikke inden Sag
søgerens Afrejse erstattet med andre Varer.

Sagsøgeren har som Part oprindelig forklaret, at der ikke er brugt 
af de til »Kristine« indkøbte Materialer til andre Skibe, men har senere 
ændret denne Forklaring derhen, at der med hans Vidende af disse Ma
terialer til andet Brug er benyttet 10 Stænger galvaniseret Rundjern, 
4 Stænger Halvjern, en Egeplanke og 5 Pakker P/2” Søm, men at alt 
dette inden hans Afrejse blev erstattet med andet tilsvarende, Egeplanken 
dog af 2 mindre og Sømmene af 2V2” Søm. »Kristine« var i/s større 
og dybere end »Claudia«, og Sagsøgeren finder det derfor rimeligt, at 
der til »Kristine«, hvortil der ved Sagsøgerens Afrejse kun var anskaffet 
samme Kvantum Jern som til »Claudia«, har maattet købes yderligere.

Selv om der gaas ud fra, at nogle af de af Sagsøgte betalte Ma
terialer er brugt af Sagsøgeren til Færdigbygning af de ovennævnte to 
Fikefartøjer, hvis Byggesummer — hvad der er uomtvistet — alene er 
kommet Sagsøgeren til Gode, er det ganske usikkert, i hvilket Omfang 
dette Forbrug har fundet Sted. Det maa endvidere tages i Betragtning, 
at Forbruget havde fundet Sted, inden Sagsøgte købte Værftet, saaledes 
at det havde været naturligt at tage Hensyn hertil ved Fastsættelsen af 
Købesummen, og at Sagsøgte ikke tidligere har reklameret overfor Sag
søgeren, men først rejst det heromhandlede Krav under nærværende
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Sag. Under disse Omstændigheder findes der ikke fra Sagsøgtes Side at 
være ført det fornødne Bevis for, at Sagsøgte kan fordre de nævnte 
3000 Kr. betalt af Sagsøgeren.

Derimod vil Sagsøgte, da det efter Sagens Oplysninger maa an
tages, at Opførelsen af den til 853 Kr. 05 Øre vurderede Tilbygning til 
Værftet har været en rimelig og fornuftig Foranstaltning, der udeluk
kende er sket med Virksomhedens Tarv for Øje, med Rette kunne fordre, 
at Sagsøgeren betaler Tilbygningen, der maa antages at forøge Værdien 
af Værftet med en til Udgiften ved dens Opførelse svarende Sum.

Da Sagsøgte ved Bestillingen af Tegningerne til den omtalte 20 Tons 
Kutter ikke udtrykkeligt har betinget sig Ret til at benytte Tegningerne 
uden Begrænsning, har Sagsøgeren med Føje kunnet gøre Benyttelsen 
af Tegningerne afhængig af, at de kun anvendtes til Bygningen af et 
Skib, saaledes at der vilde være at betale særskilt Vederlag for yder
ligere Brug af dem. Der maa saaledes gives Sagsøgeren Medhold i, at 
Sagsøgte mod disse Tegningers Udlevering vil have at betale Sagsøgeren 
300 Kr. Endvidere vil Sagsøgte i Overensstemmelse med Sagsøgerens 
Paastand være at tilpligte at udlevere Sagsøgeren Tegningerne til Kutter 
»Kristine«, idet der ikke i Sagen findes Holdepunkter for, at Sagsøgte 
har erhvervet endelig Ejendomsret til dem.

I Overensstemmelse med alt det foran anførte vil den af Sagsøgeren 
nedlagte Paastand være at tage til Følge, saaledes at Sagsøgte tilpligtes 
dels at fravige det omprocederede Skibs- og Baadebyggeri med de 
dertil hørende Bygninger, Maskiner, tekniske Anlæg, Driftsinventar og 
Driftsmateriel, dels at kvittere til Aflysning det forommeldte Skades
løsbrev paa 10.000 Kr. mod at Sagsøgeren betaler ham 8053 Kr. 05 Øre 
og udleverer ham Tegningerne til den omhandlede 20 Tons Fiskekutter, 
og endelig at udlevere Tegningerne til Kutter »Kristine«.

Med Hensyn til Udredelse af Sagens Omkostninger vil der være at 
forholde som nedenfor anført.

Lørdag den 23. Juni.

Nr. 91/1945. Rigsadvokaten
mod 

Harry Robert Jensen (Carstensen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 216.

Vestre Landsrets Dom af 15. Marts 1945 (Sønderjydske 
Landsdeles Nævningekreds): Tiltalte, Harry Robert Jensen, bør straffes 
med Fængsel i 1 Aar, hvoraf 20 Dage anses udstaaet ved Varetægts
fængsel. Saa udreder Tiltalte og Sagens Omkostninger og derunder til 
den for ham ved Landsretten beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører, 
Dr. Helm, i Salær 300 Kr.
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Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde forhøjes til 3 Aar, og saaledes at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu afkortes 85 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Straffetiden fastsættes til tre Aar og at 85 Dage af Straffetiden anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Carstensen betaler Tiltalte Harry Robert Jensen 80 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af Næv

ninger, er Harry Robert Jensen ved 3. jydske Statsadvokaturs Anklage
skrift af 21. Februar 1945 sat under Tiltale til Straf for:
Voldtægt. Straffelovens § 216.
ved Natten til den 11. Februar 1945 i et Kontor i Ejendommen Perle
gade 79, Sønderborg, ved Vold eller Fremkaldelse af Frygt for hendes 
Liv, Helbred eller Velfærd at have tiltvunget sig Samleje med Frida 
Maren Bosack, født den 3. Juni 1920, idet han rev hende om, lagde sig 
oven paa hende, befølte hende i Skridtet under Benklæderne, som han 
derefter trak ned, holdt hende for Næsen og Munden, truede med at 
slaa og 2 Gange slog hende direkte i Ansigtet, stak den ene Haand helt 
eller delvis ind i hendes Mund, greb hende om Halsen og tvang hende 
til at holde paa sit blottede stive Lem, som han derefter, medens han 
stadig holdt om hendes Haand, førte ind i hendes Kønsdele, hvorefter han 
foretog Samlejebevægelser, indtil han — efter dog forinden at have 
trukket Lemmet ud — fik Sædafgang, alt hvorved der tilføjedes Frk. 
Bosack følgende Læsioner:

1) fladeformig Blodunderløbning nedadtil og udadtil i begge Øjnes 
Bindehinder, særlig paa venstre Side, hvor Partiet endnu den 13. Februar 
1945 skønnedes at være 1 X P/2 cm;

2) paa den bløde Gane, lige til højre for Midtlinien, et 1 X 2 mm stort, 
skraatforløbende Saar;

3) i Mundhulens Bund, til venstre for Tungebaandet lidt Rødme og 
Hævelse, med Ømhed ved Berøring;

4) paa Halsens højre Side, bag Struben og i Højde med dennes 
øverste Del et 1 X 3 mm stort Saar, der gaar oppefra og nedad og fortil;

5) paa Indersiden af højre Laar, ca. 1 Par Haandsbredder neden for 
Skridtet findes en l1/« X P/2 cm stor, blaa Plet.

Tiltalte er født den 23. Februar 1921 og er ved Dom afsagt den 
12. Maj 1941 af Retten for Esbjerg Købstad m. v. efter Lov Nr. 219 af
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1. Maj 1940 § 2, Stk. 2, jfr. Politivedtægten for Esbjerg Købstad §§ 1 
og 53, anset med en Straf af Hæfte i 10 Dage.

I Sagens Anledning har Nævningerne afgivet Svar paa følgende 
Spørgsmaal:

Hovedspørgsmaal.
Er Tiltalte Harry Robert Jensen skyldig i Voldtægt, Straffelovens 

§ 216:
ved Natten til den 11. Februar 1945 i et Kontor i Ejendommen Perle
gade 79, Sønderborg, ved Vold eller Fremkaldelse af Frygt for hendes 
Liv, Helbred eller Velfærd at have tiltvunget sig Samleje med Frida 
Maren Bosack, født den 3. Juni 1920, idet han rev hende om, lagde sig 
oven paa hende, befølte hende i Skridtet under Benklæderne, som han 
derefter trak ned, holdt hende for Næsen og Munden, truede med at 
slaa og 2 Gange slog hende direkte i Ansigtet, stak den ene Haand helt 
eller delvis ind i hendes Mund, greb hende om Halsen og tvang hende 
til at holde paa sit blottede, stive Lem, som han derefter førte ind i 
hendes Kønsdele, hvorefter han foretog Samlejebevægelser, indtil han — 
efter dog forinden at have trukket Lemmet ud — fik Sædafgang, alt 
hvorved der tilføjedes Frk. Bosack følgende Læsioner:

1) fladeformig Blodunderløbning nedadtil og udadtil i begge Øjnes 
Bindehinder, særlig paa venstre Side, hvor Partiet endnu den 13. Februar 
1945 skønnedes at være 1 X 1V2 cm;

2) paa den bløde Gane, lige til højre for Midtlinien, et 1 X 2 mm 
stort, skraatforløbende Saar;

3) i Mundholens Bund, til venstre for Tungebaandet lidt Rødme og 
Hævelse, med Ømhed ved Berøring;

4) paa Halsens højre Side, bag Struben og i Højde med dennes 
øverste Del et 1 X 3 mm stort Saar, der gaar oppefra og nedad fortil;

5) paa Indersiden af højre Laar, ca. 1 Par Haandsbredder nedenfor 
Skridtet en P/jXP/j cm stor, blaa Plet?

Nævningerne har besvaret Spørgsmaalet med Ja.
Idet Nævningernes Kendelse findes at burde lægges til Grund ved 

Sagens Afgørelse, vil Tiltalte være at anse efter Straffelovens § 216 
med en Straf, der findes at burde bestemmes til Fængsel i 1 Aar, hvoraf 
20 Dage anses udstaaet ved det Tiltalte overgaaede Varetægtsfængsel.

Tiltalte vil derhos have at udrede Sagens Omkostninger som neden
for anført.

Dissens:
Tre af de voterende vilde fastsætte Straffen til 2 Aar og 6 Maaneder 

med Fradrag af 20 Dage for udstaaet Varetægtsfængsel.
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Tirsdag den 26. Juni.

Nr. 204/1944. I/S Bornholms Fiskemelsfabrik ved Grosserer 
Holger Mattbiesen og Fabrikant Johs. A. Hansen (Landsretssagf. Hdsted) mod

Aaker og Aakirkeby Brugsforening m. fl. (Landsretssagf. Christrup).
(Spørgsmaal om Erstatning for Misligholdelse af Handler om Fiskemel).

Sø- og Handelsrettens Dom af 23. Juni 1944: De Sagsøgte 
bør til Sagsøgerne, I/S Bornholms Fiskemelsfabrik ved Grosserer Holger 
Matthiesen og Fabrikant Johs. A. Hansen, inden 15 Dage fra denne Doms 
Afsigelse betale de nedenfor angivne Beløb: Aaker og Aakirkeby Brugs
forening 332 Kr. 40 Øre, Allinge Brugsforening 13 Kr. 20 Øre, Brodal 
Brugsforening 173 Kr. 60 Øre, Bøsthøj Lokalforening 43 Kr. 80 Øre, A/S 
Grønbech & Co. 31 Kr. 20 Øre, Humledal Lokalforening 110 Kr. 00 Øre, 
Klemensker Grovvareforretning 679 Kr. 60 Øre, Lobbæk Andelsmejeri 
291 Kr. 60 Øre, Nexø & Omegns Pakhusforening 2245 Kr. 00 Øre, Nyker 
Foderstofforening 158 Kr. 60 Øre, Pedersker Brugsforening 226 Kr. 
80 Øre, Produktens Foderstofforening 70 Kr. 20 Øre, Rønne og Omegns 
Pakhusforening 236 Kr. 40 Øre, Rø Brugsforening 166 Kr. 40 Øre, Sand
vig Brugsforening 16 Kr. 20 Øre, Tejn Brugsforening 126 Kr. 20 Øre, 
Vang Brugsforening 13 Kr. 20 Øre, Vestermarie Brugsforening 5 Kr. 
40 Øre, Østerlars Pakhusforening 70 Kr. 20 Øre og Østermarie Pakhus
forening 990 Kr. 00 Øre. Ialt 6000 Kr. 00 Øre, af Beløbene erlægges 
5 pCt. Rente fra den 17. August 1943, til Betaling sker. De Sagsøgte bør 
dernæst in solidum inden 15 Dage fra denne Doms Afsigelse betale Sa
gens Omkostninger med 600 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten opgjort sit Erstatningskrav til 14.194 Kr. 53 Øre, som han paastaar de Indstævnte dømt til at udrede med nærmere angivne Beløb for hver af de Indstævnte tilligemed Renter. Appellanten har derhos nedlagt subsidiære Paastande. De Indstævnte paastaar Frifindelse.Ni Dommere bemærker følgende:Det er for Højesteret oplyst, a t Appellantens Lagerbeholdning pr. 19. Maj 1942 og samlede Produktion i den resterende Del af Aaret 1942 udgjorde ialt 429,000 Tons, a t der heraf i Henhold til Kontrakten er aftaget 176,590 Tons, a t Appellanten til anden Side har solgt 154,860 Tons, og a t Appellantens Beholdning pr. 31. December 1942 herefter udgjorde 97,550 Tons. De ved Rationeringen indførte Indkøbskort gav Adgang til Indkøb af ialt 4800 gr Renprotein pr. Malkeko og ved Bekendtgørelser af 26. Oktober og 25. November 1942 sattes Mærker i Kraft for
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yderligere 1600 gr og 1600 gr eller ialt 8 kg Renprotein. Antallet af Malkekøer paa Bornholm er anslaaet til 25,000 saaledes at Tildelingen af Renprotein udgør en samlet Mængde af ca. 200 Tons, hvilket omregnet paa sædvanlig Maade svarer til mellem ca. 435 og ca. 500 Tons Foderstoffer. Det er endelig oplyst, at der pr. 15. Oktober 1942 hos Lokalforeningerne samt Øernes Andelsselskab fandtes et Lager af Kød-, Benmel og Fiskemel af ialt henholdsvis 111,100 Tons og 173,995 Tons.
Efter de for Højesteret tilvejebragte Oplysninger maa det antages, at Rationeringen ikke vilde have været til Hinder for, at de Indstævntes Kunder kunde have aftaget yderligere de ovennævnte 97,550 Tons Fiskemel. Allerede som Følge heraf og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde tiltræder disse Dommere, at de Indstævnte er anset erstatningspligtige overfor Appellanten.
Mod Appellantens ovennævnte Opgørelse af Erstatningskravet har de Indstævnte intet haft at indvende, bortset fra en Post paa 2567 Kr. 51 Øre, som udgør en forholdsmæssig Del af det i Dommen omtalte Salær til Landsretssagfører Ohrt paa 4000 Kr.
Af de ni Dommere finder fem, at Appellanten har været berettiget til at medtage dette Beløb ved Tabets Opgørelse og stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge. En Dommer vil kun anerkende Erstatningspligt for en Del af Beløbet og ansætter denne Del skønsmæssigt til 1200 Kr. Tre Dommere finder ikke, at der er tilstrækkeligt Grundlag for at paalægge de Indstævnte at godtgøre Appellanten den omstridte 

Post.
Samtlige disse ni Dommere stemmer endvidere for at stadfæste Dommen i Henseende til Sagsomkostninger samt paalægge de Indstævnte in solidum at betale til Appellanten Sagens Omkostninger for Højesteret med 1000 Kr.
To Dommere bemærker følgende:
Naar henses til at Overenskomsten af 19. Maj 1942 var tilvejebragt under det bornholmske Forsyningsudvalgs Ledelse som et Led i den for Bornholm under Krigen skabte økonomiske Særordning, samt til at Køberne efter Overenskomsten var de bornholmske Andelsselskaber, blandt hvis Medlemmer maa antages at være saa godt som samtlige bornholmske Landbrugere, findes den indførte Rationering af animalske Foderstoffer m. v. at have medført en væsentlig Ændring i Overenskomstens Forudsætninger. De Indstævnte kunde derfor kun være pligtige at aftage et Kvantum svarende til den Tildeling, der efter Rationeringsbestemmelserne og under Hensyn til de foreliggende Lagre af animalske Foderstoffer vilde tilkomme de bornholmske Landbrugere. I Betragtning af de Kvanta, hvorom det drejede sig finder disse Dommere herefter at de Indstævnte, da de den 30. September 1942 nægtede at vedstaa Overenskomsten efter dens oprindelige Ordlyd, ikke var pligtige at aftage yderligere Fiskemel og disse
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Dommere vil saaledes tage de Indstævntes Frifindelsespaastand til Følge.Subsidiært finder disse Dommere ikke, at der er Grundlag for at paalægge de Indstævnte at godtgøre Appellanten nogen Del af den fornævnte Udgiftspost 2567 Kr. 51 Øre.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet, saaledes at den ovennævnte, af de Indstævnte ikke anerkendte Udgiftspost nedsættes til 1200 Kr. og at der herefter tilkendes Appellanten de nedenfor angivne Beløb.
Thi kendes for Ret:

De nedennævnte Indstævnte bør til Appellanten, I/S Bornholms Fiskemelsfabrik vedGrosserer Holger Matthiesen og Fabrikant Johs. A. Hansen, betale følgende Beløb:
Aaker og Aakirkeby Brugsforening .................  719 Kr. 58 ØreAllinge Brugsforening ...... 27 — 68 —Brodal Brugsforening ......  378 — 24 —Bøsthøj Lokalforening......  102 — 80 —A/S Grønbech & Co..........  98 — 84 —H urn 1 e d a 1 L o k a 1 f o r e n i n g..... 228 — 00 —Klemensker G r o v va r e f o r r e t n i n g 1 4 31 — 24 — Lobbæk Andelsmejeri ......  636 — 55 —N e x ø og O m e g ns Pakh u s f o r en i n g 4677 — 24 —N y k e r F o d e r s t o f f o r en i n g ....  355 — 83 —P e d e r s k e r B r u g s f o r e n i n g....  502 — 12 —Produktens Fodersto fforen i n g. 144 — 97 —Rønne og Omegns Pakhusforening 578 — 56 — R ø B r u g s f o r e n i n g ..........  357 — 15 —S a n d v i g B r u g s f o r e n i n g .....  32 — 95 —Tejn Brugsforening ........  260 — 95 —Vang Brugsforening ........ 27 — 68 —Vestermarie Brugsforening .... 18 — 45 —Østerlars Pa k h u s f o r e n i n g ... 156 — 83 —Østermarie P a k h u s f o r e n i n g .... 2124 — 46 — tilligemed Renter 5 pCt. aarlig af Beløbene fra den 17. August 1943 til Betaling sker.I Henseende til Sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten bør dennes Dom ved Magt at stande. I Sagsomkostninger for Højesteret betaler de Indstævnte een for alle og alle for een til Appellanten 1000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter ■denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgerne, I/S Bornholms Fiskemelsfabrik ved Grosserer Holger 

Matthiesen og Fabrikant Johs. A. Hansen, startede i 1940 en Fabrik for 
Produktion af Fiskemel i Østerlars paa Bornholm. Der gjaldt da et af 
Amtmanden over Bornholms Amt udstedt Forbud mod Udførsel af Fiske
mel, men Sagsøgerne opnaaede ved Amtets Skrivelse af 12. December 
1940 en generel Dispensation fra dette Forbud. Ved Skrivelse af 20. De
cember 1941 tilbagetog Forsyningsudvalget for Bornholm, for hvilket 
Amtmanden var Formand, den Sagsøgerne meddelte almindelige Dispensa
tion under Henvisning til, at det for Forsyningsudvalget var oplyst, at 
der for Tiden kun var utilstrækkelige Kvanta Fiskemel til Salg paa 
Bornholm. Sagsøgerne maatte herefter søge Dispensation i det enkelte 
Tilfælde.

I Skrivelse af 12. Marts 1942 udtalte Sagsøgerne selv til Amtet, at 
de under Hensyn til det meget store Begær paa Bornholm efter animalske 
Produkter maatte fraraade, at der gaves Dispensation fra Udførsels
forbudet. Sagsøgerne ønskede at høre Amtets Mening om Spørgsmaalet 
under Hensyn til, at de for Øjeblikket med stor Bekostning lod installere 
Maskiner paa Fabrikken til Formaling, hvilket ikke var nødvendigt, saa
fremt Varerne skulde udføres fra Øen.

Amtet udtalte i Skrivelse af 21. Marts, at man ikke kunde tage Stil
ling til Spørgsmaalet, førend dette havde været forelagt Forsynings
udvalget, men at Udvalget utvivlsomt i endnu højere Grad end tidligere 
vilde være tilbøjelig til at afslaa Andragender om Dispensation.

I Skrivelse af 4. Maj 1942 indstillede Sagsøgerne, at der udstedtes 
Forbud mod Udførsel af Fiskeaffald fra Bornholm. Amtet udtalte i Skri
velse af 9. Maj, at det var tlbøjeligt til at mene, at Fiskeaffald omfattedes 
af det bestaaende Forbud mod Udførsel af Foderstoffer fra Bornholm.

Ved et Møde afholdt i Rønne den 19. Maj 1942 mellem Sagsøgerne, 
et Underudvalg af Forsyningsudvalget og Repræsentanter for de born
holmske Pakhusforeninger blev der truffet følgende Beslutning:

»Man enedes herefter om følgende Ordning for Aaret 1942: Slagteriet 
og Fiskemelsfabrikken faar Udførselstilladelse for 25 pCt. af deres Maa- 
nedsproduktion, Fiskemelsfabrikken sælger ikke direkte til Kunderne i 
1942; Pakhusforeningerne forpligter sig til at overtage indtil 500 Tons fra 
Fiskemelsfabrikken og faar en Dekort paa 1,60 Kr. pr. 100 kg. Pakhus
foreningerne giver snarest deres Medlemmer Meddelelse og derefter 
Meddelelse til Slagteriet og Fiskemelsfabrikken, de 4 Købmænd, der hidtil 
har købt af Fiskemelsfabrikken, gaar ind under samme Ordning som 
Pakhusforeningerne. Fra Fiskemelsfabrikkens Side er det en Forudsæt
ning for Leveringen af 500 Tons, at Produktionen bliver saa stor, at det 
nævnte Kvantum paa 500 Tons kan leveres af 75 pCt. af denne.«

Paa de til Mødet indbudte Lokalforeningers Vegne udsendte Be
styrer Funch i Rønne og Omegns Pakhusforening Meddelelse om Re
sultatet af Mødet til de interesserede Aftagere. Det udtaltes, at Fiske
melet vilde blive fordelt i Forhold til de interesseredes Køb i Salgsaaret 
1938/39, og der vedlagdes en Oversigt over Fordelingen.

Det tilføjedes i Cirkulærskrivelsen:
»Saafremt De ikke ønsker at aftage Deres Part af Fiskemelet, naar
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det bliver disponibelt fra Fiskemelsfabrikken og Slagteriet, beder vi Dem 
meddele dette til Hr. Bestyrer Petersen, Øernes Andelsselskab, og derved 
overlade »0. A.« Deres Part af dette Fælleskøb, hvorefter Fiskemelet i 
saa Fald indgaar paa »Øernes Andelsselskabs Lager til Salg til Lokal
foreningerne paa Øen.«

Sagsøgerne fik tilstillet en Genpart af Cirkulærskrivelsen med til
hørende Oversigt over Fordelingen, der viste, hvilke Kvanta Fiskemel 
der tilkom de enkelte Lokalforeninger og Købmænd. Det drejede sig her
efter om en samlet Mængde Fiskemel paa 486,5 Tons. Endvidere fik 
Sagsøgerne i Skrivelse af 26. Maj 1942 fra Bestyrer Funch, Rønne og 
Omegns Pakhusforening, som forestod Ordningen paa Købernes Vegne, 
Meddelelse om, at Svaneke Brugsforening skulde have et Kvantum paa 
yderligere 7,5 Tons Fiskemel, hvilket Tal man anmodede Sagsøgerne om 
at tilføje paa den tilsendte »Tildelingsoversigt«.

Ved Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af 21. Maj 1942 blev Salg 
og Udlevering til Forbrugere af Fiskemel indtil videre forbudt, uanset om 
der forelaa tidligere Aftale om Køb og Udlevering. Denne Bekendtgørelse 
gav ikke Anledning til nogen Reaktion fra Købernes Side med Hensyn 
til det afsluttede Købs Gyldighed.

Da der viste sig visse Vanskeligheder med at faa Køberne til at aftage 
de tildelte Partier Fiskemel, naar Varen var færdig, tilskrev Bestyrer 
Funch »paa de indbudte Lokalforeningers Vegne« i Skrivelse af 1. Juni 
1942 disse saaledes:

»— — ——
Saafremt De venter at faa Brug for Fiskemelet — og ønsker at af

tage det tildelte Kvantum — er det naturligvis nødvendigt at aftage 
Varen, naar den produceres, eller med indtil 20 pCt. af det tildelte pr. 
Maaned, efter Fabrikkens Disposition.

Saafremt De ikke ønsker at aftage det tildelte Fiskemel, beder vi 
Dem, inden den 5. Juni, som allerede meddelt, træffe Aftale med Hr. 
Bestyrer Petersen, Øernes Andelsselskab, om Oplagring af Partiet, da 
»Øernes Andelsselskab« har stillet sig saa velvilligt, at ville modtage 
Fiskemelet, betale det ved Modtagelse, og oplagre det for Dem, imod at 
De betaler de paaløbende Omkostninger til Oplagring og Forrentning, og 
at De selv tager Risiko for Varens Holdbarhed.

Men Fabrikken skal af med Fiskemelet, naar det er færdigt, og dette 
var Grundlag for den indgaaede Aftale, der kun kan ventes at gavne 
hele det bornholmske Landbrug.«

Sagsøgerne, der fik Genpart af denne Skrivelse, takkede i Skrivelse 
af 4. Juni for Meddelelsen og tilføjede:

»— — —
Der er imidlertid et Spørgsmaal, som ikke virker fuldt tilfredsstil

lende for mit Vedkommende, nemlig dette, at Fiskemelsfabrikken trods 
en klar Aftale ikke kan komme af med Fiskemelet tilstrækkelig hurtigt. 
Vi ligger for Øjeblikket med et ret stort Lager, og naar vi er gaaet med 
til at afgive Kr. 1,60 pr. 100 kg, saa er dette naturligvis under den Forud
sætning, at Fiskemelet skulde aftages, saa hurtigt Fabrikken kan levere, 
bortset fra de 25 pCt. af Produktionen, som er beregnet til Udførsel. Jeg 
henstiller derfor til Dem, at De giver Deres Rønne Afdeling, respektive
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de forskellige Lokalforeninger Besked paa, at den Aftale, der blev truffet 
paa Mødet i Rønne, bliver respekteret.

Til Oplysning skal jeg meddele, at vi i Juni Maaned forventer at 
producere ca. 200 Tons Fiskemel, og jeg vil derfor sætte stor Pris paar 
at vi kan komme af med den færdige Vare, efterhaanden som den 
produceres, dels af Hensyn til Lagerpladsen, og dels af Hensyn til den 
Kapital, der investeres i saa store Partier.«

Ved Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af 25. Juli 1942 blev der 
fra og med den 1. September 1942 indført Rationering af Fiskemel. Ra
tioneringen skete paa Basis af det Antal Malkekøer, som fandtes paa den 
enkelte Landbrugsejendom ved Kreaturtællingen den 21. Marts 1942.

Efter Bekendtgørelsen maatte Fiskemel, uanset tidligere indgaaede 
Aftaler, kun sælges eller udleveres mod Aflevering af Rationeringsmær
ker. I Tiden indtil 1. September 1942 opretholdtes det i Bekendtgørelse 
af 21. Maj 1942 givne Forbud mod enhver Udlevering til Forbrugere.

Det bestemtes dog i Bekendtgørelsens § 4, at Producenter til de 
sædvanlige Forhandlere kunde udlevere Foderstoffer i rimeligt Omfang 
uden Aflevering af Rationeringsmærker paa Betingelse af, at vedkom
mende Forhandler forpligtede sig til kun at udlevere Foderstoffer til For
brugere mod Aflevering af Rationeringsmærker.

Heller ikke denne Bekendtgørelse gav Anledning til nogen Reaktion 
fra Købernes Side med Hensyn til det afsluttede Købs Gyldighed.

Det gik stadigt trægt med Aftagningen af det solgte Kvantum Fiske
mel fra Købernes Side.

Sagsøgerne laa, da Overenskomsten af 19. Maj blev oprettet, med 
en Beholdning paa ca. 45 Tons Fiskemel. Fra Slutningen af Maj til 
30. Juni produceredes 176 Tons og i Juli Maaned 108 Tons. Der blev i 
Juni Maaned paa Bornholm aftaget 28 Tons og i Juli Maaned ca. 12 Tons. 
En Del blev udført. Pr. 1. August 1942 laa Sagsøgerne med 131 Tons.

Den 3. August 1942 tilskrev Sagsøgerne Amtmanden over Bornholms 
Amt saaledes:

»I Anledning af Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af 25. Juli 
d. A. tillader vi os ved nærværende at forespørge, hvorledes vi for 
Eftertiden har at forholde os med Hensyn til Udlevering af Fiskemel. 
Efter vor Formening vil vor Produktion kraftigt overstige, hvad der kan 
tilkomme de bornholmske Landmænd, og vi vil derfor, saafremt vor 
Opfattelse er rigtig, sætte stor Pris paa allerede nu at faa Lov til at 
disponere over det overskydende Kvantum.

Vi har leveret ca. 30 pCt. af det Kvantum, hvorom der blev for
handlet paa Mødet den 19. Maj, saaledes at de bornholmske Landmænd 
efter vor Mening i første Omgang skulde være rigeligt dækket.

Underskriveren har deltaget i Forhandlingerne med Landbrugsmini
steren, og det er absolut min Opfattelse, at bornholmske Landmænd 
ikke kan tilkomme nogen Særstilling vedrørende Fordelingen af animal
ske Produkter, og hvis denne Opfattelse er rigtig, mener vi at maatte 
være berettiget til for Eftertiden at kunne disponere frit over vor Pro
duktion, naturligvis under Hensyntagen til, at det Kvantum, der kan 
tilkomme Bornholm, forud holdes tilbage af Produktionen. Vi er ikke 
ganske klar over, hvor mange Kreaturer der findes paa Bornholm, og
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vi vilde derfor være taknemmelige for at faa Oplysning herom, og iøvrigt 
vilde vi sætte Pris paa snarest muligt at faa Meddelelse om, hvorledes 
vi for Eftertiden har at forholde os.«

I Skrivelse af 11. August anmodede Sagsøgerne om Amtets Bistand 
til at faa den anden Part til at respektere den paa Mødet den 19. Maj 
trufne Overenskomst, da Sagsøgerne for Øjeblikket laa med meget store 
Partier, som Salgsforeningerne, Brugsforeningerne samt Købmændene 
nægtede at aftage, Sagsøgerne henviste iøvrigt til deres Skrivelse af 
3. August, hvorpaa de ikke havde modtaget Svar.

Amtet meddelte i Skrivelse af 12. August, at man ikke fra Amtets 
Side kunde foretage sig videre for at fremme Aftagningen fra Købernes 
Side, men at man havde videresendt Sagsøgernes Skrivelse til Med
lemmer af Forsyningsudvalget med Anmodning til disse om at foranledige 
Sagen bragt i Orden.

I Skrivelse af 19. August meddelte Amtet Sagsøgerne Tilladelse til 
Udførsel af 60 Tons Fiskemel. Det tilføjedes, at Repræsentanterne for 
Landboforeningen, de bornholmske Husmandsforeninger og Pakhusfor
eningen har ønsket tilkendegivet for Fabrikken, at der maa gøres alt for, 
at færdige Produkter fra Fabrikken er sunde Varer.

Anledningen til denne Tilføjelse i Skrivelsen var, at en Leverance fra 
Sagsøgerne ifølge Prøveundersøgelse fra Steins Laboratorium var i be
gyndende Fordærvelse. Sagsøgerne henviste i Skrivelse af 20. August til, 
at der paa et givet Tidspunkt kom saa enorme Mængder af Fiskeaffald 
frem, at de ikke kunde faa det kørt gennem Maskinerne. De ansøgte da 
om Tilladelse til at udføre nogle Ladninger, men fik kun med stort 
Besvær Tilladelse til at udføre en enkelt Last. Deres Kapacitet var nu 
udvidet, men de forventede iøvrigt Udførselstilladelse, saafremt der skulde 
komme saa store Mængder af Fiskeaffald frem, at de ikke kunde be
handle Affaldet.

Samme Dag, den 20. August, skrev Sagsøgerne til Avlsbruger Poul 
Ipsen, der var Medlem af Forsyningsudvalget. Sagsøgerne henviste til, 
at de hidtil havde leveret 150 Tons Fiskemel til Foreningerne paa Born
holm, og advarede imod at lægge for store Mængder Fiskemel op, idet 
der var Fare for Varens Holdbarhed, saafremt den skulde oplagres over 
et Aar.

Sagsøgerne mente, at det Kvantum, som kuride tilkomme de born
holmske Landmænd pr. Aar, udgjorde 250—300 Tons, og bad Avlsbruger 
Ipsen undersøge, om der ikke allerede var oplagt et rimeligt Kvantum 
paa Bornholm og anmodede i bekræftende Fald om Udførselstilladelse 
for det Kvantum, som ikke skulde anvendes paa Bornholm.

I August Maaned blev der paa Bornholm aftaget 42 Tons Fiskemel, 
medens 3 A af Produktionen i denne Maaned udgjorde ca. 28 Tons. 
Sagsøgernes Beholdning pr. 1. September 1942 udgjorde godt 116 Tons. 
I September Maaned blev der aftaget 30 kg paa Bornholm, medens 3/< af 
Produktionen i September Maaned udgjorde 12,75 Tons.

I Skrivelse af 30. September 1942 meddelte Sagsøgerne Amtet, at 
de fra Fabrikken i Østerlars havde faaet Meddelelse om, at Pakhus
foreningen nægtede at respektere Overenskomsten af 19. Maj og an
modede Amtet om at foranledige, at Foreningerne aftog i Henhold til de
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paatagne Forpligtelser. Sagsøgerne gennemgik Udviklingens Forløb, hvor
efter de ved Udførselsforbudet havde været forhindret i at udføre Fiske
melet, at de loyalt havde indstillet sig paa at tilfredsstille det born
holmske Landbrugs Interesser, og at de i Tide havde gjort opmærksom 
paa, at Bornholms Behov i Henhold til Rationeringsbestemmelserne sand
synligvis var tilfredsstillet og søgt om Udførselstilladelse uden at opnaa 
saadan.

Amtet svarede den 5. Oktober 1942 med at meddele Sagsøgerne Til
ladelse til at udføre det Kvantum Fiskemel, som Fabrikken for Tiden 
havde paa Bornholm.

Efter at Sagsøgerne i Skrivelse af 8. Oktober til Bestyrer Funch 
havde krævet Overenskomsten af 19. Maj overholdt, svarede denne paa 
Pakhusforeningernes Vegne, at Ordningen var tilrettelagt af Forsynings
udvalget, før der blev indført Rationering og under Forudsætning af, at 
Varen var sund og holdbar. Da Forudsætningerne for Overenskomsten 
ikke mere var tilstede, skulde Pakhusforeningen ikke foretage sig andet 
end at tilstille Forsyningsudvalget en Afskrift af Sagsøgernes Brev sam
men med en Redegørelse for Foreningernes Syn paa Sagen, af hvilken 
Redegørelse en Afskrift vedlagdes. I Redegørelsen udtales bl. a., at den 
ved Bekendtgørelse af 25. Juli indførte Rationering ganske ændrede 
Salgsmulighederne, og at Foreningerne derefter har indkøbt de Partier, 
som kunde forventes solgt efter de tildelte Rationeringsmærker, og 
iøvrigt har stillet sig afventende med Hensyn til nyt Indkøb, indtil der 
kom noget Nyt om Rationeringen.

Sagsøgerne meddelte derefter i Skrivelse af 10. Oktober Pakhus
foreningen, at det oplagrede Parti vilde blive tvangssolgt, saafremt For
eningerne stadig vægrede sig ved at aftage dette, og den fremkomne 
Difference bliver afkrævet Foreningerne ved Domstolene. Det tilføjedes, 
at Beholdningen var friske og sunde Varer.

I en samtidig Skrivelse til Forsyningsudvalget udtales i Anledning 
af Pakhusforeningernes Paaberaabelse af, at der havde været Mangler 
ved det leverede Fiskemel, at det drejede sig om et enkelt Parti, som 
indeholdt noget Ammoniak, at dette Parti blev taget tilbage og med Amtets 
Tilladelse udført til København og solgt, uden at Køberne har reklameret 
over Varens Kvalitet. Sagsøgerne hævdede, at dette Spørgsmaal saa
ledes for længst var ordnet paa en for Pakhusforeningerne tilfredsstil
lende Maade.

Pakhusforeningerne svarede den 12. Oktober paa Sagsøgernes Skri
velse af 10. Oktober, at de, saafremt Tvangssalget fandt Sted, afgav Bud 
paa det oplagrede Parti til en Pris af indtil 80 Kr. pr. 100 kg, hvilket 
laa ca. 10 Kr. under den mellem Parterne aftalte Pris. I Skrivelse af 
22. Oktober trak Foreningerne dette Tilbud tilbage.

Færdig fra Trykkeriet den 22. August 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj est e ret saa re t 19 45 Nr. 12

Tirsdag den 2 6. Juni.

1 Oktober Maaned producerede Sagsøgerne 17 Tons Fiskemel og 
solgte paa Bornholm 4 Tons, i November Maaned produceredes 14 Tons 
og solgtes 0 Tons paa Bornholm, i December Maaned produceredes 
15 Tons og solgtes 6,5 Tons paa Bornholm.

Den 1. Januar 1943 laa Sagsøgerne med en Beholdning paa 147,661 kg.
Sagsøgerne tvangssolgte ikke Partiet, men det lykkedes dem efter 

talrige Forhandlinger ved Landbrugsministeriets Skrivelse af 23. Februar 
1943 at opnaa Tilladelse til at sælge indtil 150 Tons Fiskemel til Dan
marks Fjerkræavlerforening til Maksimalpris eksklusive Grossistavance 
leveret franco Købers Plads.

Da Sagsøgerne ifølge Overenskomsten af 19. Maj 1942 havde solgt 
Fiskemelet til Maksimalpris + Grossistavance -4- 1 Kr. 60 Øre pr. 100 kg 
at aftage paa Fabrikken, har de herefter ved Købernes Undladelse af 
at aftage haft Tab af Avance, Udgifter til Oplagring, Forsendelse m. m., 
samt Udgifter til Sagførerassistance, hvilke Beløb de kræver dækket af 
Køberne. Med Hensyn til Udgifter til Sagførerassistance, der er betalt 
med 4000 Kr., bemærkes, at dette Beløb er godkendt af Sagførerraadet.

Sagsøgerne paastaar under denne Sag de Sagsøgte, nemlig: 
Aaker og Aakirkeby Brugsforening, 
Allinge Brugsforening, 
Brodal Lokalforening, 
Brøsthøj Lokalforening, 
A/S Grønbech & Co., Hasle, 
Klemensker Grovvareforretning, 
Lobbæk Andelsmejeri, 
Nexø og Omegns Pakhusforening, 
Nyker Foderstofforening, 
Pedersker Brugsforening, 
Olsker Brugsforening, 
Rønne og Omegns Pakhusforening, 
Rutsker Brugsforening, 
Rø Brugsforening, 
Sandvig Brugsforening, 
Tejn Brugsforening, 
Vang Brugsforening, 
Vestermarie Brugsforening, 
Østerlars Pakhusforening og 
Østermarie Pakhusforening
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principalt tilpligtet in solidum at betale Kr. 20.861,38 med Renter 5 pCt.
p. a. fra Sagens Anlæg, den 17. August 1943.

Det paastævnte Beløb fremkommer saaledes:
Salær til Landsretssagfører Ohrt for dennes Arbejde med

Sagen for at faa Partiet unddraget Rationerings
bestemmelsen .................................................................. Kr. 4.000,00

Fragt fra Bornholm til København, Kr. 2,15 pr. 100 kg 
af 147,661 kg .............................................................. — 3.174,71

Sø- og Krigsforsikring 3/s pCt af 140.000,00 Kr.................. — 525,00
Hjemkørsel 0,50 Kr. pr. 100 kg, af 147,661 kg ................... — 738,51
Oplægning 0,20 Kr. pr. 100 kg, af 147,661 kg .................. — 295,32
Pakhusleje ifølge Specifikation ........................................... — 2.420,05
Udlevering 0,15 Kr. pr. 100 kg, af 147,661 kg .................. — 221,49
Udkørsel 0,50 Kr. pr. 100 kg, af 147,661 kg .................. — 738,31
Rentebeløb ifølge Specifikation ......................................... — 4.067,00
Tabt Grossistavance paa 72,661 kg å 1,90 Kr...................... — 1.380,56
Tabt Grossistavance paa 23,100 kg å 0,50 Kr...................... — 115,50
Tabt Grossistavance paa 16,565 kg å 1,40 Kr...................... — 231,91
Fragt af 147,661 kg ä 2,00 Kr. pr. 100 kg .......................... — 2.953,22

Kr. 20.86138.

Saafremt Retten maatte finde, at den ved Bekendtgørelse af 25. Juli 
1942 indførte Rationeringsordning kan paaberaabes af de Sagsøgte som 
bristende Forudsætning for Overenskomsten af 19. Maj, gør Sagsøgerne 
gældende, at de Sagsøgte maa være pligtige at erstatte dem Tabet paa 
Beholdningen pr. 30. September 1942, stor 113,161 kg, idet de Sagsøgte 
først paa dette Tidspunkt har gjort gældende, at Bekendtgørelsen af 
25. Juli 1942 fritog dem for at aftage udover Rationeringsordningen. 
Dette Tab har Sagsøgerne opgjort til Kr. 17.821,74, og Sagsøgerne paa
staar derfor subsidiært de Sagsøgte in solidum tilpligtet at betale dette 
Beløb med Renter som foran paastaaet.

Saafremt heller ikke dette Standpunkt tiltrædes, gør Sagsøgerne 
gældende, at de Sagsøgte maa være pligtige at erstatte det Tab, som 
Sagsøgerne har lidt ved, at Overenskomsten af 19. Maj 1942 ikke er 
blevet opfyldt fuldt ud, da Bekendtgørelsen af 25. Juli 1942 traadte i 
Kraft. Paa dette Tidspunkt var der en Lagerbeholdning af 139,775 kg, 
hvoraf de Sagsøgte har aftaget 58,435 kg, saaledes at der resterer 
81,340 kg. Tabet herpaa har Sagsøgerne i Stævningen opgjort til 
Kr. 13.840,24, og Sagsøgerne paastaar derfor mere subsidiært de Sag
søgte in solidum tilpligtet at betale dette Beløb med Renter som foran 
paastaaet.

Saafremt der ikke kan gives Sagsøgerne Medhold i, at de Sagsøgte 
hæfter solidarisk, nedlægger Sagsøgerne følgende Paastande:

Mere subsidiært at
Aaker og Aakirkeby Brugsforening tilpligtes at betale .... Kr. 1.157,87
Allinge Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 45,57
Brodal Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 602,77
Brøsthøj Lokalforening tilpligtes at betale........................... — 151,21
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A/S Grønbech & Co. tilpligtes at betale ........................... Kr. 107,71
Humledal Lokalforening tilpligtes at betale ....................... — 383,20
Klemensker Grovvareforretning tilpligtes at betale ......... — 2.363,38
Lobbæk Andelsmejeri tilpligtes at betale ........................... — 1.017,02
Nexø & Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale .... — 7.801,61
Nyker Foderstofforening tilpligtes at betale....................... — 550,97
Pedersker Brugsforening tilpligtes at betale....................... — 793,32
Produktens Foderstofforening tilpligtes at betale ............. — 242,35
Rønne og Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale .... — 826,47
Rø Brugsforening tilpligtes at betale.................................. — 577,90
Sandvig Brugsforening tilpligtes at betale........................... — 55,93
Tejn Brugsforening tilpligtes at betale .............................. — 439,13
Vang Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 45,57
Vestermarie Brugsforening tilpligtes at betale.................... — 18,65
Østerlars Brugsforening tilpligtes at betale ....................... — 242,35
Østermarie Pakhusforening tilpligtes at betale ................ — 3.438,40

Kr. 20.861,38 
med Renter som foran paastaaet. 

Mere subsidiært at
Aaker og Aakirkeby Brugsforening tilpligtes at betale .... Kr. 989,16
Allinge Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 38,93
Brodal Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 514,93
Brøsthøj Lokalforening tilpligtes at betale ....................... — 129,18
A/S Grønbech & Co. tilpligtes at betale ........................... — 92,01
Humledal Lokalforening tilpligtes at betale ....................... — 329,36
Klemensker Grovvareforretning tilpligtes at betale ......... — 2.019,02
Lobbæk Andelsmejeri tilpligtes at betale ........................... — 868,83
Nexø & Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale......... — 6.664,01
Nyker Foderstofforening tilpligtes at betale .................... — 470,68
Pedersker Brugsforening tilpligtes at betale .................... — 677,71
Produktens Foderstofforening tilpligtes at betale ............. — 207,02
Rønne & Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale .... — 706,02
Rø Brugsforening tilpligtes at betale .................................. — 493,69
Sandvig Brugsforening tilpligtes at betale ....................... — 47,78
Tejn Brugsforening tilpligtes at betale .............................. — 375,13
Vang Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 38,92
Vestermarie Brugsforening tilpligtes at betale ................ — 15,92
Østerlars Pakhusforening tilpligtes at betale ................ — 207,03
Østermarie Pakhusforening tilpligtes at betale ................ — 2.936,41

Ialt.... Kr. 17.821,74 
med Renter som foran paastaaet.

Mere subsidiært, at
Aaker og Aakirkeby Brugsforening tilpligtes at betale .... Kr. 768,18
Allinge Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 30,23
Brodal Brugsforening tilpligtes at betale ........................... — 399,97
Brøsthøj Lokalforening tilpligtes at betale ....................... — 99,30
A/S Grønbech & Co. tilpligtes at betale ........................... — 71,46

19'
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Humledal Lokalforening tilpligtes at betale ....................... Kr. 254,22
Klemensker Grovvareforretning tilpligtes at betale ............ — 1.568,07
Lobbæk Andelsmejeri tilpligtes at betale ............................. — 674,74
Nexø & Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale .... — 5.175,33
Nyker Foderstofforretning tilpligtes at betale ...................... — 365,55
Pedersker Brugsforening tilpligtes at betale ...................... — 526,42
Produktens Foderstofforening tilpligtes at betale ............... — 160,78
Rønne & Omegns Pakhusforening tilpligtes at betale .... — 548,31
Rø Brugsforening tilpligtes at betale .................................... — 383,50
Sandvig Brugsforening tilpligtes at betale .......................... — 37,10
Tejn Brugsforening tilpligtes at betale ................................. — 292,33
Vang Brugsforening tilpligtes at betale ................................. — 30,23
Vestermarie Brugsforening tilpligtes at betale ................... — 12,35
Østerlars Pakhusforening tilpligtes at betale ...................... — 160,88
Østermarie Pakhusforening tilpligtes at betale ................... — 2281,27

Ialt.... Kr. 13.840,22 
med Renter som foran paastaaet.

Fordelingen af Erstatningsbeløbene paa de enkelte Sagsøgte er fore
taget saaledes:

Ifølge Fordelingslisten skulde de sagsøgte Foreninger have aftaget 
473,500 kg. Fabrikken producerede imidlertid kun 324,254 kg, heri ikke 
medregnet de 25 pCt. til Udførsel, saaledes at Fabrikkens Produktion 
hun har været 66,65 pCt. af den oprindelige paaregnede. Ved at fordele 
den faktiske Produktion paa de enkelte Foreninger i Forhold til disses 
Bestillinger og heri fradrage, hvad hver enkelt Forening har aftaget, 
fremkommer de Beløb, som kræves betalt af de enkelte Foreninger.

De Sagsøgte paastaar principalt Frifindelse. Subsidiært nedlægger de 
Paastand om, at de kun dømmes til pro rata i Forhold til deres Andel i 
den af Overenskomsten af 19. Maj 1942 nævnte Tildeling at betale en ved 
Rettens Skøn fastsat Erstatning.

Under Domsforhandlingen har Indehaverne af det sagsøgende Interes
sentskab, Grosserer Holger Matthiesen og Fabrikant Johs. A. Hansen, 
Bestyrer Christian Funch og Avlsbruger Poul Ipsen afgivet Forklaring.

Sagsøgerne begrunder deres Paastand med, at det følger af alminde
lige Retsgrundsætninger, at de Sagsøgte som Købere maa bære Tabet 
ved, at den efter Købets Afslutning iværksatte Rationeringsordning har 
forhindret Køberne i at afhænde Varen i det oprindelig paatænkte Om
fang paa Bornholm. Sagsøgerne gør endvidere gældende, at i hvert Fald 
Ansvar i et begrænset Omfang som paastaaet i Stævningen maa følge af, 
at de Sagsøgte har undladt rettidig at klarlægge overfor Sagsøgerne, at 
de ansaa sig berettigede til ikke at aftage i fuldt Omfang efter den indførte 
Rationeringsordning.

De Sagsøgte, der understreger, at de har aftaget det Kvantum Fiske
mel, som efter Rationeringsordningen kunde tilkomme de bornholmske 
Landmænd, gør gældende, at de ikke overfor Sagsøgerne kan være plig
tige at aftage yderligere Fiskemel, idet det var en klar Forudsætning for 
Overenskomsten af 19. Maj 1942, at den frie Handel med Foderstoffer 
bestod.
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De Sagsøgte fremhæver yderligere, at de end ikke var berettigede 
til at aftage yderligere Fiskemel og henviser herved til en af Landbrugs
ministeriet afgivet Udtalelse af 20. Oktober 1942, idet yderligere Aftagen 
vilde være i Strid med Bekendtgørelsen af 25. Juli 1942, hvorefter Landets 
Rationering blev tilrettelagt paa Basis af samtlige Lagre ved Rationerin
gens Begyndelse, og det derfor let vilde kunne umuliggøre Rationeringens 
Gennemførelse, saafremt de Sagsøgte havde aftaget større Partier end 
de, der var nødvendige til Fyldestgørelse af Bornholms Behov.

De Sagsøgte hævder, at det er Sagsøgernes egen Skyld, at der ikke 
var aftaget større Partier Fiskemel end sket, inden Bekendtgørelsen af 
25. Juli 1942 kom, idet dels enkelte Partier af den leverede Vare var for
dærvede, hvilket naturlig medførte Tilbageholdenhed fra Aftagernes Side, 
dels Sagsøgerne i Tiden fra sidst i Juni Maaned til et Stykke ind i 
August praktisk talt standsede Udleveringen, idet man først vilde se, 
hvorledes Forholdene udviklede sig.

For en enkelt af de Sagsøgtes Vedkommende, nemlig Nexø og 
Omegns Pakhusforening, hævder de Sagsøgte, at Nexø og Omegns 
Pakhusforening har været berettiget at afvise Leverancerne fra Sag
søgemes Fabrik, fordi de ikke er foregaaet paa de Vilkaar, som Over
enskomsten hjemler, nemlig direkte fra Fabrikken, hvorimod Leveringen 
er foretaget om ad Rønne, hvor Formalingen fandt Sted, og Fragtudgif
terne derved er forhøjede.

De Sagsøgte bestrider, at der fra deres Side er udvist Forsømmelse 
med Hensyn til Klarlæggelse af deres Standpunkt overfor Sagsøgerne, 
og henviser herved til, at Sagsøgerne efter den førte Korrespondance var 
helt paa det rene med, at Overenskomsten af 19. Maj 1942 ikke vilde 
blive opfyldt, efter at Bekendtgørelsen af 25. Juli var traadt i Kraft.

Med Hensyn til Erstatningsberegningen gør de Sagsøgte gældende, at 
det er uberettiget af Sagsøgerne at ville kræve det Salær paa 4000 Kr., 
som deres Sagfører har beregnet sig for Forhandlinger med Landbrugs
ministeriet om Afsætning af Lageret, betalt af de Sagsøgte. Sagsøgernes 
Omkostninger til Sagførerbistand maa tages i Betragtning af Retten ved 
Fastsættelsen af et eventuelt Omkostningsbeløb, men kan ikke tages med 
som selvstændig Paastand i Erstatningskravet. Iøvrigt gør de Sagsøgte 
gældende, at det beregnede Salær er alt for højt.

De Sagsøgte bestrider iøvrigt de andre Poster i Erstatningsbereg
ningen som udokumenterede, ligesom Sagsøgernes Opgørelse af Behold
ningen af Fiskemel paa de forskellige Tidspunkter dels ikke er doku
menteret, dels indbyrdes modstridende.

De Sagsøgte gør endelig gældende, at der savnes Hjemmel til at 
paalægge de enkelte Firmaer en solidarisk Hæftelse.

Fabrikant Johannes Hansen har forklaret, at han straks efter, at 
han havde modtaget Fordelingslisten, hvilket skete et Par Dage efter 
Overenskomsten af 19. Maj, telefonerede rundt til Foreningerne om Af
tagen. De store Foreninger aftog, hvad de skulde, men de smaa For
eninger var tilbageholdende, idet de sagde, at de fik Rentetab, fordi de 
efter Bekendtgørelsen af 21. Maj ikke maatte levere ud til Forbrugerne. 
Lageret voksede derfor, og han blev derfor ved at rykke og henvendte
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sig til Underskriverne af Aftalen. Endnu i August Maaned rykkedes der 
for Aftagen. Nogle Foreninger vilde aftage, andre ikke.

Bestyrer Funch har forklaret, at han sidst i Juni Maaned henvendte 
sig til Fabrikant Hansen om yderligere Leverance. Hansen svarede, at 
Udleveringen var indstillet indtil videre.

Grosserer Matthiesen har forklaret, at Udleveringen en Tid blev 
standset under Hensyn til Uensartetheden i Formalingen paa den Virk
somhed, som foretog Formalingen, indtil Sagsøgerne havde faaet deres 
Formalingsmaskiner installeret. Matthiesen sendte sin Prokurist til Born
holm for at drøfte Aftagningen med alle Lokalforeningerne, Der blev 
svaret, at de havde Fiskemel nok og ikke ønskede mere paa Lager.

Avlsbruger Poul Ipsen har forklaret, at han ikke har talt med Be
styrer Funch om Sagsøgernes Henvendelse i August Maaned om Ud
førselstilladelse. Forsyningsudvalget vilde ikke give Udførselstilladelse, 
førend Rationeringsordningen var afklaret.

I Tilslutning til det saaledes anførte skal Retten udtale følgende:
Som Sagen foreligger oplyst, maa der gaas ud fra, at der af de Sag

søgte er foretaget bindende Bestillinger paa Fiskemel i Overensstem
melse med den til Sagsøgerne overleverede Fordelingsliste. Sagsøgerne 
har paa deres Side forpligtet sig til at levere Fiskemelet og til ikke at 
levere direkte til Kundeme. De har ganske vist taget Forbehold ved
rørende Produktionens Omfang, hvilket var nødvendigt paa Grund af 
Usikkerheden med Hensyn til Mængden af Fiskeaffald, som kom frem, 
men der er intet oplyst om, at de har gjort sig skyldig i Forsømmelse 
vedrørende Produktionens Gennemførelse.

Stridsspørgsmaalet i Sagen er, hvorvidt de Sagsøgte er pligtige at 
erstatte Sagsøgernes Tab ved deres Undladelse af at aftage i Henhold til 
Overenskomsten af 19. Maj 1942 efter Gennemførelsen af Rationerings
ordningen ved Bekendtgørelsen af 25. Juli 1942. Efter Rettens Opfattelse 
vil en saadan Erstatningspligt ikke være i Strid med Bekendtgørelsens 
Bestemmelser. At det vilde være i Strid med Bekendtgørelsen at ud
levere Fiskemel til Forbrugerne udenom Rationeringen, er en Sag for sig, 
men en Aftagelse af Fiskemelet efter Overenskomsten af 19. Maj vilde 
staa de Sagsøgte aabent uden at gribe til denne Udvej, idet de havde de 
samme Muligheder som Sagsøgerne for at sælge Fiskemelet udenfor 
Bornholm gennem en Forretningsforbindelse. Dette maatte ganske vist 
antages at medføre et Tab, som det skete for Sagsøgernes Vedkommende, 
men dette Tab vilde ikke have været ekstraordinært stort, som det af 
Sagsøgerne gennemførte Salg viser.

Hvad Sagsøgerne angaar, synes der ikke at kunne bebrejdes dem 
noget med Hensyn til Produktionens Gennemførelse eller med Hensyn til 
Foretagelse af Foranstaltninger til Undgaaelse af Tabet.

Der har efter det oplyste været et Parti, som ikke var tilfredsstil
lende, men dette, der efter Sagsøgemes Forklaring skyldtes Fremkomsten 
i en kort Periode af en ekstraordinær stor Mængde Fiskeaffald, blev 
ombyttet og Spørgsmaalet herigennem afviklet, saaledes at det ikke kan 
tages til Indtægt for de Sagsøgte under denne Sag.

Efter det oplyste har Sagsøgerne i en vis Periode holdt Leverancer 
tilbage — efter Sagsøgernes Forklaring, fordi de foretog Undersøgelser
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med Hensyn til Formalingens Kvalitet og vilde undgaa at levere en daar- 
lig Vare, efter de Sagsøgtes Forklaring, fordi Sagsøgerne vilde afvente 
den forestaaende Nyordning. Retten mener heller ikke at kunne tillægge 
dette Betydning. Der mangler Oplysning om, i hvilket Omfang der i 
denne Periode har foreligget Rekvisitioner fra de Sagsøgte, og i hvert 
Fald er denne Undladelse af at levere uden Betydning for den under 
Sagen rejste Tvist, idet de Sagsøgte ikke gennem Aftagen i denne Periode 
vilde være kommet op paa fuld Aftagen i Henhold til Overenskomsten 
af 19. Maj 1942.

Retten finder dernæst, at Sagsøgerne har været berettigede til at af
kræve Nexø og Omegns Pakhusforening Fragtudgifter for Transport til 
og fra Rønne, hvor Formalingen fandt Sted, idet det maa antages at have 
været Foreningen bekendt, at Sagsøgerne ikke havde Formalingsmølle til 
at begynde med, og det ikke under Sagen har været gjort gældende, at 
der foreligger Forsømmelse fra Sagsøgernes Side med Hensyn til Ind
retning af Formalingsmølle paa deres Fabrik.

Endelig skal anføres, at Sagsøgerne ikke har gjort sig skyldig i For
sømmelse med Hensyn til Reklamation vedrørende Aftagen af Fiskemelet, 
at de ved deres Henvendelse til Amtet i Skrivelser af 3. August og 11. Au
gust 1942 og til Forsyningsudvalget i Skrivelse af 20. August 1942 ved
rørende Udførselstilladelse har bestræbt sig for at undgaa Tabet, og at 
de ved det gennemførte Salg til Danmarks Fjerkræavlerforening maa 
antages paa hensigtsmæssig Maade at have begrænset Tabet.

Hvad de Sagsøgte angaar, synes de at have villet fastholde Over
enskomsten af 19. Maj 1942 i dens fulde Omfang, saalænge Muligheden 
stod aaben for, at Fiskemelet kunde placeres paa Bornholm.

Uanset, at der 2 Dage efter Overenskomstens Oprettelse af 21. Maj 
1942 kom Forbud mod Salg og Udlevering til Forbrugere af Fiskemel, 
rejste de ikke overfor Sagsøgerne Spørgsmaalet om denne Bekendt
gørelses Betydning for Overenskomstens Retsvirkning. Saafremt de Sag
søgte paa dette Tidspunkt havde taget Reservation, vilde Sagsøgerne 
have faaet Anledning til at søge yderligere Afsætningsmulighed, hvorved 
Tab mulig havde været undgaaet.

Heller ikke ved Fremkomsten af Rationeringsbekendtgørelsen af 
25. Juli 1942 foreligger der fra noget kompetent Organ indenfor de Sag
søgtes Kreds en Præcisering af det først i Skrivelse af 8. Oktober 1942 
indtagne Standpunkt, at de kun ansaa Overenskomsten af 19. Maj for 
bindende i det Omfang, som Rationeringsordningen hjemlede de born
holmske Landmænd Ret til Aftagen. Fra de Sagsøgtes Side forelaa kun 
som hidtil en Henholden med Hensyn til Varens Aftagen.

De Sagsøgte maa antages at have indtaget samme Standpunkt som 
Medlem af Forsyningsraadet, Avlsbruger Ipsen, der ligesom de Sagsøgte 
repræsenterer bornholmske Landbrugsinteresser, nemlig at man ikke 
vilde give Slip paa Overenskomsten, før Rationeringsordningen var af
klaret. Saafremt de Sagsøgte straks efter Rationeringsbekendtgørelsens 
Ikrafttræden havde præciseret deres Standpunkt og støttet Sagsøgerne 
i deres Bestræbelser for at opnaa Udførselstilladelse, vilde Tabet antage
lig have været undgaaet.
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Retten maa herefter under Hensyn til, at de Sagsøgte er nærmest til 
at bære de efter Købets Afslutning opstaaede Vanskeligheder for deres 
Placering af Varen, og deres hele henholdende Stilling vedrørende 
Spørgsmaalet om Overenskomstens Opretholdelse efter Indførelsen af 
Rationeringsordningen, hvorved deres antagelig værdifulde Medvirken 
til Undgaaelse af Tab gennem Opnaaelse af Udførselstilladelse forspildtes, 
anse det for stemmende med almindelige Retsregler, at de Sagsøgte 
bærer det ved deres Undladelse af at aftage Fiskemelet forvoldte Tab.

Med Hensyn til Tabets Størrelse maa der gives de Sagsøgte Med
hold i, at den af Sagsøgerne foretagne Opgørelse er for usikker til at 
kunne benyttes ved Tabets Fastsættelse. Retten finder, at den de Sag
søgte paahvilende Erstatning skønsmæssigt kan ansættes til 6000 Kr., 
men dette Beløb vil være at fordele forholdsmæssigt paa de enkelte 
Sagsøgte, da Forholdet maa opfattes saaledes, at de hver for sig har 
sluttet en Købeaftale vedrørende det til den enkelte Forening bestilte 
Kvantum, og der iøvrigt ikke er oplyst Grundlag for en solidarisk 
Hæftelse.

De Sagsøgte bør dernæst in solidum betale Sagens Omkostninger 
med 600 Kr.

Onsdag deri 2 7. Juni.

Nr. 10/1943. Vaarst Savværk og Trævarefabrik A/S (Landsretssagf. Poul Christensen)
mod

Firmaet Bruun & Co. (Poul Jacobsen).
(Betaling af Restkøbesum for et Anlæg til Generatorbrænde-Fabrikation).

Vestre Landsrets Dom af 23. December 1942 (111 Afd.): De 
Sagsøgte, Vaarst Savværk og Trævarefabrik, bør til Sagsøgerne, Firmaet 
Bruun & Co., betale 783 Kr. 34 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. 
fra den 10. November 1941, indtil Betaling sker. I Sagsomkostninger be
taler de Sagsøgte til Sagsøgerne 250 Kr. Til Statskassen bør Direktør 
Karl Otto Larsen bøde 10 Kr. Forvandlingsstraffen bestemmes til Hæfte 
i 2 Dage. Det idømte at udrede inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.Selv om der maa tages Hensyn til, at det drejer sig om en Maskine af ny og uprøvet Konstruktion, fremstillet til en speciel Anvendelse, maa det anses godtgjort, at Maskinen har været behæftet med Mangler, for hvilke Indstævnte som Sælger maa bære Ansvaret. Idet det Beløb, som herefter maa tilkomme Appel-
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lanten, passende findes at kunne ansættes til 1000 Kr., som ved Dommen sket, og idet det af de i denne anførte Grunde tiltrædes, at der ikke er tillagt Appellanten Erstatning for ikke rettidig Levering, vil Dommen efter Indstævntes Paastand være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 800 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Vaarst Savværk og Trævarefabrik A/S, til Indstævnte, Firmaet Bruun & Co., 80 0 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgerne, Firmaet Bruun & Co., København, der driver en Træ

varefabrik og beskæftiger sig med Opskæring af Generatorbrænde, havde 
i dette Øjemed til eget Brug konstrueret et Maskinanlæg bestaaende af 
to Maskiner, en Langhugger og en Tværhugger, af hvilke den førstnævnte 
kløver Træet, der forinden saves i Skiver, i lange Stykker, som derpaa 
tilføres den sidstnævnte, der kløver dem i passende korte Stykker. De 
savede Skiver føres paa Transportbaand fra Saven til Langhuggeren paa 
tværs af denne og videre fra Langhuggeren til Tværhuggeren ligeledes 
paa tværs af denne. Paa Foranledning af A/S Dansk Generatorbrænde 
blev forskellige Savværker, der ønskede at benytte Specialmaskiner til 
Fremstilling af Generatorbrænde, deriblandt de Sagsøgte, Vaarst Sav
værk og Trævarefabrik A/S, Vaarst, gjort opmærksom paa denne Ma
skine, som Direktør for det sagsøgte Savværk, Karl Otto Larsen, be
sigtigede hos Sagsøgerne i August Maaned 1941. Da Direktør Larsen 
herefter ønskede at anskaffe et lignende Maskinanlæg til Vaarst Savværk, 
blev der indledt Forhandlinger herom, og da Prisen vilde blive billigere, 
naar der samtidig blev købt flere Anlæg, bestilte de Sagsøgte sammen 
med to andre Savværker hver sit Anlæg, som Sagsøgerne, der ikke 
selv beskæftigede sig med Maskinproduktion, lod udføre paa en Maskin
fabrik efter Beregning og Dimensionering af en der ansat Ingeniør, 
Svend Aage Mathiesen. Om Salget af Anlæget oprettedes der den 27. Au
gust 1941 saalydende Slutseddel mellem Sagsøgerne og de Sagsøgte.

»---------- Bruun & Co. leverer komplet Anlæg til Generatorbrænde
Fabrikation bestaaende af en Langhuggermaskine og en Tværhugger- 
maskine samt de dertil hørende Transportbaand og Remskiver (det be
mærkes, at saafremt det skulde vise sig umuligt at fremskaffe nye Trans
portbaand leveres Maskinerne med brugt Transportbaand til forholdsvis 
lavere Pris).

Maskinerne leveres f. o. b. København den 15. September 1941.



298 27. Juni 1945

Betalingen andrager Kr. 5000 Skriver Kroner Fem Tusinde, som 
betales med 7 3 ved Ordrens Modtagelse, x/3 ved Modtagelsen af Ma
skinerne, Va 30 Dage senere.

Maskinerne opstilles af vor Montør, som vi leverer gratis i 3 Dage. 
Maskinerne garanteres 3 Mndr. for Brud — 5 Mtr. Transportbaand be
tales extra med 200 Kr. ialt leveres 207« Meter Transportbaand.«

Maskinerne blev ikke leveret til den aftalte Tid, i hvilken Anledning 
de Sagsøgte den 9. Oktober 1941 telegrafisk rykkede Sagsøgerne, der 
ved Telegram af samme Dato svarede, at Maskinerne afgik med Damper 
fra Aalborg den følgende Dag. Efter at de Sagsøgte ca. den 20. Oktober 
var begyndt at tage Maskinerne i Brug, blev en Hovedaksel bøjet, i hvil
ken Anledning Ingeniør Mathiesen rejste til Vaarst, hvor han undersøgte 
Maskinerne. Sagsøgerne leverede en ny Hovedaksel, og da heller ikke 
denne viste sig holdbar, tilskrev de Sagsøgte, som den 14. November 
1941 havde telegraferet til Sagsøgerne, at de reparerede for deres Reg
ning og forlangte »Erstatning for Tiden«, den 18. s. M. gennem deres 
Sagfører Sagsøgerne saaledes:

»Som Sagfører for Vaarst Savværk & Trævarefabrik A/S, Vaarst, 
skal jeg herved meddele, at min Klient som tidligere meddelt skriftligt og 
mundtlig agter at kræve Erstatning dels, fordi det købte Anlæg til Fa
brikation af Generatorbrænde blev leveret for sent, og dels fordi Anlæget 
har været behæftet med betydelige Mangler og Fejl, hvilket ogsaa gælder 
de senere leverede Aksler.

Da min Klients Tab langt overstiger Restkøbesummen for Anlæget, 
vil der ikke blive betalt yderligere, men Erstatningskravet vil blive mod
regnet i Restkøbesummen.

Jeg skal i Løbet af kort Tid fremsende endelig Erstatningsopgørelse.«
Herpaa svarede Sagsøgerne i en Skrivelse af 22. s. M. blandt andet, 

at de efter de Oplysninger, der var fremkommet ved Ingeniør Mathiesens 
Undersøgelse i Vaarst, maatte antage, at de Mangler, der havde vist sig, 
skyldtes urigtig Betjening af Maskineriet. Sagsøgerne bemærkede end
videre, at Akslerne var leveret dem af Statsbanerne og opgivet at være 
af Staal med 0,50 pCt. Kulstof, men at de alligevel, dersom de først 
leverede to Aksler ikke var af denne Beskaffenhed, var rede til at om
bytte dem og ikke vilde forlange Betaling for et afsendt Raaemne af 
Poldistaal, dog saaledes, at dets Forarbejdning til Aksel, da de Sag
søgte ønskede at foretage forskellige Ændringer, maatte ske for deres 
egen Regning.

Som Følge af at de Sagsøgte, der i Overensstemmelse med de i Slut
sedlen indeholdte Bestemmelser havde betalt i/a af Købesummen ved Be
stillingens Afgivelse og 7a ved Maskinens Modtagelse, idet den blev 
sendt pr. Efterkrav, undlod at berigtige den sidste Del af Købesummen, 
har Sagsøgerne under nærværende Sag søgt de Sagsøgte til at betale 
dem dette Beløb med 1783 Kr. 34 Øre og desforuden 270 Kr. for en den 
6. November 1941 leveret Hovedaksel, 126 Kr. for et den 15. s. M. leveret 
Raaemne af Poldistaal og 170 Kr. for Udgifter til Ingeniør Mathiesens 
fornævnte Rejse eller ialt 2349 Kr. 34 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. 
p. a. fra den 10. November 1941, indtil Betaling sker.
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De Sagsøgte, der gør gældende, at de har Krav paa en Erstatning 
af ialt 3686 Kr. 36 Øre for Mangler ved Maskinanlæget og for For
sinkelse med Levering af dette og de fornævnte Aksler, i hvilket Til
godehavende de fradrager den resterende Trediedel af Købesummen paa 
Maskinerne med 1783 Kr. 34 Øre, har derefter nedlagt Paastand paa, 
at de frifindes for Sagsøgernes Tiltale, og at disse tilpligtes at betale 
dem 1903 Kr. 02 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 18. Au
gust 1942, indtil Betaling sker.

Sagsøgerne har paastaaet sig frifundet for de Sagsøgtes Tiltale.
I Henhold til retslig Udmeldelse afholdt Snedkermester Ingvard Toft 

og Værkfører Jens Chr. Christensen den 28. Maj 1942 en Syns- og Skøns
forretning over Maskinanlæget til Konstatering af Manglerne ved det og 
disses Aarsag. Den af Syns- og Skønsmændene den 27. Juni 1942 afgivne 
Beretning er saalydende:

»Ved Leveringen var alle Aksler til Transportørerne udført af Rør 
og har maattet udskiftes med komprimerede Staalaksler; desuden maatte 
de to Aksler, der overfører Trækket til Transportøren, forsynes med 
Kugleleje udenfor Remskiverne, da disse sad paa alt for lange over
hængende Ender.

Den skraa Transportør, der befordrer Materialet fra Langhuggeren, 
var for kort, saaledes at Træet fangedes af det tilbagegaaende Baand 
og vilde gaa i Klemme, derved stoppede Transportøren, og Remmen gled 
af; for at undgaa denne Gene maatte Transportøren forlænges og 
afstives.

Det vandrette U-Jern i Maskinens Stativ kunde paa den øverste 
Flange opsamle Træklodser, der til sidst gik i Klemme mellem Flangen 
og Fjederen til Afstandsskinnen (Stopskinnen), derved ødelagdes Fjede
ren, og Fabrikationen gik i Staa. Omtalte U-Jern i Maskinens Stativ 
maatte derfor fjernes og erstattes med et Stykke svært Fladjern boltet 
udvendig paa Maskinen.

Bjælken, hvorpaa Kløvkniven er anbragt, var for svag og maatte 
afstives ved paasvejsede Vinkeljern. Fastspændingen af Kløvkniven var 
foretaget med almindelig Kærvskruer, som slet ikke kunde holde til de 
store Paavirkninger, en saadan Kniv er udsat for. Vaarst Savværk lod 
derfor Kniven nitte fast paa den forstærkede Stolpe tilligemed et Par 
ekstra Forstærkninger til at holde Knivene. Kløvknivenes Slibning var 
uegnet til Formaalet, da de kun havde Fas fra den ene Side. Savværket 
har nu slebet Knivene i Øksefacon, derved opnaas, at Knivene kun faar 
Paavirkning i Stødretningen.

Hovedakslen er fornyet to Gange, da den tilsyneladende var for lille 
dimensioneret og bøjedes under Driften. Savværket fremstillede en 
sværere Aksel, som siden har vist sig at kunne taale Kløvknivens meget 
uensartede Paavirkning.

For at faa undersøgt Materialet, hvoraf de to Aksler er fremstillede, 
har vi ladet afsave en Prøve af hver, og sendt til Statsprøveanstalten, 
hvorfra Prøveattest vedlægges sammen med Kopi af Brev fra os til 
Prøveanstalten. Som Forklaring til Prøveattesten skal vi oplyse, at 
Svejsejern er særlig egnet til Smedning og Svejsning, store Slagge
mængder i Jernet gør dette skørt baade i varm og kold Tilstand og
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forringer Elasticiteten, Ferrit er rent, kulstoffri Jern, Perlit er kulstof- 
holdigt Jern.

Transportøren fra Tværhuggeren var ikke til at indstille, da Lejerne 
kun kunde forskydes i vandret Retning, desuden var Transportøren for 
kort, og Kassens Bagside havde en uheldig Stilling, saaledes at der 
skete en Ophobning af de smaa Træklodser, der i stort Antal skal med 
Transportbaandet til næste Behandling. Ogsaa her har Savværket fore
taget en Forlængelse af Transportøren og Ændring ved Kassen, ligesom 
Lejerne er anbragt paa U-Jern, saaledes at de er forskydelige i Baandets 
Længderetning.

Fjedrene til Afstandsskinnen paa Tværhuggeren maatte flyttes ud 
til Siderne, saaledes at Generatortræet ikke kunde komme i Klemme 
mellem Transportørkassen og Fjedrene, hvorved disse blev ødelagt.

I Fødebordet til Tværhuggeren var Skillerummene ikke parallelle, 
saaledes at Træklodserne kunde kile sig fast heri. Materialet var en eller 
anden Art Letmetal og gik meget hurtigt itu. Hele denne Tilførselsanord
ning har Savværket fornyet og paamonteret Maskinen.

Efter at ovennævnte Ændringer er foretaget og Mangler afhjulpet 
synes Maskinen nu at arbejde tilfredsstillende, men efter vort Skøn burde 
disse Mangler ved en kritisk Gennemgang af Tegninger til Maskinen 
have været undgaaet, eller i det mindste have været afhjulpet ved Af
prøvning af Maskinen.

Konstruktionen af Eksentrikkerne er ikke heldig, idet en allerede til
trængt Sammenspænding af disse ikke lader sig udføre uden stor Be
kostning; det ene Hovedleje er foret med Metal, dette burde ogsaa have 
været Tilfældet med det andet. Styreanordningen for Bjælken burde 
ogsaa have været indrettet saaledes, at en Sammenspænding eller en 
Udskiftning af Skinnen kunde lade sig gøre; som det er nu slides der paa 
selve Bjælken, der af og til maa paasvejses og afhøvles.

Ved Gennemgangen af Maskinerne standser man ved den i høj Grad 
primitive Udførelse og de i meget stort Omfang anvendte gamle Ma
terialer, som vi mener slet ikke egner sig for Maskiner af denne Art, 
der i Virkeligheden skal kunne staa for saa store og ukontrolable Paa- 
virkninger, som her er Tale om. Iøvrigt mener vi, at en Maskine af denne 
Art, burde være forsynet med en Sikringsanordning — f. Eks. Friktions
kobling eller lign. — der kunde beskytte Maskinen mod hændelige Uheld; 
det viste sig nemlig, at den sidste Klods af en Skive, der gaar gennem 
Langhuggeren, af og til kan komme til at ligge paa tværs under Kniven, 
uden at Betjeningen har nogen Skyld heri; at løbe an paa, at Remmen 
i et saadant Tilfælde skal springe af, er en Letsindighed, som man ikke 
kør sætte sin Lid til, en Rem paavirkes jo stærkt af Vejrliget, naar den 
som i dette Tilfælde er anbragt i et tildels aabent Træskur.

Efter foran beskrevne Syn og Skøn over Mangler og Fejl, der har 
været ved de af Bruun & Co. leverede Maskiner til Vaarst Savværk og 
af foreliggende Regninger over Reparationerne fremgaar det, at disse 
har været udført i den normale Arbejdstid, og som Følge deraf har der 
været Standsninger, hvor Savværket har maattet beholde Personalet 
ca. 7 Mand, der ikke har kunnet udnyttes til andet Arbejde.
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Efter Timerne paa Regningerne over Reparationerne kan skønnes, 
at Erstatningerne foruden Reparationerne sættes til Kr. 800,00.«

Med den afsluttende Bemærkning i Syns- og Skønsforretningen sigtes 
til, at der var forelagt Syns- og Skønsmændene en Opgørelse med 
Underbilag, hvoraf fremgik, at der i Tiden fra den 13. Oktober til den 
26. November 1941 var udført Reparationer paa Maskinanlæget til et 
samlet Beløb af 1042 Kr. 51 Øre, og at der heraf var beregnet 542 Kr. 
50 Øre i Arbejdsløn til de Sagsøgtes egne Folk for Deltagelse i Arbejdet. 
Mændene kom herefter, som det fremgaar af foranstaaende, til det Re
sultat, at der intet kunde indvendes mod den fra de Sagsøgte fremkomne 
Opgørelse over Bekostningen ved Reparationerne, og at Godtgørelse for 
den Tid, de Sagsøgtes Folk havde anvendt paa Deltagelse i Reparations
arbejdet kunde ansættes til 800 Kr.

Den 21. Juli 1942 rettede de Sagsøgtes Sagfører følgende Spørgs
maal til Skønsmændene, idet han yderligere forelagde dem to Regninger 
fra Maskinfabrikant L. Jørgen Larsen og Smedemester M. Christiansen 
til et samlet Beløb af 947 Kr. 85 Øre for Reparationer, som de havde 
ladet foretage paa Anlæget i Tiden fra den 10. December 1941 til den 
8. Juli 1942:

»1. Er der ved Beregningen af det i Skønsforretningen af 27. Juni 
1942 opgjorte Erstatningsbeløb nemlig:
Summen af de tidligere fremlagte Regninger ............. 1042 Kr. 51 Øre
med Tillæg af det i Forretningen nævnte Beløb .... 800 — 00 —

Ialt.... 1842 Kr. 51 Øre 
taget Hensyn til: 
a) Erstatning for mangelfuld Udførelse af Ekcentrikkerne?
b) Manglende Metalforing i det ene Hovedleje?
c) Mangelfuld Udførelse af Styreanordningen?
d) Manglende Sikringsanordning?

2. Hvilken samlet Erstatning vil Skønsmændene anse for passende, 
naar der ogsaa tages Hensyn til de under 1. a) til d) anførte Mangler 
og til de Reparationsudgifter, som fremgaar af de nu som Bilag 22 og 
23 fremlagte Regninger fra Maskinfabrikant L. Jørgen Larsen og Smede
mester M. Christiansen?

3. Idet bemærkes, at Firma Bruun & Co. i Stævningen har krævet 
særskilt Betaling for en Aksel til Langhuggeren, og for et Stk. Raaemne 
til en saadan Aksel, spørges, om Skønsforretningen skal forstaas saa
ledes, at de to først leverede Aksler til Langhuggeren efter de fra Stats
prøveanstalten foreliggende Oplysninger maa anses for ubrugelige til 
Formaalet saaledes, at det sidst leverede Stk. Raaemne maa anses for 
Erstatning for de først leverede ubrugelige Aksler, hvoraf vil følge, at 
Firma Bruun & Co. for det første ikke kan kræve Erstatning for Akslerne 
eller for Raaemnet og for det andet er pligtig til at godtgøre Vaarst Sav
værk og Trævarefabrik A/S Udgifterne ved Fremstilling af den sidste 
Aksel af det leverede Raaemne, hvilke Udgifter er medtaget i den tidligere 
fremlagte Regning af samlet Beløb 1042 Kr. 51 Øre.«

Herpaa svarede Skønsmændene den 11. August 1942 følgende:
»I Tilslutning til Syns- og Skønsforretning, foretaget paa Vaarst
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Savværk den 21. Maj 1942 og ved Retsmødet den 13. Juli 1942, fremkom 
der i Sagen nye Oplysninger; saaledes at Skønsmændene skulde afgive 
en Erklæring, om der ved Beregningen af Erstatningsbeløbet er taget 
Hensyn til mangelfuld Udførelse af Exentrikkerne, manglende Metal
foring i det ene Hovedleje, mangelfuld Udførelse af Styreanordningen 
og manglende Sikringsanordning, samt de i Bilag 22 og 23 fremlagte 
Regninger paa Kr. 947,85 fra Fabrikant Jørgen Larsen og Smedemester 
Christiansen.

Til ovennævnte Spørgsmaal er der ikke taget Hensyn til Skønsforret
ningen, og vi vil derfor efter vor bedste Overbevisning ansætte den hele 
Erstatning til Kr. 2790,36 fremkommet saaledes: 1042,51 + 800,00 4- 947,85.

I Henhold til Statsprøveanstaltens Analyse af de først leverede 
Aksler, som gav til Resultat, at de var uegnede til Formaalet, vil det 
kun være rimeligt, at de nye Aksler, saavel som Forarbejdningen af 
samme leveres af Bruun & Co. uden Beregning. De to Aksler af fra 
Bruhn & Co. som er medregnet i Reparationsposterne Kr. 1042,51, mener 
vi, Undertegnede, skal være Ækvivalent for Tidsspilde, Transport m. m. 
ved de mange Reparationer, der har været foretaget siden Syns- og 
Skønsforretningen den 27. Maj 1942.«

Herefter mener de Sagsøgte hos Sagsøgerne at kunne fordre det for
nævnte af Syns- og Skønsmændene opgjorte Beløb af 2790 Kr. 36 Øre 
med Tillæg af 396 Kr., der udgør Prisen for den af Sagsøgerne efter
leverede Hovedaksel samt Poldistaalet og af 500 Kr. for mistet For
tjeneste paa Grund af Forsinkelse med Levering af Maskinanlæget og 
Akslerne eller som foran nævnt ialt 3686 Kr. 36 Øre.

Samtidig med at Skønsmændene til Statsprøveanstalten indsendte 
Prøver af to først af Sagsøgerne leverede Aksler, forespurgte de, hvor
vidt disse Aksler var fremstillet af Staal med 0,5 pCt. Kulstof. An
staltens Undersøgelse gav til Resultat, at de bestod af almindeligt 
Svejsejern med et Kulstofindhold, der i Gennemsnit ikke oversteg 0,05 
til 0,1 pCt. Da nu Sagsøgerne i deres fornævnte Skrivelse af 22. No
vember har erklæret sig villige til at ombytte Akslerne, saafremt de ikke 
var af Staal med 0,5 pCt. Indhold af Kulstof, kan der ikke tilkomme dem 
Betaling for den efterleverede Hovedaksel og ej heller for Poldistaalet 
og for de Udgifter, der er medgaaet til dets Afdrejning til Aksel. Sag
søgerne vil ej heller kunne forlange Refusion af deres Udgifter ved 
Ingeniør Mathiesens Rejse, da denne blev foranlediget af, at den først 
leverede Aksel ikke havde de Egenskaber, som Sagsøgerne selv ifølge 
deres Skrivelse af 22. November 1941 maa antages at have anset nød
vendige. Sagsøgerne vil herefter hos de Sagsøgte kun kunne fordre V« 
af Købesummen for Maskinanlæget med 1783 Kr. 34 Øre.

De Sagsøgtes Krav paa Erstatning, fordi Maskinanlæget ikke er 
leveret rettidigt, vil ikke kunne tages til Følge, da de Sagsøgte ikke i 
Overensstemmelse med Reglen i Købelovens § 27 straks ved Leveringen 
har meddelt Sagsøgerne, at de vilde paaberaabe sig Forsinkelsen.

Ved Bedømmelsen af de øvrige af de Sagsøgtes rejste Krav maa der 
lægges Vægt paa, at de Sagsøgte vidste, at Sagsøgerne nylig havde 
konstrueret den omhandlede Specialmaskine, og at den kun var prøvet i 
deres egen Virksomhed. Selv om nu det til de Sagsøgte leverede Anlæg
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blev udført paa en Maskinfabrik efter Beregninger og Tegninger af en 
faguddannet Ingeniør, maatte Sagsøgte dog være klar over, at der ikke 
heri laa nogen Garanti for, at de Begyndelsesvanskeligheder, der som 
Regel gør sig gældende ved Anvendelsen af nyopfundne Maskiner, var 
overvundet, idet Muligheden for at fremstille en saadan Maskine i hen
sigtsmæssig og driftsikker Form ikke kan ventes at foreligge, før den er 
gennemprøvet i længere Tid i forskellige Virksomheder og under veks
lende Forhold. De Sagsøgte kan derfor i det foreliggende Tilfælde ikke 
anses berettigede til Erstatning, alene fordi Maskinen i forskellige Detail
ler maatte lide af saadanne Konstruktionsfejl, at det har været nød
vendigt eller praktisk at foretage Ændringer ved den, lige saa lidt som 
de kan forlange Godtgørelse for Driftstab for den Tid, der er med- 
gaaet til Iværksættelsen af de paagældende Foranstaltninger. Da Sag
søgerne imidlertid ved Slutsedlen har ydet de Sagsøgte Garanti for 
Brud paa Maskinanlæget i tre Maaneder, findes Sagsøgerne paa dette 
Grundlag at have Pligt til at erstatte de Sagsøgte Udgiften ved de Re
parationer, der er foretaget i Tiden fra den 20. Oktober 1941, da Anlæget 
blev taget i Brug, til den 20. Januar 1942, for saa vidt de paagældende 
Arbejder er foretaget til Istandsættelse af Brud eller til Afværgelse af 
saadanne, idet der efter Sagens Oplysninger ikke er tilstrækkelige Holde
punkter for den Antagelse, at Reparationerne har maattet foretages som 
Følge af, at Maskinerne er blevet urigtigt behandlet paa de Sagsøgtes 
Savværk. Da Udgifterne herved efter den foreliggende Opgørelse fra 
Sagsøgerne og Regningerne fra Fabrikant L. Jørgen Larsen og Smede
mester Christiansen for det nævnte Tidsrum skønnes at kunne bestem
mes til 1000 Kr., vil de Sagsøgte kunne modregne dette Beløb i den 
resterende Trediedel af Købesummen for Anlæget, og de vil herefter 
være at tilpligte at betale Sagsøgerne 783 Kr. 34 Øre med Renter som af 
disse paastaaet

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte delvis at burde godtgøre 
Sagsøgerne med 250 Kr.

For Udeblivelse fra den befalede Forligsmægling vil Direktør Karl 
Otto Larsen til Statskassen have at bøde 10 Kr. Forvandlingsstraffen vil 
være at bestemme til Hæfte i 2 Dage.

Nr. 80/1945. Gartner J. Frederiksen (Landsretssagf. Korshøj) 
mod

Fru Grethe Krøyer Christensen (Ingen).
Kendelse afsagt den 20. Marts 1945 af den ved Lov Nr. 55 af 

23. Marts 1937 nedsatte Voldiftsret for Københavns Amts- 
raadskreds:

Ved Kontrakt af Januar 1938 købte Klageren, Gartner J. Frederik
sen, af sin Fader dennes Frugt- og Blomsterforretning, som Faderen 
havde drevet i lejede Lokaler i en Fløj af Mothgaarden, Søllerødvej 23, 
der ligger ud mod Pladsen omkring Gadekæret ved Søllerød Kro.
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Først den 8. Oktober 1941 oprettedes der Lejekontrakt mellem Klage
ren og Gaardens Ejer, Indehaveren af Søllerød Kro, Restauratør E. W. 
Sauerberg. Den aarlige Leje fastsattes til 1200 Kr., og det hedder i Kon
trakten, at Lokalerne lejes til Blomster-, Frugt- og Grøntforretning, og at 
Udlejningen sker i Fortsættelse af bestaaende Lejemaal. Ved en anden 
Lejekontrakt af samme Dato mellem samme Parter lejede Klageren 
en Beboelseslejlighed i samme Ejendom, bestaaende af 2 Værelser og 
Køkken, for en aarlig Leje af 600 Kr.

Den 1. April 1944 solgte Restauratør Sauerberg Mothgaarden til sin 
Datter Indklagede, Fru Grethe Krøyer Christensen, og denne har der
efter under 27. December 1944 opsagt begge de ovennævnte Lejemaal til 
Ophør den 1. Oktober 1945, idet hun selv ønsker at benytte Forretnings
lokalerne, og mener ogsaa at maatte opsige Beboelseslejemaalet, da de 
to Lejemaal er knyttet sammen.

Klageren har derefter under Henvisning til Indenrigsministeriets Be
kendtgørelse Nr. 375 af 22. December 1937, hvorved Reglerne i Lov 
Nr. 55 af 23. Marts 1937 om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet 
Ejendom sættes i Kraft i den bymæssigt bebyggede Del af Søllerød Kom
mune, indbragt Opsigelsen for nærværende Voldgiftsret, hvor han har 
nedlagt Paastand paa, at Opsigelsen kendes ugyldig, subsidiært at Op
sigelsen kun godkendes mod en af Retten fastsat Erstatning.

Indklagede har paastaaet Sagen afvist, da Forretningen ikke ligger i 
en bymæssig Bebyggelse. Subsidiært paastaar Indklagede sig frifundet, 
mere subsidiært mod en af Retten fastsat Erstatning.

Det er oplyst, at Indklagedes Mand er gartneruddannet, at han der
efter er uddannet som Mekaniker, og i en Aarrække har været be
skæftiget i Motorbranchen, men at han fra 1941 som Følge af de daarlige 
Forhold i denne Branche er vendt tilbage tli Gartnerfaget.

Retten har beset Forholdene paa Stedet.
Det lejede bestaar dels af to Butikslokaler, der er i Forbindelse med 

hinanden, og et Køkken, dels af Beboelseslejligheden, der oprindelig ikke 
er i Forbindelse med Butikslokalerne, men nu er det gennem en Dør, som 
Lejeren har anbragt i Væggen fra det nævnte Køkken ind til Beboelses
lejligheden.

Den Fløj, hvori det lejede findes, ligger paa Hjørnet af Søllerødvej, 
der fra Holte Stationsby fører til Søllerød, og den ovennævnte Plads 
omkring Gadekæret. Ned mod Holte findes ingen Bebyggelse, der kan 
karakteriseres som bymæssig. Derefter følger mod Syd Ejendommen 
Carlsminde og de til den hørende Arealer, der kun i mindre Grad er be
byggede, og mod Nord Søllerød Kirkegaard og Søllerød Slot med til
hørende Park. Derefter findes langs Vejen til Nærum en Villabebyggelse 
med enkelte Forretninger paa begge Sider af Vejen, strækkende sig til 
Nærum Kostskole, og med enkelte Sideveje med Villabebyggelse.

Retten maa finde, at det lejede er beliggende paa et Sted, hvor For
holdene er saaledes, at de endnu ikke kan siges at have Karakter af en 
bymæssig Bebyggelse, og som Følge heraf vil Sagen være at afvise.

Thi bestemmes:
Denne Sag afvises fra Voldgiftsretten.
Sagens Omkostninger betaler Klageren, Gartner J. Frederiksen, til
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Indklagede, Fru Grethe Krøyer Christensen, inden 15 Dage fra denne 
Kendelses Afsigelse med 75 Kr.

To af Rettens Medlemmer afgav saalydende
Dissens:

Søllerød omfatter Bebyggelsen mellem Geelskov i Vest, Kirkeskoven 
og Attemosevej i Nord, Ravnholm i Syd og »den grønne Sti« ved Nærum 
Kostskole i Øst. Indenfor dette Omraade findes Kirke, Kro, Sanatorium, 
det tidligere Raadhus, Postindleveringssted og desuden 310 Ejendomme 
med ca. 320 Familier om Vinteren og ca. 410 Familier om Sommeren. 
Regnes hver Familie til 3 å 4 Personer, bliver Indbyggerantallet 1100— 
1500 Personer, eller lige saa mange som i Landets smaa Købstæder. I 
Byen findes Kro, Grønthandler, 3 Købmænd, Bager, Viktualiehandler, 
Sæbeudsalg, Kiosk, Radioudsalg med Cykelreparation, Barber, Skomager, 
Rullestue samt diverse Haandværkere. Omraadet er forsynet med de for 
et Byomraade nødvendige tekniske Foranstaltninger, saasom Lys og Vand 
og desuden Gas og et moderne Kloakanlæg.

Vi mener derfor i Tilslutning til en af Søllerød Kommune afgivet for 
Retten fremlagt Erklæring at maatte betegne Søllerød som havende Ka
rakter af bymæssig Bebyggelse og voterer derfor for at tage Klagerens 
Paastand om, at Virksomheden er beliggende i en bymæssigt bebygget 
Del af Søllerød Kommune, til Følge og at kende Opsigelsen ugyldig, 
subsidiært at Opsigelsen kun godkendes mod Erstatning.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Københavns Amtsraads- kreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde vil den være at stadfæste.

Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.

Torsdag den 2 8. Juni.

Nr. 185/1944. Grosserer A. Reimann Hansen (Overretssagf. Kai Lassen)
mod

Højesteretssagfører Ejvind Møller (Ingen).
(Betaling for Sagførerassistance m. v.).

H. R. T. 1945 Nr. 12 (Ark 19 og 20) 20
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Østre Landsrets Dom af 26. Juni 1944 (111 Afd.): Sagsøgte, 
Grosserer A. Reimann Hansen, bør til Sagsøgeren, Højesteretssagfører 
Ejvind Møller, betale de paastævnte 1394 Kr. 15 Øre med Renter heraf 
5 pCt. aarlig fra den 1. Februar 1943, til Betaling sker, og Sagens Om
kostninger med 300 Kr. At efterkomme inden 15 Dage under Adfærd 
efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.Da det for Højesteret fremførte ikke findes at kunne begrunde en 'Ændring af Landsrettens Afgørelse, vil Dommen være at stadfæste. Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag paastaar Sagsøgeren, Højesteretssagfører Ejvind 

Møller, Sagsøgte, Grosserer A. Reimann Hansen dømt til Betaling af 
1394 Kr. 15 Øre, som han skal skylde Sagsøgeren for Sagførerassistance 
og kontant Udlæg m. v. i Henhold til en fremlagt Opgørelse af 25. Januar 
1943 med Renter af Beløbet 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 
1. Februar 1943.

Sagsøgte har ikke givet personligt Møde under Domsforhandlingen. 
Den for ham mødende Sagfører Overretssagfører Kai Lassen rejser ikke 
Indsigelse mod Størrelsen af det indsøgte Beløb, efter at en omtvistet 
Salærberegning er blevet godkendt af Sagførernævnet den 16. Juni 1944 
efter Anke af Kredsbestyrelsens Afgørelse af 1. Februar 1944.

Idet bemærkes, at en af Sagsøgte fremsat Begæring om yderligere 
Udsættelse af Sagen ikke kan imødekommes, vil der herefter være at 
give Dom i Overensstemmelse med Sagsøgerens Paastand.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale Sagsøgeren med 
300 Kr.

Nr. 88/1945. Rigsadvokaten
mod 

Hans Peter Nielsen og Erik Georg Halfdan Haaknel (Hartvig Jacobsen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 285, 1. Stk., jfr. § 276, 

jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, samt § 21.

Dom afsagt af Københavns Byret den 25. November 1944 
(IV Afd.). De Tiltalte, Hans Peter Nielsen og Erik Georg Halfdan Haak-
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nel, bør straffes, Nielsen med Fængsel i 3 Aar, Haaknel med Fængsel i 
2 Aar, hvoraf 26 Dage anses som udstaaet. De Tiltalte bør een for begge 
og begge for een betale Sagens Omkostninger, derunder 125 Kr. i Salær 
til den beskikkede Forsvarer Overretssagfører Bay.

Østre Landsrets Dom af 31. Januar 1945 (1 Afd.): Byrettens 
Dom bør ved Magt at stande, dog at Straffene bestemmes for Tiltalte 
Hans Peter Nielsen til Fængsel i 1 Aar og 3 Maaneder, hvoraf 34 Dage 
anses for udstaaet, og for Tiltalte Erik Georg Halfdan Haaknel til Fæng
sel i 8 Maaneder, hvoraf 80 Dage anses udstaaet. Det Offentlige udreder 
Sagens Omkostninger for Landsretten, derunder Salær 60 Kr. til den 
beskikkede Forsvarer, Overretssagfører .Oluf Bay.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse paaanket af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetDet bemærkes, at Akterne vedrørende de de Tiltalte tidligere overgaaede Straffe ikke har kunnet fremskaffes, dog med Undtagelse af Akterne vedrørende den Tiltalte Nielsen den 22. Oktober 1943 overgaaede Dom.Tiltalte Nielsen har med Hensyn til de ham ifølge Byretsdommen overgaaede Straffedomme i Udlandet forklaret, at han ikke er straffet i Australien i 1912 og at Straffen i England i 1919 ikke er for Juveltyveri, men for Mytteri.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu afkortes for Tiltalte Nielsen 90 Dage og for Tiltalte Haaknel 170 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at for Tiltalte Hans Peter Nielsen 90 Dage og for Tiltalte Erik Georg Halfdan Haaknel 170 Dage anses som udstaaet.I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Hartvig Jacobsen 100 Kr., der udredes af det Offentlige.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag, der er behandlet under Medvirken af Domsmænd 

tiltales Hans Peter Nielsen og Erik Georg Halfdan Haaknel ifølge Stats
advokatens Anklageskrift af 10. November 1944 til at lide Straf for Forsøg 
paa Tyveri under Mørklægning efter Straffelovens § 286, jfr. § 276, 
jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1 i Anledning af, at de i Forening Natten 
mellem den 16. og 17. Oktober 1944 Klokken ca. 0,15 i tyvagtig Hensigt 
ved at ituslaa en Rude har skaffet sig Adgang til Kolonialforretningen 
Ny Carlsbergvej 31.

20'
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Tiltalte Nielsen er født den 28. Juni 1895 i Vedbæk, Søllerød Sogn, 
og tidligere straffet:

1) i Australien i 1912 for Tyveri om Bord paa Skibe, med Fængsel i 
3 Maaneder,

2) i England i 1919 for Indbrud i Juvelerforretning, med 1 Aars 
Strafarbejde,

3) i Australien i 1922 som i 1912, samt
4) ved Københavns Byrets Dom af 7. November 1927 for Tyveri 

med 1 Aars Forbedringshus,
5) ved samme Rets Dom af 6. Juni 1932 for Meddelagtighed i Be

drageri, med 120 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost,
6) ved samme Rets Dom af 6. April 1934 for Tyveri med 1 Aars 

Fængsel og Frakendelse af borgerlige Rettigheder i 10 Aar,
7) ved samme Rets Dom af 17. April 1935 for Forsøg paa Bedrageri 

med Fængsel i 4 Maaneder,
8) ved samme Rets Dom af 22. Oktober 1943 for Tyveri med Fængsel 

i 4 Maaneder.
Desuden er 3 Sager i 1927, 1940 og 1943 vedrørende henholdsvis 

Tyveri. Meddelagtighed i Forsøg paa Tyveri og Røveri sluttet med 
Statsadvokatens Samtykke.

Tiltalte Haaknel er født den 3. Juli 1900 i København, og tidligere 
straffet:

1) ved Københavns Byrets Dom af 4. September 1925 for Tyveri 
med 8 Maaneders Forbedringshusarbejde, formildet v/ kgl. Resolution af 
19. Oktober 1925 til 80 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost, der af- 
sones med 5 Aars straffri Vandel,

2) ved samme Rets Dom af 18. Maj 1934 for Overtrædelse af Straffe
lovens § 291, med Fængsel i 4 Maaneder og Frakendelse af borgerlige 
Rettigheder i 5 Aar.

Desuden er henholdsvis i 1923 og 1924 to Sager angaaende Tyveri 
sluttet med Statsadvokatens Samtykke mod Vedtagelse af Bøder paa 
100 Kr.

Iøvrigt er Tiltalte i Tidsrummet fra 1935 til 1941 i 13 Sager ved
rørende Overtrædelse af Politivedtægtens §§ 5, 9 og 79 og Færdsels
lovens §§ 2, 5 og 28,2 idømt Boder fra 15 Kr. til 60 Kr.

De Tiltalte har nægtet sig skyldige i noget ulovligt.
De har forklaret, at da de passerede Forretningen, kom der nogle 

Personer ud herfra medførende Sække og en Kuffert. Tiltalte Nielsen 
spurgte, hvad der foregik, og en af Personerne smed da en Sæk fra sig 
og løb. Nielsen skubbede Døren op og spurgte, om der var nogen. 
Haaknel blev staaende udenfor. Pludselig kom der 8—10 Mand ud ad 
Gadedøren, og de løb da begge hver sin Vej, men blev paagrebet. De har 
ikke kunnet give nogen rimelig Forklaring paa, hvorfor de søgte at 
undløbe.

Der er under Sagen afgivet Forklaring af Vidnerne Kommis L. S. 
Tillimann, Mekaniker V. E. Fischer, K. H. Larsen og dennes Hustru.

Det fremgaar af de afgivne Forklaringer, at der er hørt Raslen af 
Flasker fra Forretningen, at de Tiltalte har været inde i Forretningen og 
er kommet ud fra denne umiddelbart efter, at den omhandlede Raslen er
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blevet hørt. Tiltalte Nielsen har efter at være blevet fanget indrømmet at 
have været inde i Forretningen, fordi nogle Personer havde sagt, at 
Døren stod aaben, og at man kunde tage, hvad man vilde, i Forretningen. 
Han undskyldte sig med at have været beruset. De Tiltalte lod, som om 
de ikke kendte hinanden.

Det er oplyst, at der er stjaalet en Del Effekter, som ikke er blevet 
bragt til Veje.

Medens Retten efter det oplyste ikke tør anse det for bevist, at de 
Tiltalte har foretaget selve Indbruddet, maa Retten imidlertid anse det 
for bevist, at de har været inde i Forretningen, og at dette er sket i 
tyvagtig Hensigt. Herefter vil de begge være at anse for Forsøg paa 
Tyveri, begunstiget af Mørklægningen.

De Tiltalte har været fængslet fra den 17. Oktober 1944.
Som Følge af det anførte vil de Tiltalte være at anse efter Straffe

lovens § 285,1, jfr. § 276, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1,1 samt § 21, 
Nielsen med Fængsel i 3 Aar, Haaknel med Fængsel i 2 Aar, hvoraf 
26 Dage i Medfør af Straffelovens 8 86 anses som udstaaet.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 25. November 1944 af Køben

havns Byrets 4. Afdeling (Sag Nr. 438/1944), er paaanket af de Tiltalte 
Hans Peter Nielsen og Erik Georg Halfdan Haaknel til Frifindelse, af 
Anklagemyndigheden til Skærpelse af de idømte Straffe.

Idet Retten ligesom Byretsdommen anser det bevist, at de Tiltalte 
har været inde i Forretningen i tyvagtig Hensigt, men derimod ikke 
anser det bevist, at Indbrudet er udført af de Tiltalte, vil Dommen være 
at stadfæste, dog saaledes at Straffene efter det anførte findes at burde 
nedsættes for Nielsen til Fængsel i 1 Aar og 3 Maaneder, hvoraf 34 Dage 
anses udstaaet, og for Haaknel til Fængsel i 8 Maaneder, hvoraf 80 Dage 
anses udstaaet.

Nr. 134/1943. Smed Valdemar Simonsens Konkursbo (Gamborg)
mod

Bogholder Fr. B. Simonsen (Steglich-Petersen).
(Afkræftelse af Ejendomshandel).

Vestre Landsrets Dom af 8. Marts 1943 (IV Afd.): Sagsøgte, 
Bogholder Fr. B. Simonsen, bør for Tiltalte af Sagsøgerne, Smed Valde
mar Simonsens Konkursbo, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger 
ophæves. Til Overretssagfører Johnsen betaler det Offentlige i Salær 
250 Kr. samt til Dækning af Udlæg 68 Kr.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Angaaende Værdien af Ejendommen er bl. a. oplyst, at den ved Vurdering til Laaneefterretning i 1938 blev ansat til en Salgsværdi af 31.000 Kr., at Bygningernes Assurancesum da var 27.800 Kr., at Smed Simonsen i 1938—39 udbød Ejendommen til Salg for 28 å 30.000 Kr., og at retslig udmeldte Skønsmænd i en den 26. Maj 1942 afgivet Erklæring har anslaaet Handelsværdien af Ejendommen i November—December 1940 til 28.000 Kr.Ved det i Sagen tildels efter Dommens Afsigelse fremkomne findes det tilstrækkeligt godtgjort, at Ejendommens Værdi væsentligt har oversteget Købesummen, og at Smed Simonsen ved Ejendomsoverdragelsen, der maa antages foretaget for at hindre Former Poulsen i at faa Fyldestgørelse for sit Krav, har gjort sig insolvent.Herefter vil Appellantens Paastand være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Den af Smed Valdemar Simonsen ved Skøde tinglyst den 3 0. December 1940 foretagne Overdragelse til Indstævnte Bogholder Fr. B. Simonsen af Ejendommen Matr. Nr. 67 b Nykøbing Mors Købstads Markjorder kendes ugyldig i Forhold til Appellanten, Smed Valdemar Simons Konkursbo.
I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 800 Kr.
Der tillægges Højesteretssagfører Steg- 1 i c h-P etersen i Salær for Højesteret 250 Kr., der ligesom de Overretssagfører Johnsen i Salær for Landsretten og som Udlægsgodtgørelse tillagte Beløb 250Kr. og 68 Kr. og de Overretssagfører G. K. Petersen under subsidiære Vidneførsler tillagte Salærer 70 Kr. og 20 Kr. samt Udlægsgodtgørelse 18 Kr. udredes af det Offentlige.
De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms A f- s i g e 1 s e.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved en af Retten for Nykøbing Mors og Morsø Herreder den 4. De

cember 1940 afsagt Dom i en Injuriesag blev Smed Valdemar Simonsen, 
Nykøbing Mors, bl. a. idømt 20 Dagbøder å 6 Kr. samt tilpligtet at betale
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til Former Peter Poulsen, Nykøbing Mors, i Erstatning for Tort, i Sags
omkostninger samt til Kundgørelse af Domsslutningen ialt 340 Kr. Efter 
at Poulsens Sagfører, Landsretssagfører Bagger, Nykøbing Mors, havde 
bemærket, at der den 30. December 1940 var tinglyst Skøde fra Valdemar 
Simonsen til dennes Søn, Sagsøgte, Bogholder Fr. B. Simonsen, Randers, 
paa den Valdemar Simonsen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 67 b, Ny
købing Mors Købstads Markjorder, blev der foretaget Udlæg i Henhold 
til fornævnte Dom hos Valdemar Simonsen, og da det viste sig, at han 
efter Ejendomsoverdragelsen ikke ejede Midler til sine Kreditorers Dæk
ning, blev der paa Poulsens Vegne den 10. Januar 1941 til Skifteretten i 
fornævnte Retskreds indgivet Konkursbegæring mod Valdemar Simonsen, 
hvilken Begæring blev taget til Følge. Konkursdekretet blev afsagt den 
20. Januar 1941. Den i Boet efter Fordringernes Anmeldelse optagne 
Status udviste, efter at Fallenten havde udøvet sin Udtagelsesret, at der 
ingen Aktiver forefandtes, og at Passiverne udgjorde 2406 Kr. 81 Øre, 
hvoraf 382 Kr. 50 Øre var det af Poulsen anmeldte Krav, medens Sagsøgte 
havde anmeldt et Krav paa 1680 Kr., der udgjorde Resttilgodehavendet 
paa Skylden efter et af Valdemar Simonsen den 2. Juli 1932 til Sagsøgte 
udstedt Løsøre-Pantebrev.

Den øvrige Gæld bestod foruden af Landsretssagfører Baggers For
dring paa 196 Kr. 10 Øre for Salær m. v. som midlertidig Bestyrer af 
Boet af 4 mindre Fordringer fra forskellige Handlende til et samlet Beløb 
af 86 Kr. 19 Øre og en Skatterestance paa 62 Kr. 02 Øre til Nykøbing 
Mors Kommune.

Paa en Skiftesamling blev der rejst Spørgsmaal om at søge for
nævnte Ejendomsoverdragelse fra Fallenten til Sagsøgte afkræftet, idet 
Landsretssagfører Bagger som midlertidig Bestyrer af Konkursboet 
gjorde gældende, at Ejendommen var overdraget til Sagsøgte for en 
Købesum, der laa betydeligt under Ejendommens virkelige Værdi. Paa en 
den 20. Juni 1941 afholdt Skiftesamling bestemte Skifteretten i Medfør 
af Konkurslovens § 64, Stk. 3, at Afkræftelsessøgsmaal skulde anlægges, 
hvilken Afgørelse blev paakæret til Landsretten og stadfæstet ved dennes 
Kendelse af 6. August 1941.

Herefter har Sagsøgerne, Smed Valdemar Simonsens Konkursbo, 
anlagt nærværende Sag, hvorunder de har nedlagt Paastand om, at den 
omhandlede Ejendomsoverdragelse i Medfør af Konkurslovens § 28 ken
des ugyldig i Forhold til Konkursboet under Hensyn til, at den er fore
taget paa et Tidspunkt, da Fallenten var insolvent, og at den, da den 
fastsatte Købesum stod i Misforhold til Ejendommens virkelige Værdi, 
indeholder en gavemæssig Disposition til Skade for Boets øvrige 
Kreditorer.

Sagsøgte har — efter at en af ham nedlagt Afvisningspaastand var 
forkastet ved Landsrettens Kendelse af 23. Februar 1942 — nedlagt Paa
stand om Frifindelse.

Om den omhandlede Ejendomshandel er det oplyst, at Spørgsmaalet 
om Salg eller Bytte af Ejendommen har været drøftet og forhandlet flere 
Gange i de forudgaaende Aar, uden at det havde ført til noget Resultat. 
Den 10. November 1940 traf Fallenten og Sagsøgte imidlertid mundtlig 
Aftale om Ejendommens Salg til Sagsøgte, hvilken Aftale blev nærmere
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fastslaaet i en Slutseddel af 17. November 1940, bl. a. med følgende 
Indhold:

»Undertegnede vedgaar herved at have solgt til Kontorist F. B. Si
monsen, Kristrup den mig iboede Ejendom, Markedsgade, Nykøbing Mors, 
med samme Rettigheder og Pligter, hvormed den har tilhørt mig.

Salgssummen er vi enige om at sætte til 19.500 Kr. Efter at December 
Termin 1940 er betalt, vil Restgælden være ca. 19.000 Kr. De resterende 
Kr. 500,00 afgaar paa løs Gæld ca. 500,00 Kr. som jeg har laant af F. B. 
Simonsen i 1934 og 1937.

F. B. Simonsen bemyndiger samtidig V. Simonsen til for F. B. Si
monsens Regning at forsøge at sælge Ejendommen til eventuel Køber, 
dog saaledes, at eventuel Oversum over 19.000 tilfalder F. B. Simonsen 
til Brug ved Køb af Ejendom i Kristrup. Saafremt ingen Handel med 
Ejendommen i Markedsgade finder Sted, staar nærværende Handel ved 
Magt, og Skøde vil derefter blive udfærdiget i Nykøbing Mors i Halv
helligdagene ---------- «

Den 29. December 1940 blev der underskrevet Skøde, i hvilket Købe
summen ligeledes blev fastsat til 19.500 Kr., men skulde berigtiges ved 
Overtagelse af Pantegæld til ialt 18.865 Kr., medens Restbeløbet 635 Kr. 
angaves at være betalt kontant. Skøde blev indleveret til Tinglysning 
den 30. December 1940. Sagsøgte har ud over Købesummen betalt visse 
Ydelser vedrørende December Termin 1940, som det ifølge Skødet paa
hvilede Fallenten at afholde, saaledes at Sagsøgte derved faktisk kom til 
at betale ialt ca. 19.800 Kr. for Ejendommen.

Til Støtte for sin Paastand om Ejendomshandlens Afkræftelse har 
Sagsøgerne nærmere anført, at det dels ved en under Sagen afholdt 
Syns- og Skønsforrening, dels ved en i 1938 til Brug for en Kredit
forening optaget Vurderingsforretning og iøvrigt ved forskellige Vidne
forklaringer er tilstrækkelig godtgjort, at Ejendommens Værdi har ligget 
væsentlig over den i Slutsedlen og Skødet fastsatte Købesum, og at det 
under Hensyn hertil maa antages, at Formaalet med Overdragelsen har 
været at unddrage Kreditorerne fra at søge Fyldestgørelse for deres 
Krav i dette Aktiv. Sagsøgerne har dernæst gjort gældende, at Fallenten, 
som efter Landsretssagfører Baggers Oplysninger under Domsforhand
lingen for Landsretten i Begyndelsen af Januar Maaned 1941 gentagne 
Gange var blevet afkrævet sin Skyld til Former Poulsen uden at kunne 
betale og uden at fremsætte noget Tilbud om en Afvikling af Gælden, og 
som i den Anledning kort Tid derefter var blevet erklæret konkurs, 
under Hensyn til den i Konkursboet optagne Status maa antages at have 
været insolvent allerede nogen Tid forinden Konkursen, i hvert Fald den 
30. December 1940, da Skødet blev indleveret til Tinglysning. Sagsøgerne 
har endvidere hævdet, at selv om Konkurslovens § 28, som af Sagsøgte 
paastaaet, maa forstaas saaledes, at det afgørende Tidspunkt ikke er 
Skødets Udstedelse eller Tinglysning, men derimod den oprindelige Af
tales Indgaaelse den 10. November 1940 eller Slutsedlens Oprettelse den 
17. November 1940, vil Kravet om Fallentens Insolvens alligevel være 
opfyldt. Til Støtte herfor har Sagsøgerne henvist til, at en af Fallenten 
og Sagsøgte til Brug under nærværende Sag udarbejdet Status pr. 10. No
vember 1940, som ganske vist udviser, at Fallentens Aktiver efter Ejen-
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dommens Salg oversteg Passiverne med 512 Kr. 28 Øre, giver et urigtigt 
Billede af Fallentens økonomiske Stilling, bl. a. fordi der som Aktiv er 
medtaget almindeligt Bohave, som, for saa vidt det overhovedet kan med
regnes som et Aktiv, i hvert Fald ikke kan optages paa Status med et 
Beløb af 2000 Kr., saaledes som sket, men alene med den væsentlig lavere 
Pris, som det indbragte ved den senere stedfundne Realisation, ved hvilken 
det meste af Bohavet bortsolgtes. En rigtig Opgørelse af Status pr. 
1Ö. November 1940 viser efter Sagsøgernes Formening, at Fallenten alle
rede paa dette Tidspunkt har været insolvent, og at han ved Ejendom
mens Afhændelse til Sagsøgte til den altfor lave Pris har set sig ude af 
Stand til at fyldestgøre sine øvrige Kreditorer.

Sagsøgte, som paa forskellig Maade har bestridt, at Værdien af Ejen
dommen har oversteget den fastsatte Købesum, har med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Fallentens Insolvens gjort gældende, at Tidspunktet for 
den oprindelige Aftales Indgaaelse den 10. November 1940 maa være af
gørende, og at det derfor maa være en Betingelse for Handlens Af
kræftelse, at der af Sagsøgerne, hvem Bevisbyrden herfor maa paahvile, 
føres Bevis for, at Fallenten allerede var insolvent den 10. November 
1940. Sagsøgte har bestridt, at dette var Tilfældet og har herved særlig 
henvist til den ovennævnte Status, idet han har afvist de af Sagsøgerne 
fremsatte Indvendinger mod denne. Under Domsforhandlingen har Sag
søgte derhos gjort gældende, at der paa denne Status fejlagtig ikke er 
optaget som Aktiv Fallentens kontante Pengebeholdning, som af Fallen
ten er opgivet til ca. 300 Kr. Endvidere har Sagsøgte anført, at Fallenten 
gennem en længere Aarrække havde haft vellønnet Arbejde paa Jern
støberiet i Nykøbing Mors, hvorfra han i Tiden fra 1. August til 31. De
cember 1940 havde oppebaaret en samlet Lønning af 2039 Kr. 25 Øre. 
Efter Sagsøgtes Anbringende kan det derfor ikke antages, at Fallenten 
paa det omhandlede Tidspunkt skulde have været ude af Stand til at 
betale de — bortset fra Gælden til Sagsøgte — ret smaa Gældsposter, 
som paahvilede ham. Hans Undladelse af i Begyndelsen af Januar 1941 at 
betale sin Skyld til Former Poulsen skyldes efter Fallentens Forklaring, 
at han netop paa dette Tidspunkt var arbejdsløs i en Uges Tid. Fallenten 
har i den Forbindelse bestridt, at han flere Gange var blevet opfordret 
til at søge en Ordning tilvejebragt med Hensyn til Betalingen af denne 
Gældspost.

Der findes nu at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at det maa være 
afgørende, om Fallenten paa Tidspunktet for den oprindelige Aftale om 
Ejendomsoverdragelsen den 10. November 1940 har været eller ved Over
dragelsen gjorde sig insolvent. Saaledes som Sagen foreligger oplyst for 
Landsretten, findes der derhos ikke at være tilvejebragt aldeles til
strækkeligt Bevis for, at dette har været Tilfældet. Retten finder herved 
at maatte tage i Betragning dels det ovenfor om Fallentens Indtægts
forhold oplyste, dels at den alt overvejende Del af Gælden vedrørte 
Fallentens Skyld til Sagsøgte, hidrørende fra det i 1932 oprettede Løsøre- 
Pantebrev, paa hvilket der, indtil Ejendomsoverdragelsen fandt Sted, intet 
var afdraget, saaledes at der paa dette Tidspunkt ikke synes at have 
paahvilet Fallenten nogen aktuel Betalingsforpligtelse vedrørende denne 
Skyld.
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Allerede som Følge heraf vil Sagsøgte være at frifinde for den af 
Sagsøgerne nedlagte Paastand, og det bliver derfor ikke nødvendigt at 
tage Stilling til Spørgsmaalet om, hvorvidt den skete Ejendomsoverdra
gelse paa Grund af Misforholdet mellem Værdien og Købesummen kan 
anses for en gavemæssig Disposition i Forhold til Sagsøgte af den i 
Konkurslovens § 28 omhandlede Art.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighederne at burde op
hæves. I Salær til Overretssagfører Johnsen, der har været beskikket 
som Sagfører for Sagsøgte, hvem der under Sagens Behandling for 
Landsretten har været meddelt fri Proces, vil det Offentlige have at 
udrede 250 Kr. samt til Dækning af Udlæg 68 Kr.

Nr. 9/1945. Lagerarbejder Richard Freudendal-Pedersen (Landsretssagf. Adam Jacobi)
mod

Fru Elna Freudendal-Pedersen, født Pedersen (Jørgensen efter Ordre).
(Spørgsmaal om Adgang til Gennemførelse af Samkvemsret ved Fogedens 

Hjælp).

Københavns Byrets Fogedrets Kendelse af 21. Au
gust 1944: Forretningen vil være at fremme og Rekvirentinden vil være 
berettiget til at kræve Rekvisitus Richard Freudendal-Pedersen hensat i 
Hæfte indtil han fremkommer med de krævede Oplysninger dog ikke 
udover 6 Maaneder.

Østre Landsrets Dom af 17. November 1944 (II Afd.): Den 
paaankede Kendelse stadfæstes. Appellanten, Lagerarbejder Richard Freu
dendal-Pedersen, betaler inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse dels 
til det Offentlige de Rets- og Stempelafgifter, som skulde erlægges, hvis 
Indstævnte, Fru Elna Freudendal-Pedersen, født Pedersen, ikke havde 
haft fri Proces, dels til den for Indstævnte beskikkede Sagfører Lands
retssagfører Krøl Nielsen i Salær 80 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret er det ikke gjort gældende af Appellanten, at særlige Forhold skulde gøre det betænkeligt for Tiden at gennemføre Indstævntes Samkvemsret.Med denne Bemærkning vil Dommen i Henhold til de i den iøvrigt anførte Grunde være at stadfæste.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Jørgensen betaler Appellanten, Lagerarbejder Richard Freudendal-Pedersen 200 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Fogedretskendelsens Præmisser er saalydende:
Da Rekvirentinden ved Københavns Overpræsidiums Resolution af 

2. August d. A. har erholdt Ret til at have hendes og Rekvisiti fælles 
Barn Tommy hos sig i Sommerferien fra den 15. ds. til 28. ds. og da 
Rekvisiti Protest mod Udleveringen af Barnet som støttes paa, at 
Rekvirentinden vil gemme Barnet for ham, er bestridt af Rekvirentinden 
vil Rekvisiti Protest mod Udleveringen af Barnet ikke kunne tages til 
Følge.

Da Rekvisitus yderligere har nægtet at oplyse hvor Barnet opholder 
sig, vil Rekvirentinden i Medfør af Retsplejelovens § 520 være berettiget 
til at kræve Rekvisitus Richard Freudendal-Pedersen hensat i Hæfte 
indtil han fremkommer med de krævede Oplysninger, dog ikke udover 
•6 Maaneder.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Ved Dom af 19. Oktober 1943 stadfæstede Østre Landsret Køben

havns Byrets Dom af 25. Juni s. A., hvorved Appellanten, Lagerarbejder 
Richard Freudendal-Pedersen, og Indstævnte, Fru Elna Freudendal-Pe
dersen, født Pedersen, separeredes bl. a. paa Vilkaar, at Forældremyndig
heden over Parternes Fællesbarn Tommy Freudendal-Pedersen, født den 
9. September 1940, tilfaldt Appellanten. Landsrettens Dom er paaanket 
for Højesteret, hvis Afgørelse endnu ikke foreligger.

Ved Københavns Overpræsidiums Resolution af 13. Juni 1944 blev 
der tillagt Indstævnte Ret til at have Fællesbarnet Tommy hos sig den 
første Søndag i hver Maaned fra Kl. 10 til Kl. 17 samt 14 Dage af 
Sommerferien efter nærmere Aftale. Ved Resolution af 2. August 1944 
bestemte Overpræsidiet, at den Indstævnte derefter tilkommende Ret til 
at have Barnet hos sig i 14 Dage i Sommerferien for 1944 fastsættes til 
at gælde Tiden fra den 15. til den 28. August, medens det iøvrigt maatte 
have sit Forblivende ved Resolutionen af 13. Juni 1944.

Da Appellanten ikke gav Indstævnte Adgang til at udøve denne 
Samkvemsret, begærede Indstævnte den 17. August 1944 Bistand af Kø
benhavns Byrets Fogedafdeling II med Hensyn til Samkvemsretten. Ap
pellanten protesterede mod at udlevere Barnet og nægtede at oplyse dets 
Opholdssted.

Ved Kendelse af 21. August 1944 eragtede Fogedafdelingen, at Forret
ningen vilde være at fremme, og at Indstævnte vilde være berettiget til 
at kræve Appellanten hensat i Hæfte, indtil han fremkommer med Oplys-
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ninger om Barnets Opholdssted, dog ikke udover 6 Maaneder, hvilken 
Kendelse begrundes saaledes:

»Da Rekvirentinden ved Københavns Overpræsidiums Resolution af 
2. August d. A. har erholdt Ret til at have sig og Rekvisiti fælles Barn 
Tommy hos sig i Sommerferien fra den 15. ds. til 28. ds., og da Rekvisiti 
Protest mod Udleveringen af Barnet som støttes paa, at Rekvirentinden 
vil gemme Barnet for ham, er bestridt af Rekvirentinden, vil Rekvisiti 
Protest mod Udleveringen af Barnet ikke kunne tages til Følge.

Da Rekvisitus yderligere har nægtet at oplyse, hvor Barnet opholder 
sig, vil Rekvirentinden i Medfør af Retsplejelovens § 520 være berettiget 
til at kræve Rekvisitus Richard Freudendal-Pedersen hensat i Hæfte, 
indtil han fremkommer med de krævede Oplysninger, dog ikke udover 
6 Maaneder.«

Denne Kendelse har Appellanten paaanket med Paastand om, at den 
ophæves, idet han til Støtte herfor har anført, at Retsplejelovens § 609 
kun giver Adgang til at paakalde Fogedens Bistand til at gøre Forældre- 
og Værgemyndighed gældende, hvad der ikke er Tale om i nærværende 
Tilfælde, og at det ogsaa af Hensyn til Barnets Tarv, som Lov om 
Umyndighed og Værgemaal i høj Grad lægger Vægt paa, vilde være 
uheldigt, hvis Samkvemsretten kunde fremtvinges ved Fogedens Hjælp.

Indstævnte, hvem der er meddelt fri Proces, har paastaaet Kendelsen 
stadfæstet.

Den direkte Anledning til Begæringens Fremsættelse er vel den Ind
stævnte tillagte Ret til at have Barnet hos sig fra den 15. til den 28. Au
gust 1944, hvorfor denne særlig omtales i Kendelsens Begrundelse, men 
Begæringen lyder som anført i Almindelighed paa Fogedens Bistand med 
Hensyn til Samkvemsretten til Barnet.

Da Indstævntes Adgang til at fordre Fogedens Hjælp hertil findes 
hjemlet i Retsplejelovens § 609 eller denne Bestemmelses Analogi, og da 
der intet foreligger om, at særlige Forhold saasom Sygdom hos Barnet 
skulde gøre det betænkeligt for Tiden at gennemføre Retten, vil Ken
delsen være at stadfæste.

Det bemærkes herved, at det af Appellanten anførte om Hensynet til 
Barnet skønnes at tabe sin Betydning, naar det vides, at Fogedens Bi
stand han kræves, idet det kan antages, at Forældremyndighedens Inde
haver netop af Hensyn til Barnet vil undlade at vise Modvilje mod 
Samkvemsrettens Udøvelse.

Sagens Omkostninger for Landsretten vil Appellanten have at betale 
som nedenfor anført.

Fredag den 2 9. Juni.

Nr. 212/1944. Rigsadvokaten
mod 

Niels Kristian Henriksen (Oluf Petersen),
der tiltales for Overtrædelse af Prislovens §§ 8 og 13, jfr. § 19.
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Dom afsagt 23. Oktober 1943 af Retten for Sakskøbing 
Købstad m. v.: Tiltalte, Niels Kristian Henriksen, bør bøde 50 Kr. til 
Statskassen, subsidiært straffes med Hæfte i 6 Dage, og have at udrede 
de ham vedrørende Sagsomkostninger. Den idømte Bøde at udrede inden 
3 Dage efter denne Doms Afsigelse, og Dommen i det hele at efterkommes 
under Adfærd efter Loven.

Østre Landsrets Dom af 2. Marts 1944 (VI Afd.): Tiltalte, 
Niels Kristian Henriksen, bør til Statskassen bøde 1000 Kr. med For
vandlingsstraf af Hæfte i 14 Dage. Den ulovligt oppebaarne Fortjeneste 
750 Kr. indrages til Fordel for Statskassen. Sagens Omkostninger for 
begge Retter udredes af Tiltalte. Den idømte Bøde at udrede inden 
3 Dage, Konfiskationsbeløbet inden 15 Dage efter denne Doms Forkyn
delse, og Dommen i det hele at efterkomme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I en af Priskontrolraadet under 17. Maj 1944 udstedt Bekendtgørelse er der bl. a. bestemt følgende:Ved Salg til Bagere er Priser og Leveringsbetingelser som ved Salg til Detaillister. Bagere, der kan dokumentere i 1943 at have indkøbt Æg hos Detaillist til Forbrugerpris med Fradrag af en mindre Rabat, kan dog i tilsvarende Omfang som i 1943 fortsat købe til en saadan Mellempris.«Idet Tiltaltes under a omhandlede Forhold ikke findes at indeholde nogen Overtrædelse af de da gældende Bestemmelser af 17. Juni 1942, 25. September s. A. og 24. Februar 1943 om Maksimalpris paa Æg ved Salg til Detaillist eller af Prislovens § 8, vil Underretsdommen, hvis Grunde vedrørende Forhold b tiltrædes, være at stadfæste, dog at det sidstnævnte Forhold alene vil være at henføre under Prislovens § 13 og at Bøden findes at burde nedsættes til 20 Kr. med en Forvandlingsstraf af Hæfte i 2 Dage.

Thi kendes for Ret:
Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at Bøden bestemmes til 20 Kr. med en Forvandlingsstraf af Hæfte i 2 Dage.Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret, derunder i Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Oluf Petersen 80 Kr., udredes af det Offentlige.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Ifølge Politimesterens Anklageskrift af 4. Oktober 1943 tiltales under 

nærværende Sag Købmand Niels Kristian Henriksen, Sakskøbing, født
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den 26. Maj 1896 i Svollerup, for Overtrædelse af Prislovens §§ 8 og 13 
(Lov 474 22. November 1941 og Lov 472 28. November 1942)
a. ved i Tidsrummet 19. Juni 1942—10. Marts 1943 til Konditor Frederik 
Junior, Sakskøbing, at have solgt friske Æg til Priser, som til Stadighed 
har været 35 Øre pr. kg højere end de i dette Tidsrum gældende Maksi
malpriser ved Salg til Detaillist, der burde være overholdt.

Idet Størrelsen af dette Salg ansættes til mindst 2200 kg, opgøres 
den ulovlige Overpris til ca. 750 Kr.
b. ved i Tiden 21. Februar 1943—1. Marts 1943 at have afkøbt neden
nævnte Producenter (Tiltalte 3—7) ialt 21,5 kg Æg til Priser, der laa 
over de gældende Maksimalpriser paa friske Æg.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i Forholdet under b, hvilket er sket 
ved, at han har taget Fejl af Maksimalpriserne.

Derimod har Tiltalte ikke kunnet erkende sig skyldig i nogen Over
trædelse af Prisloven ved at have solgt Æg til Priser, der laa over 
Maksimalprisen, idet han har gjort gældende, at hans Salg til Konditor 
Junior af ham med Føje er opfattet som Salg til Forbruger, i hvilken 
Forbindelse han har henvist til, at der i Bekendtgørelse om Maksimal
priser for Handel med Mel af 31. August 1942 udtrykkeligt er anført: 
»Ved Salg til Detaillist (Bager)«, medens der i Bekendtgørelse i Pressen 
cm Maksimalpriser paa Æg alene er anført: »Ved Salg til Detaillist«.

Tiltalte har herefter sluttet modsætningsvis saaledes, at ved Salg af 
Æg var Bager ikke medregnet til Detaillist.

Tiltalte har endvidere oplyst, at Junior, hvis økonomiske Forhold 
ikke er gode, har købt i meget varierende Kvanta, efter som han havde 
Penge dertil, men aldrig i Kassevis, og at der er ydet denne ligesom 
andre større Forbrugere, saa som Hotel »Sakskøbing« og Maribo Amts 
Plejeanstalt, en Rabat paa 10 Øre pr. kg.

Idet Retten finder, at Bagere ved Salg af Æg til disse maa sidestilles 
med andre Forbrugere, vil Tiltalte for saa vidt angaar Forholdet under a 
være at frifinde.

For det af ham under b udviste Forhold vil han være at anse efter 
Lov Nr. 472 af 28. November 1942 § 19 med en Straf, der passende findes 
at kunne bestemmes til en Statskassen tilfaldende Bøde, stor 50 Kr., med 
Forvandlingsstraf Hæfte i 6 Dage, hvorhos han vil have at udrede de 
ham vedrørende Sagsomkostninger.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 23. Oktober 1943 af Retten 

for Sakskøbing Købstad m. v., er paaanket af Anklagemyndigheden til 
Domfældelse efter Anklageskriftet samt iøvrigt til Skærpelse af Straffen.

Tiltalte har paastaaet Frifindelse, subsidiært Stadfæstelse.
Til det i Anklageskriftet angaaende Forhold b anførte bemærkes, at 

det drejer sig om Køb af Æg i Tiden 26. Februar—1. Marts 1943. Med 
Hensyn til Forhold a findes Tiltaltes Salg af Æg til Konditor Junior at 
maatte betragtes som ethvert andet Salg til Detaillist under Hensyn til, 
at Indkøbet af disse Æg til Virksomheden skete med Videresalg for Øje, 
efter at Æggene var undergivet den i saa Henseende fornødne Be-
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arbejdelse. At Tiltalte ved saaledes at optræde som Mellemled ikke vilde 
kunne indvinde nogen økonomisk Fortjeneste, vil ikke kunne medføre 
nogen Ændring i saa Henseende.

Idet Tiltalte med Rette ved Dommen er anset skyldig i Overtrædelse 
af Forhold b, hvorved bemærkes, at det var Tiltalte selv, der fastsatte 
Prisen, vil Tiltalte for Overtrædelse af Prislovens §§ 8 og 13 i Medfør 
af dennes § 19 være at anse med en Statskassen tilfaldende Bøde, der 
under Hensyn til at det med Hensyn til Forhold a drejer sig om en 
juridisk Forstaaelse af de herom gældende Bestemmelser, findes at kunne 
fastsættes til 1000 Kr. med Forvandlingsstraf af Hæfte i 14 Dage.

Den ulovligt oppebaarne Fortjeneste 750 Kr. vil derhos være at ind
drage til Fordel for Statskassen.

Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar for Landsretten.

Nr. 147/1945. Anklagemyndigheden
mod

Orla Willy Dion Ludvigsen (Overretssagf. Knud Jespersen).
Kendelse afsagt den 20. Oktober 1944 af Københavns By

rets Afdeling for Grundlovsforhør.

Da Arrestanten Orla Willy Dion Ludvigsen stadig med Føje er 
sigtet for Røveri, og da de i Retsplejelovens § 780, 2. a—d anførte 
Grunde stadig skønnes at foreligge

bestemm es:
Den af Arrestanten Ludvigsen fremsatte Begæring om Overførelse 

til Specialafdeling kan ikke tages til Følge.

Østre Landsrets Kendelse af 16. April 1945 (VIII Afd.):
Ved Kendelse af 20. Oktober 1944, afsagt af Københavns Byrets Af

deling for Grundlovsforhør blev Orla Willy Dion Ludvigsen fængslet i 
Medfør af Retsplejelovens § 780, Stk. 1, Nr. 2 a—d som med Føje sigtet 
for Røveri eller Hæleri med Hensyn hertil.

I et i Københavns Byrets 8. Afdeling den 10. Februar 1945 afholdt 
Retsmøde sluttede Forundersøgelsen mod Fængslede. Den i Retspleje
lovens § 829 omhandlede Frist fastsattes til 3 Uger, men fængslede 
erklærede sig enig i, at Sagen indtil videre udsættes for hans Vedkom
mende, idet han ønsker Domsforhandling under Medvirken af Nævninger.

Ved Skrivelse af 28. November 1944 blev der af Overlæge, Dr. med. 
Lehmann rejst Spørgsmaal om Indlæggelse af fængslede til Hospitals
behandling for en dobbeltsidig Hoftelidelse, der kan befrygtes at med
føre Invaliditet.

Efter at Overlægen ved Københavns Fængsler havde tiltraadt Over
læge Lehmann’s Indstilling, blev der af Anklagemyndigheden indhentet en
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Erklæring om Spørgsmaalet fra Retslægeraadet, der foreløbig tilraadede 
en nærmere Undersøgelse af fængslede. Denne Undersøgelse blev fore
taget af Overlæge, Dr. med. Sven Kiær. Paa Grundlag af denne Under
søgelse har Retslægeraadet i Skrivelse af 3. Marts 1945 udtalt:

»Den af Retslægeraadet ønskede, af dr. Sv. Kiær udførte under
søgelse har givet det resultat, at det antagelig drejer sig om spondyl
arthritis ancylopoetica Bechterew (kronisk invaliderende hvirvelsøjle- 
lidelse). Indlæggelse og behandling i en specialafdeling, f. eks.----------
hos overlæge Clemmesen paa Kommunehospitalet i København, vilde 
være ønskelig. Hvis sagen gør en saadan indlæggelse betænkelig, maa 
forsøg paa behandling med sengeleje i fængslets sygeafdeling efter Raa- 
dets skøn anses for forsvarlig.« Endvidere har Raadet i Skrivelse af 
19. Marts 1945 udtalt:

»Hvis det — som antaget — drejer sig om en begyndende spondylitis 
ancylopoetica, er udsigterne til egentlig helbredelse daarlige; men ved 
passende behandling, derunder eventuelt ogsaa fysiurgisk behandling, vil 
der være mulighed for at lindre patienten og bedre tilstanden. Mulig
hederne for at gennemføre en saadan behandling vil være større paa en 
dertil indrettet afdeling end i fængslets sygeafdeling — uden at man paa 
forhaand kan vide noget bestemt om, hvor meget det vil være muligt 
at opnaa.«

Den for fængslede beskikkede Forsvarer begærede derefter i Rets
mødet den 11. April 1945 i Københavns Byrets 8. Afdeling fængslede 
overført til en Specialafdeling til Behandling. Det erkendtes dog, at der 
formentlig kun kan blive Tale om at lindre Patienten, hvorimod Bedring 
af Tilstanden er yderst tvivlsom.

Anklagemyndigheden modsatte sig saadan Anbringelse, dels under 
Hensyn til Retslægeraadets Erklæringer, dels fordi der under de nu
værende Forhold ikke vil kunne etableres betryggende Bevogtning af 
fængslede paa Hospitalet.

Ved en straks efter afsagt Kendelse bestemte Retten, at den fremsatte 
Begæring om Overførelse ikke kunde tages til Følge.

Denne Kendelse er af fængslede paakæret her til Retten.
Da den begærede Overførelse findes af stor Betydning for fængs- 

ledes fremtidige Tilværelse,

bestemmes:
Orla Willy Dion Ludvigsen bør indlægges til Behandling paa en 

Specialafdeling.

Færdig fra Trykkeriet den 5. September 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & Q. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj este retsaaret 1945 Nr. 18

Fredag den 2 9. Juni.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret af Anklagemyndigheden.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde

bestemmes:
Landsrettens Kendelse bør ved Magt at stande.

Hermed endte første ordinære Session.

Ekstrasessionen.
Mandag den 2 7. August.

Nr. 150/1945. Grosserer Georg Ewald (Landsretssagf. Holm-Nielsen) 
mod

Bandagist W. Hjort Lorenzen (Ingen).
Kendelse afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 ned

satte Voldgiftsret for København m. v.:
Ved Lejekontrakt af 31. August 1938 lejede Sagsøgeren, Bandagist 

W. Hjorth Lorenzen, Stueetagen bestaaende af 5 Værelser m. m. for en 
aarlig Leje af 2200 Kr. i den Sagsøgte, Grosserer Georg Ewald, nu til
hørende Ejendom, H. C. Ørstedsvej 19 A, at benytte til Beboelse og 
Bandagistvirksomhed, herunder Bandagistværksted.

Sagsøgeren blev under 23. April 1945 opsagt af Sagsøgte til Fraflyt
ning pr. 1. Januar 1946 under Henvisning til Lejelovens § 56, Nr. 6 og 7.

H.R. T. 1945 Nr. 13 (Ark 21 og 22) 21
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Sagsøgeren protesterede straks mod denne Opsigelse, hvorefter Sag
søgte under 12. Maj s. A. indbragte Spørgsmaalet om Opsigelsens Lov
lighed for Boligretten.

Sagsøgeren har herefter, idet han anser sig for beskyttet i Medfør 
af Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 under 19. s. M. forelagt Spørgsmaalet 
om Opsigelsen for nærværende Voldgiftsret, idet han har nedlagt Paa
stand paa, at Opsigelsen kendes uberettiget.

Sagsøgte har principalt paastaaet Sagen afvist, idet han har gjort 
gældende, at en Virksomhed af den Art, som Sagsøgeren driver, over
hovedet ikke er beskytte* efter ovennævnte Lov. Subsidiært har han 
paastaaet sig frifundet.

Det er for Voldgiftsretten oplyst, at Bandagistvirksomheden særlig 
bestaar i klinisk Undersøgelse af vanskelige Fødder med en sig dertil 
sluttende Forarbejdning af Indlæg til Klienternes Fodtøj, hvorhos der i 
Lokalerne gives almindelig Fodpleje.

Voldgiftsretten har beset Forholdene paa Stedet.
Sagen er optaget til Kendelse alene forsaavidt Formaliteten angaar.
Da det først efter en nærmere Undersøgelse vil kunne konstateres, 

om en Virksomhed af den omhandlede Beskaffenhed er udelukket fra 
Beskyttelse efter Erhvervslejeloven, findes Voldgiftsretten at være 
kompetent til at paakende Spørgsmaalet om Sagsøgerens Beskyttelse 
efter Loven.

Sagen vil derfor være at paakende i Realiteten.

Thi eragte s:
Den nedlagte Afvisningspaastand kan ikke tages til Følge.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse«
Den paakærede Kendelse er afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for København m. v.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da det ikke paa Forhaand kan anses udelukket, at Bandagistvirksomhedens stedlige Forbliven i Ejendommen er af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, har Indkærede Krav paa at faa Sagen paakendt i Realiteten, og Kendelsen vil derfor være at stadfæste. Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.

Torsdag den 3 0. August.

Nr. 200/1944. Trafikministeriet (Landsretssagf. Axel Schmidt) 
mod

Fabrikant K. B. Kristensen (Landsretssagf. Thorup).
(Erstatning for Skade paa Gods under Transport).
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Østre Landsrets Dom af 20. Juni 1944 (IV Afd.): Sagsøgte, 
Trafikministeriet, bør inden 15 Dage fra denne Doms Afsigelse til Sag
søgeren, Fabrikant K. B. Kristensen, betale 1591 Kr. 67 Øre med Renter 
5 pCt. aarlig fra den 28. Oktober 1943, til Betaling sker, og Sagens 
Omkostninger med 150 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det er oplyst, a t Indstævnte i de 5 Aar siden 1940, hvori hans Fabrik har bestaaet, med Statsbanerne har sendt 1407 Balloner og modtaget retur 1222 Balloner, emballerede og forsendt paa samme Maade som den under Sagen omhandlede, a t af disse kun 2 har lidt Skade under Transporten, og at Statsbanerne i den Anledning har ydet Erstatning.Ved de foreliggende Oplysninger — derunder en efter Dommens Afsigelse afholdt Syns- og Skønsforretning — findes det ikke af Appellanten sandsynliggjort, at Skaden skyldes Godsets egen Beskaffenhed, hvorimod det maa antages, at Aarsagen til Skaden maa søges i manglende Forsigtighed under Transporten. Herefter vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Trafikministeriet, til Indstævnte, Fabrikant K. B. Kristensen, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Précmisser er saalydende:
Under denne ved Stævning af 28. Oktober 1943 anlagte Sag paastaar 

Sagsøgeren, Fabrikant K. B. Kristensen, Trafikministeriet som Sagsøgt 
dømt til at betale 1591 Kr. 67 Øre i Erstatning for en med Statsbanerne 
forsendt Glasballon med Fedtalkoholsulfonat, der er blevet ituslaaet paa 
Aarhus Godsbanegaard under Udbringelse til Udleveringsperronen, til
ligemed Renter af Beløbet 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
For Retten for borgerlige Sager i Aarhus Købstad er afgivet Vidne

forklaring af Hjælpearbejder ved Statsbanerne Ejnar Mortensen, Chauf
før Martin Dybdal Jørgensen, Fru Emma Jensen og Ekstraarbejder Niels 
Asger Hansen. Det fremgaar af disse Forklaringer, at Ballonen blev bragt 
ud til Udleveringsperronen af Mortensen, der hertil i Overensstemmelse 
med Sædvane paa Aarhus Godsbanegaard anvendte en Sækkevogn. 
Ballonen, der var omviklet med Halmbaand og anbragt i en Kurv af

21
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Jerntraad med 2 Hanke, blev anbragt paa Sækkevognen i opretstaaende 
Stilling, saaledes at Jernkurvens Bund støttede dels paa Vognens »Næb«, 
dels og fortrinsvis paa dens »Arme«, medens Mortensen holdt i Jern
kurvens øverste Kant med venstre Haand og skubbede Vognen med 
højre Haand. Det maa antages, at Ballonen er gaaet i Stykker, da 
Vognen kørtes hen over en i Portaabningen ud til Perronen liggende 
Jernskinne, der rager Vs til 1 cm op over Cementgulvet. Det gav her 
et Knald, og Flasken gik i mange Stykker, medens Vædsken løb ud.

Under Anbringende af, at Ballonen har været emballeret paa sæd
vanlig og forsvarlig Maade — overfor hvilken Emballering Statsbanerne 
aldrig tidligere vides at have gjort Indsigelse eller taget Forbehold —, 
at der intet er oplyst om, at Ballonens Glas skulde have været mindre 
modstandsdygtigt, og at den anvendte Transportmaade, hvorunder Bal
lonen er mere udsat for Stød og Slag, end naar den bæres i de dertil 
bestemte Hanke, har været uforsvarlig, gør Sagsøgeren gældende, at 
Sagsøgte i Medfør af § 37 i Lov om Statsbanernes Takster, jfr. Lov
bekendtgørelse Nr. 465 af 30. August 1940, maa være ansvarlig for den 
skete Skade.

Sagsøgte, der bestrider, at der fra Banepersonalets Side er udvist 
Uagtsomhed eller Forsømmelse, har henvist til, at ifølge Takstlovens 
§ 38, Nr. 4, er Jernbanen ikke ansvarlig for Gods, som efter sin ejen
dommelige, naturlige Beskaffenhed er særligt udsat for helt eller delvist 
Tab eller Skade, navnlig for Brud, Rust, indre Fordærvelse m. v., 
forsaavidt Skaden skyldes en af disse Aarsager. 1 det foreliggende Til
fælde skyldes Skaden alene den særlige Risiko, der altid vil være for
bundet med Transport af Gods af den heromhandlede Art — flydende 
Varer i Balloner af Glas —. Det er almindelig Skik og Brug, at Gods af 
denne Art transporteres paa Sækkevogne ved Behandlingen paa og ved 
Statsbanernes Pakhuse, og det kan ikke godkendes, at denne Trans
portmaade skulde være uforsvarlig. Det maa tværtimod paa Grundlag 
af de gennem Godsekspeditionerne gjorte Erfaringer fastholdes, at denne 
Transportmaade er bedre end den af Sagsøgeren anviste Maade at bære 
Ballonen i de dertil indrettede Hanke, idet det ved denne Behandling af 
Godset — hvortil iøvrigt vil udkræves to Mand — i Praksis har vist sig, 
at Glasbeholderens Bund, der ofte er skørnet ved Paavirkning af den i 
Ballonen befordrede Vædske, kan gaa ud, saaledes at Ballonen falder 
ned og beskadiges. Den Omstændighed, at Ballonen mulig har faaet et 
mindre Stød ved at blive kørt hen over den nævnte Jernskinne, kan ikke 
ophæve Statsbanernes Ansvarsfrihed efter § 38, Nr. 4, idet et saadant 
Stød under Transporten ikke ligger uden for, hvad man maa vente, og 
hvad Emballeringen derfor maa være indrettet paa at beskytte Ballonen 
imod.

Sagsøgte har erkendt, at man i andre Tilfælde har ydet Erstatning 
for Skade paa tilsvarende Glasbeholdere, men kun naar det har været 
oplyst, at der forelaa Fejl ved Behandlingen, der havde foraarsaget 
Fald, Væltning eller lignende.

Efter det oplyste findes det ikke sandsynliggjort, at Ballonen, der 
har været sædvanemæssigt emballeret, har været mindre modstands
dygtig og saaledes særlig udsat for Brud, hvorimod det maa antages, at
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den indtrufne Skade skyldes den anvendte Transportmaade, uden at det 
nærmere er oplyst, hvorledes Uheldet har fundet Sted. Statsbanerne 
findes herefter at maatte være ansvarlige for den indtrufne Skade, og 
Sagsøgte vil saaledes være at dømme i Overensstemmelse med Sag
søgerens Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 150 Kr.

Nr. 51/1945. Jernbaneforeningens 5. Kreds, 6. Kreds og 14. Kreds som Mandatar for Stationsforstander C. O. Rasmussen (Qamborg) 
mod

Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner (Kammeradvokaten v/ Hansen).
(Spørgsmaal om Gyldigheden af en Afskedigelse).

Østre Landsrets Dom af 16. Februar 1945 (IV Afd.): Sag
søgte, Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner, bør for Tiltale af 
Sagsøgeren, Jernbaneforeningens 5. Kreds, 6. Kreds og 14. Kreds som 
Mandatar for Stationsforstander C. O. Rasmussen, i denne Sag fri at 
være. I Sagsomkostninger betalet Sagsøgeren Sagsøgte 500 Kr. inden 
15 Dage efter nærværende Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Syv Dommere bemærker følgende:Den stedfundne Afskedigelse, der er sket ud fra saglige Hensyn, findes at have haft fornøden Hjemmel i Grundlovens § 17 og Tjenestemandslovens § 8, hvorved bemærkes, at Reglen i Tjenestemandslovens § 53 kun angaar Tjenestemandens Ret og Pligt til at søge Afsked efter en vis nærmere angivet Tjenestealder, og disse Dommere stemmer herefter for at stadfæste Dommen og at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 600 Kr.To Dommere finder, at det — som i Dommen udtalt — maa være en Følge af Tjenestemandslovens § 47, jfr. § 53, at en generel Ændring med Hensyn til den Tjenestemændene ved sidstnævnte Paragraf paalagte Pligt til ved opnaaet 70 Aars Alder at søge Afsked ikke af Regeringen kan gennemføres uden Lov. En af disse Dommere er imidlertid med Flertallet enig i, at det — som iøvrigt af Appellanten erkendt — uanset de i Tjenestemandslovens § 53, jfr. § 47, indeholdte Bestemmelser i Henhold til Tjenestemandslovens § 8, jfr. Grundlovens § 17, ligger indenfor Administrationens Beføjelse af saglige Grunde at meddele Tjene-
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stemænd Afsked, forinden de har opnaaet den nævnte Alder, og uden at deres Forhold dertil maatte have givet Anledning. Da derhos Afskedigelsen i det foreliggende Tilfælde, som det fremgaar af den i Skrivelsen af 2. Juni 1944 indeholdte Henvisning til § 3 i Normeringslovanordningen for Finansaaret 1944/45 er begrundet i »unormale Personaleforhold« indenfor Etaten, tiltræder denne Dommer, at Dommen stadfæstes. Den anden af disse Dommere finder ikke, at den af Indstævnte gennemførte almindelige Ændring af Aldersgrænsen for Etatens Tjenestemænd som af Landsretten antaget, kan anses hjemlet ved de givne Normeringslove eller paa anden Maade godkendt af Rigsdagen, der efter det oplyste netop ikke har villet tage Stilling til Spørgsmaalet om en ændret Aldersgrænse, og da Afskedigelsen i det foreliggende Tilfælde alene maa anses begrundet ved Aldersgrænsen, vil denne Dommer derfor tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, J e r n b a n c f o r e n i n g e n s 5. Kreds, 6. Kreds og 14. Kreds som Mandatar for Stationsforstandere. O. Rasmussen, tilindstævnte, Generaldirektoratet for De Danske Statsbane r, 6 0 0 K r.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 11. Oktober 1932 fremsatte den daværende Minister for offent

lige Arbejder Friis-Skotte i Folketinget et Lovforslag om Fastsættelse 
af Aldersgrænsen for Statsbanernes Tjenestemænd til 65 Aar, saaledes 
at denne Aldersgrænse skulde gedde i tre Aar. Lovforslaget motiveredes 
med, at det for at undgaa, at Statsbanerne i Fremtiden stod med et 
betydeligt Antal overtallige Tjenestemænd. vilde være nødvendigt at til
vejebringe en ekstraordinær Afgang i Tjenestemandsstyrken, hvilken det 
ansaas rigtigst at lade foregaa blandt de ansatte, der var fyldt 65 Aar. 
Det hedder derhos videre i Bemærkningerne til Lovforslaget:

»Efter den gældende Lovgivning, jfr. Grundlovens § 17 og Tjeneste
mandslovens 8 8, vilde Afgangen i og for sig kunne gennemføres 
administrativt ved uansøgt Afskedigelse med Pension af vedkommende 
Tjenestemænd, men man har foretrukket at søge Sagen løst ved en 
midlertidig Nedsættelse af den i Tjenestemandslovens S 53 fastsatte 
Aldersgrænse fra 70 til 65 Aar, for saa vidt angaar ansatte ved Stats
banerne, for Tiden indtil Udgangen af 1935 —------ «

Lovforslaget gennemførtes ikke, og den 13. December 1932 frem
satte Trafikministeren i Folketinget et nyt Forslag, i hvilket ingen Be-
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stemmelse om Aldersgrænsens Fastsættelse fandtes, hvorimod der gaves 
Regler for Pensionsbegunstigelser for saadanne Tjenestemænd, som 
afskedigedes med det fyldte 65 Aar af Hensyn til Personalereduktionen. 
Fj heller dette Forslag gennemførtes, men i vedkommende Rigsdags
udvalgs Betænkning udtaltes:

»Mindretallet kan ikke tiltræde, at man som i Lovforslaget fore- 
slaaet binder sig for 3 Aar til at yde de deri omhandlede Begunstigelser 
til de 65-aarige Pensionister, fordi Mindretallet derved godkender den 
af Ministeren lagte Plan om administrativt at gennemføre en 65 Aars 
Aldersgrænse i de kommende 3 Aar, men Mindretallet er villig til, hvis 
Ministeren gennemfører sin Plan af Hensyn til de afskedigede Tjeneste- 
mænd, da at give de samme Begunstigelser, som indeholdes i Lovfor
slaget Aar for Aar paa Normeringslov. Da Udvalgets Flertal lægger 
afgørende Vægt paa, at Sagen faar en Løsning, har det ment at maatte 
opgive Gennemførelsen af det særlige Lovforslag og er herefter med 
Mindretallet enedes om at stille det under Nr. 15 opførte Ændrings
forslag, der ogsaa er tiltraadt af Ministeren for offentlige Arbejder.«

Herefter optoges i de særlige Normeringslove: første Gang i Norme
ringslov af den 31. Marts 1933 for Finansaaret 1933/34 en saalydende 
Bestemmelse:

»Ansatte ved Statsbanerne, der er fyldt 65 Aar, og som efter Styrel
sens Opfordring har søgt eller søger Afsked med Pension til Fratædelse 
i Tiden fra September 1932 til Udløbet af Gyldigheden af nærværende 
Normeringslov, samt ansatte i tilsvarende Alder, der som Følge af 
Personalereduktion af Styrelsen opsiges til Fratrædelse indenfor samme 
Tidsrum, betragtes i Henseende til Pensionsberegning, som om de var 
forpligtede til at søge Afsked paa vedkommende Tidspunkt---------- «

I Bemærkningerne til Forslag til Normeringslov for 1935/36 udtales, 
at skønt den oprindeligt forudsatte Treaarsperiode udløber med Ud
gangen af 1935, agter Statsbanerne dog at fortsætte Afskedigelserne af 
de 65-aarige i 1936 og 1937.

Under Finanslovbehandlingen i Folketinget i Efteraaret 1936 be
svarede den daværende Trafikminister Fisker en Forespørgsel fra et 
Medlem, om den for Statsbanernes Tjenestemænd seerligt gældende 
Aldersgrænse vedblivende skulde opretholdes, benægtende, og tilføjede:

»Der bør ikke i Staten være forskelligartede Afskedigelsesregler, 
hvad angaar Aldersgrænsen, ganske særligt ikke indenfor Civiletaterne, 
og naar normale personalemæssige Forhold er tilvejebragt, det vil altsaa 
sige, naar Motiveringen for den nuværende Ordning ikke længere er til 
Stede, er det ogsaa min Mening at søge en fælles Ordning tilvejebragt.«

Ifølge Normeringslov for 1936/37 kom de paagældende Pensions
bestemmelser til Anvendelse paa Tjenestemænd, der var fyldt 65 Aar 
og opsagdes som Følge af »unormale Personaleforhold«, hvilken Ud- 
tryksmaade anvendtes i de følgende Normeringslove.

I Bemærkningerne til Normeringslovforslaget for 1937/38 hed det:
»Det er Tanken, i Overensstemmelse med, hvad der blev bestemt i 

1934 og bebudet i Bemærkninger til Normeringsforslaget for 1935/36, at 
fortsætte med Afgang ved 65 Aars Alder indtil Udgangen af December 
1937 og derefter i de følgende 2 Kalenderaar at hæve Afgangsalderen til
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66 Aar, hvilket vil medføre, at der i det første af disse Aar ikke bliver 
nogen Aldersafgang. Paa tilsvarende Maade tænkes Afgangsalderen i 
Kalenderaarene 1940 og 1941 sat til 67 Aar, saaledes at der ej heller 
i 1940 vil fremkomme nogen reel Aldersafgang. I Mellemtiden vil Spørgs
maalet om en eventuel Ændring i de for Tiden gældende Bestemmelser 
om Aldersgrænse for Statstjenestemændene i Almindelighed blive gjort 
til Genstand for nærmere Undersøgelse og Overvejelse.«

Ved dette Forslags Behandling i Folketinget udtalte Finansminister 
H. P. Hansen bl. a.:

»Planen gaar til 1941---------- Om denne 67 Aars Aldersgrænse skal
gøres permanent, er der endnu ikke taget Stilling til, men saafremt dette 
bliver Tilfældet, har man anset det for nødvendigt, at Spørgsmaalet om 
Aldersgrænsen for Tjenestemændene i Almindelighed bliver taget op til 
Overvejelse, idet det vil være betænkeligt i det lange Løb at have andre 
Regler for Aldersgrænse for Statsbanernes Tjenestemænd end for andre 
Tjenestemænd-----------«

I Bemærkningerne til Forslaget til Normeringsloven for 1941/42, i 
hvilken Lov de heromhandlede Bestemmelser fik samme Affattelse som i 
de tidligere Normeringslove fra og med ovennævnte Normeringslov for 
1936/37, udtaltes, a t den i Bemærkningerne til Normeringsloven for 
1937/38 omtalte nærmere Undersøgelse og Overvejelse af en eventuel 
Ændring i Aldersgrænsen for Statstjenestemænd i Almindelighed paa 
Grund af Forholdene ikke havde kunnet foretages, og a t det herefter 
var Tanken at fortsætte med Afgangsalderen: 67 Aar for Tjenestemænd 
i Statsbanerne, foreløbig i Kalenderaaret 1942.

Samme Bestemmelser optoges i Normeringslovene for 1942/42 og 
1943/44, idet der i Bemærkningerne til Forslagene kun udtaltes, at til
svarende Bemyndigelse var givet ved foregaaende Aars Normeringslov.

Efter at Regeringen og Rigsdagen var ophørt at fungere den 29. Au
gust 1943, udstedtes under 29. Marts 1944 af Finansministeriet Norme
ringslovanordning for Finansaaret 1944/45, i hvis § 3 under Nr. 390 i 
Lighed med de foregaaende Aars Normeringslove udtales:

»Ansatte ved Statsbanerne, der er fyldt 67 Aar, og som----------
inden for nærværende Normeringslovs Gyldighedstid, samt ansatte i 
tilsvarende Alder, der som Følge af unormale Personaleforhold af Styrel
sen opsiges til Fratræden inden for samme Tidsrum, betragtes i Hen
seende til Pensionsberegning, som om de var forpligtede til at søge 
Afsked paa vedkommende Tidspunkt, jfr. Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 
§ 54, Stk. 5.«

Stationsforstander i Lyngby C. O. Rasmussen, der den 27. September 
1944 vilde fylde 67 Aar, modtog under 2. Juni 1944 fra Generaldirektora
tet for De Danske Statsbaner saalydende Skrivelse:

»Under Henvisning til § 3 i Normeringslovanordning for 1944/45, 
hvorefter det er en Forudsætning, at Afgangsalderen for Statsbane
personale er 67 Aar, og til Tjenestemandslovens § 8, Stk. 2, skal man 
herved meddele Dem Varsel om Afsked med Udgangen af September 
Maaned 1944.

Saafremt De ønsker at indgive Ansøgning om Afsked fra nævnte 
Tidspunkt, eller De ønsker i Henhold til Tjenestemandslovens § 8, Stk. 4,
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at udtale Dem i Sagen, maa dette ske saaledes, at det er Generaldirek
toratet i Hænde senest den 20. d. M. — — —«

og under 26. s. M. følgende Skrivelse:
»Under Henvisning til det Hr. Stationsforstanderen under 2. d. M. 

givne Varsel paa Grund af Alder meddeles herved, at De skal fra
træde Deres Tjenestestilling som Stationsforstander ved Statsbanerne 
med Udgangen af September Maaned d. A., saaledes at der fra 1. Okto
ber d. A. at regne tillægges Dem en Ydelse svarende til Pension med 
Tillæg efter Tjenestemandslovens Regler.«

Jernbaneforeningens 5. Kreds, 6. Kreds og 14. Kreds som Mandatar 
for Stationsforstander C. O. Rasmussen har derefter under nærvécrende 
ved Stævning af 7. September 1944 anlagte Sag overfor Generaldirek
toratet for De Danske Statsbaner som Sagsøgt nedlagt Paastand om, at 
den Stationsforstander C. O. Rasmussen den 26. Juni 1944 paa Grund af 
Alder meddelte Afskedigelse kendes ugyldig.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Sagsøgeren har begrundet sin Paastand med følgende Betragtninger:
Tjenestemandslovens § 1 karakteriserer Stillingen som Tjenestemand 

som varig og som en Livsgerning. I Lovens § 53 bestemmes bl. a., at 
enhver Tjenestemand er forpligtet til at søge sin Afsked fra Udgangen 
af den Maaned, hvori han fylder 70 Aar. 1 § 47 bestemmes, at der til 
Ændring i Tjenestemandsloven kræves Hjemmel enten i selve denne 
Lov eller i en særlig Lov. Heraf følger, at den almindelige Aldersgrænse 
for Tjenestemænd er 70 Aar, og at en anden Aldersgrænse for en eller 
flere Kategorier af Tjenestemænd, som ikke har Hjemmel i Tjeneste
mandsloven, kun kan fastsættes i Medfør af anden Lovbestemmelse. I 
Overensstemmelse hermed maa Tjenestemandslovens § 8 forstaas, saa
ledes at det vel staar Regeringen frit for at afskedige enkelte Tjeneste
mænd under Iagttagelse af det i §’en bestemte, men at den er afskaaret 
fra for visse Kategorier af Tjenestemænd at fastsætte Aldersgrænser, 
for hvilke der ikke er Lovhjemmel. Dette er ikke i Strid med Grund
lovens § 17, idet den Kongen tillagte Afskedigelsesret ikke kan udøves 
i Strid med den af Rigsdagen vedtagne og af Kongen stadfæstede Tjene
stemandslovs Regler om Aldersgrænse, hvor ikke særlige individuelle 
Afskedigelsesgrunde foreligger.

Bestemmelsen om, at Ændring i disse kræver Lovhjemmel er ogsaa 
iagttaget af Regeringen, idet den efter Tjenestemandslovens Vedtagelse 
i 1921 og 1927 har søgt og opnaaet saadan Hjemmel til Nedsættelse af 
den almindelige Aldersgrænse for visse Kategorier af Tjenestemænd.

Naar Rigsdagen i 1932 gik med til paa de aarlige Normeringslove for 
de 3 følgende Aar at bevilge Pension til de 65-aarige Tjenestemænd i 
Statsbanerne, som Regeringen afskedigede, var Motiveringen Hensynet 
til Personalereduktion, og den Omstændighed, at denne i de senere 
Normeringslove, hvor Forudsætningen for Afskedigelsen var Opnaaelsen 
af 66, respektive 67 Aars Alderen, forandredes til Hensynet til »unormale 
Personaleforhold«, betød ikke nogen Realitetsændring i Rigsdagens Stil
ling og navnlig ikke, at Rigsdagen tolererede Afskedigelsen før 70 Aars 
Alderen ud fra Hensynet til de yngre Tjenestemænds Avancements-
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muligheder, hvilket Hensyn fuldtud varetoges ved Oprettelsen af et 
stort Antal Overassistentstillinger paa Normeringsloven for 1943/44.

Forholdet er nu det, at der saa langt fra er overtalligt Personale ved 
Statsbanerne, at der tværtimod er Personalemangel. Da den Retstilstand, 
der forelaa den 29. August 1943, og som maatte angive Grænserne for 
Administrationens Beføjelse til at udstede Lovanordninger, derfor er 
évndret i Forhold til den Retstilstand, der var Forudsætningen for den af 
Rigsdagen ved de omhandlede Normeringslovsbestemmelser tolererede 
Anvendelse af lavere Aldersgrænser for Statsbanetjenestemænd, kan 
Hjemmel til Afskedigelse af Stationsforstander Rasmussen ikke søges i 
Normeringslovanordningens i Skrivelse af 2. Juni 1944 citerede Bestem
melse. Ifølge sin Ordlyd har denne Bestemmelse forøvrigt kun den Funk
tion at tillægge de Tjenestemænd, der af Statsbanernes Styrelse opsiges 
til Fratrædelse ved det fyldte 67. Aar, Pension, men udtaler intet om 
Afskedigelsens Lovlighed. Maatte den forstaas som havende det Indhold 
at hjemle Afskedigelse ved 67 Aars Alderen, vil den forsaavidt være 
ugyldig.

Idet Sagsøgte har motiveret Stationsforstander Rasmussens Afske
digelse med, at han har naaet en Aldersgrænse, som herefter ikke lovligt 
kan anføres som Afskedigelsesgrund, jfr. Tjenestemandslovens § 8, Stk. 5, 
medens det er ubestridt, at Afskedigelsen ikke skyldes personlige med 
Tjenestens forsvarlige Udførelse uforenelige Egenskaber hos Stations
forstanderen, er Afskedigelsen ulovlig og maa derfor kendes ugyldig.

Sagsøgte har heroverfor hævdet, at Grundlovens § 17 ikke er be
grænset af nogen Bestemmelse i Tjenestemandsloven, og at en saadan 
Begrænsning ej heller er tilsigtet ved de af Modparten paaberaabte Be
stemmelser i denne Lov. Det staar Regeringen frit for diskretionært at 
afskedige Tjenestemænd før det fyldte 70. Aar, ogsaa paa Grund af 
Alder, selv om den paagældende Tjenestemand fuldtud er i Stand til at 
udføre sin Tjeneste. At Aftalen mellem Regeringen og Rigsdagen om, 
at Pension vil blive bevilget til de af Regeringen afskedigede Tjeneste
mænd under Statsbanerne, i al Fald ikke efter 1. April 1936 var bundet 
til Forudsætningen om Tilstedeværelsen af overtalligt Personale, frem
gaar bl. a. af, at Udtrykket »unormale Personaleforhold« er benyttet i 
Normeringslov for 1936/37 i Stedet for »overtalligt Personale«. Der 
foreligger ogsaa efter Personalets Reduktion en loyal og saglig Grund 
til Afskedigelse af de 67-aarige Tjenestemænd i Hensigten at undgaa en 
alt for høj Avancementsalder for Personalet som Helhed.

At Rigsdagen lige til 29. August 1943 har været enig i Ordningens 
Fortsættelse, ses ogsaa af Henvisningen i Motiverne til Normeringslov 
for 1941/42 — jfr. Motiverne til de to følgende Normeringslove — til, at 
Lønningskommissionen ikke har foretaget de bebudede Undersøgelser og 
Overvejelser samt af, at Pensionsbestemmelserne uforandret gaar igen 
i Normeringslovene.

Normeringslovanordningen af 29. Marts 1944 fortsætter blot den 
den 29. August 1943 bestaaende Retstilstand, og Administrationen vilde 
begaa et statsretligt Overgreb, om den ændrede denne Retstilstand paa 
det heromhandlede Omraade. Ved Anordningen er der givet Bemyn
digelse til Pensionering af de Tjenestemænd inden for Statsbanerne, som
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Styrelsen afskediger ud fra sit Skøn om, at Personaleforholdene er 
unormale og Afskedigelserne derfor paakrævet.

Efter at Sagen er blevet reassumeret, er det oplyst, at der i et den 
10. August 1943 afholdt Ministermøde opnaaedes principiel Enighed om 
at søge genemført Opgivelsen af 67 Aars-Aldersgrænsen for Statsbaner
nes Tjenestemænd med Tilslutning af Folketingets Lønningsudvalg. Efter 
at Generaldirektøren for Statsbanerne havde forhandlet med de paa
gældende forhandlingsberettigede Tjenestemandsorganisationer, der alle 
gik imod Ændringen, afholdtes imidlertid den 26. August 1943 et nyt 
Ministermøde, hvor der herefter var Enighed om at undlade at søge 
Lønningsudvalgets Tilslutning til Aldersgrænsens Ophævelse og om at 
stille Sagen i Bero.

Retten finder at maatte tiltræde den af Sagsøgeren hævdede Op
fattelse, at Bestemmelserne i Tjenestemandslovens §§ 1 og 53 sammen
holdt med § 47 naturligt maa forstaas som hjemlende en for alle Tjene
stemænd — for hvilke der ikke ved Lov er truffet Særbestemmelse — 
gældende almindelig Aldersgrænse ved 70 Aar, hvilken Opfattelse støttes 
ved den af Lovgivningsmagten overfor andre Tjenestemænd end Stats
banernes fulgte Praksis.

Videre maa der gives Sagsøgeren Medhold i den af ham fremsatte 
Betragtning, at den Kongen ved Grundlovens § 17 tillagte Beføjelse maa 
forstaas saaledes, at naar det ved en af Kongen stadfæstet Lov er be
stemt, at Aldersgrænsen for Tjenestemænd i Almindelighed er 70 Aar, 
er Kongen indtil Ændring træffes ved Lov, principielt afskaaret fra at 
afskedige Tjenestemænd under Henvisning til, at de har naaet en lavere 
Aldersgrænse.

For Statsbanernes Tjenestemænds Vedkommende er Undtagelse fra 
70 Aars Grænsen vel ikke sket ved Lov, men af det under Sagen oplyste 
fremgaar imidlertid, at Rigsdagen overfor Regeringens Hævdelse af at 
have Hjemmel til at foretage Afskedigelser under 70 Aar ikke blot har 
tolereret, at Regeringen faktisk gennemførte 65 Aars- respektive 66 og 
67 Aars-Aldersgrænsen for de omhandlede Tjenestemænd, men ogsaa har 
lettet Gennemførelsen ved de omtalte Normeringslovsbestemmelser. At 
Rigsdagen har fastholdt dette Standpunkt uden Hensyn til, at det op
rindelige Motiv til Aldersgrænsens Nedsættelse: Hensynet til Personale
reduktionen, ved den indtraadte Personalemangel havde mistet sin op
rindelige Begrundelse, fremgaar af, at Bestemmelserne om Pensions
begunstigelser er gentaget i de paagældende Normeringslove, og af, at et 
helt nyt Motiv er fremhævet i Bemærkningerne til Normeringslovforslaget 
for 1941/42, — til hvilke der derhos som angivet henvistes i Bemærk
ningerne til Normeringslovforslagene for 1942/43 og 1943/44 — nemlig, 
at Overvejelserne med Hensyn til en eventuel Ændring af Aldersgrænsen 
for samtlige Statstjenestemænd ikke var afsluttet, og at det derefter 
var Tanken at fortsætte med Afgangsalderen 67 Aar for Statsbane- 
tjenestemændene foreløbig i det paagældende Kalenderaar.

Af det for Retten, angaaende det i Ministermøderne den 10. og 26. Au
gust 1943 passerede, oplyste fremgaar, at Regeringen ikke har ændret det 
en Gang indtagne Standpunkt i Tiden forud for den 29. August 1943,
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ligesom der intet er oplyst om, at Rigsdagen skulde have tilbagekaldt sin 
Tilslutning hertil.

Ihvorvel det maa erkendes, at der ikke foreligger Lovhjemmel for 
den for Statsbanetjenestemændenes Vedkommende skete Ændring i den 
ifølge Tjenestemandsloven gældende 70 Aars Aldersgrænse, findes den 
indtil den 29. August 1943 i saa Henseende foreliggende midlertidige 
Ordning — hvis Lovlighed ikke paa et tidligere Tidspunkt er søgt 
underkendt ved Domstolene — at maatte anses godkendt af Lovgiv
ningsmagten.

Der maa herefter gives Sagsøgte Medhold i, at Administrationen 
vilde have været ubeføjet til efter den 29. August 1943 at foretage en 
Ændring i den indtil da anvendte Regel for Afskedigelse af Tjeneste- 
mænd under Statsbanerne ved 67 Aars Alderen, hvorfor den skete Af
skedigelse af Stationsforstander C. O. Rasmussen maa anses for gyldig.

Sagsøgte vil derfor være at frifinde og Sagsøgeren have at betale 
Sagens Omkostninger med 500 Kr.

Nr. 164/1945. Anklagemyndigheden
mod

Poul Bent Hansen.

Kendelse afsagt af Odense Købstads Ret for Straffe
sager den 8. Juni 1945:

Da der er skellig Grund til at antage, at Anholdte har overtraadt 
Lov af 1. ds. § 10,

bestemmes:
Anholdte Poul Bent Hansen bør fængsles indtil Sagens endelige Af

slutning.

Østre Landsrets Kendelse af 12. Juni 1945:
Ved Kendelse afsagt den 8. Juni 1945 af Odense Købstads Ret for 

Straffesager blev Poul Bent Hansen fængslet til Sagens endelige Afslut
ning som med Føje sigtet for Overtrædelse af Straffelovstillæg af 
1. Juni 1945 § 10.

Denne Kendelse er af Fængslede paakæret her til Retten.
Da der ikke efter det i Sagen oplyste findes tilstrækkelig Grund til 

at opretholde Fængslingen

bestemmes:
Den paakærede Fængslingskendelse ophæves.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den af Østre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret.
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I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da der foreligger skellig Grund til at antage, at Sigtede, der har erkendt i Tiden fra August til 27. November 1944 at have været Medlem af og arbejdet for »Organisation Todt«, har gjort sig skyldig i Overtrædelse enten af § 10 eller af § 16 i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945, vil han i Medfør af § 5 i Lov Nr. 260 af s. D. være at fængsle.
Thi bestemmes:

Sigtede Poul Bent Hansen bør fængsle s.

Fredag den 3 1. August.

Nr. 205/1944. Repræsentant Helge Storch (Svane) 
mod

Planteskoleejer H. Jensen (Landsretssagf. Wagner).
(Spørgsmaal om Appellantens Ret til Feriemærker).

Dom afsagt 27. Oktober 1943 af Odense Købstads Ret 
for borgerlige Sager: Sagsøgte, Planteskoleejer H. Jensen, af 
Odense bør til Sagsøgeren, Repræsentant Helge Storch af Hjallese, be
tale 812 Kr. med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 19. Juli 1943, til 
Betaling sker, og af Sagens Omkostninger godtgøre denne 50 Kr. Det 
idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Østre Landsrets Dom af 23. Marts 1944 (III Afd.): Appel
lanten, Planteskoleejer H. Jensen, bør for Tiltale af Indstævnte, Repræ
sentant Helge Storch, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger for 
begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten 200 Kr., der udredes 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret paastaar Appellanten Underrettens Dom stadfæstet.Syv Dommere stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde, og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 300 Kr.To Dommere stemmer for at stadfæste Underrettens Dom i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Repræsentant Helge Storch, til Indstævnte, Planteskoleejer H. Jensen, med 300 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesterets

doms Afsigelse.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Siden den 1. November 1927 har Sagsøgeren Repræsentant Helge 

Storch af Hjallese været Repræsentant for Sagsøgte Plantageejer H. 
Jensen af Odense. I Henhold til en engang i 1928 oprettet Overenskomst 
er Sagsøgeren udelukkende provisionslønnet, idet han faar 20 pCt. i 
Provision af optagne Ordrer og 10 pCt. i Provision af Ordrer, som han 
anviser, men ikke selv optager. Han har ifølge Kontrakten Enerepræsenta- 
tation for Salg »en detail« for Sagsøgte for Fyn, dog at Sagsøgte og 
dennes Sønner ogsaa har Ret til at optage Ordrer. Opsigelsesvarslet er 
fra begge Sider 6 Maaneder, til en 1. Januar.

Sagsøgeren har intet andet Erhverv, dog at han har en Netto
indtægt paa ca. 100 Kr. aarlig af sin Have. Han udfører intet andet Ar
bejde for Sagsøgte, som vederlægges særskilt. Han lægger selv sin 
Rejserute og bestemmer, hvornaar han vil rejse. Han faar ingen Del af 
sine Rejseomkostninger refunderet af Sagsøgte.

Naar Foraarssæsonen er forbi omkring 1. Maj holder Sagsøgeren en 
Ferie, hvis Længde og Paabegyndelse han selv bestemmer. Den varer 
fra 3 til 6 Uger.

Sagsøgte har forklaret, at han foruden af de Ordrer Sagsøgeren 
kommer hjem med udbetaler denne 20 pCt. i Provision af Supplerings
ordrerne d. v. s. Ordrer som en Kunde, der lige har handlet med Sag
søgeren, sender eller telefonerer direkte til Sagsøgte som Supplement til 
den af Sagsøgeren optagne Ordre. Af de øvrige direkte Ordrer beregner 
Sagsøgte Sagsøgeren 10 pCt. i Provision, saafremt Kunden udtrykkeligt 
siger eller skriver, at Sagsøgeren har besøgt ham, eller hvis Sagsøgte 
ved, at det er en af Sagsøgerens Kunder. Hvis ingen af de to Betingelser 
efter Sagsøgtes Skøn er opfyldt, faar Sagsøgeren slet ingen Provision. 
Sagsøgte ved slet ikke, hvornaar Sagsøgeren holder Ferie, og Godskriv
ning af Provision finder Sted som forklaret, hvad enten Sagsøgeren 
holder Ferie eller ej.

Parterne er enige om, at 10 pCt. Provisionen er af ganske forsvin
dende Betydning. Sagsøgeren har anført, at den talmæssigt kun beløber 
sig til 5 pro mille.

Sagsøgeren har hævdet at han aldrig har faaet godskrevet 10 pCt. 
Provision i sin Ferie, men vil ikke bestride, at det kan skyldes, at der 
ikke er indkommet Ordrer i den Tid, idet han altid holder Ferie udenfor 
Sæsonen.

Under denne Sag har nu Sagsøgeren krævet Sagsøgte tilpligtet at 
udrede indløselige Feriemærker eller kontant
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principalt 1118 Kr. 40 Øre nemlig 4 pCt. af 27.960 Kr. for Tiden 1. Juli 
1938 til 31. Marts 1943, 
subsidiært 972 Kr. nemlig 4 pCt. af 24.300 Kr. for Tiden 1. April 1939 til 
31. Marts 1943, 
mere subsidiært 812 Kr. nemlig 4 pCt. af 20.300 Kr. for Tiden 1. April 
1940 til 31. Marts 1943, 
mere subsidiært 624 Kr. nemlig 4 pCt. af 15.600 Kr. for Tiden 1. April 
1941 til 31. Marts 1943, 
mest subsidiært 336 Kr. nemlig 4 pCt. af 8400 Kr. for Tiden 1. April 1942 
til 31. Marts 1943, 
alt med Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato den 19. Juli 1943, 
til Betaling sker, idet han gør gældende, at han forgæves har afkrævet 
Sagsøgte Feriepenge hvert Aar siden 1940.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet han ikke mener at Sag
søgeren har noget Krav. Subsidiært har Sagsøgte paastaaet sig frifundet 
mod Betaling af et mindre Beløb, idet han i hvert Fald anser en Del af 
Beløbene for forældet.

Sagsøgeren har forinden Sagens Anlæg forelagt Spørgsmaalet for 
Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet, der i en fremlagt Erklæring 
har udtalt, at Sagsøgeren efter Direktoratets Mening under det omhand
lede Arbejde er omfattet af Ferieloven. Det tilføjes i Skrivelsen, at Sag
søgeren ikke efter Direktoratets Opfattelse har Krav paa Feriegodt
gørelse saalænge han forbliver i Pladsen, saafremt han oppebærer sin 
sædvanlige Provision ogsaa under Ferie, saaledes at den Omstændighed, 
at han holder Ferie ikke medfører eller behøver at medføre nogensom
helst Nedgang i hans sædvanlige aarlige Indtægt.

I Socialministeriets Cirk. af 28. Marts 1939 Afsnit III hedder det: 
xFor saa vidt angaar de Personer, der helt eller delvis er lønnet ved 
Provision gælder det herefter, at de hvis de faar Provision ogsaa af de 
Ordrer, som under deres Ferie indgaar fra det Omraade, der er henlagt 
til dem, ikke har Krav paa baade at oppebære denne Provision og at 
erholde Feriegodtgørelse af den i den øvrige Del af Aaret indtjente 
Provision-----------«

Det synes herved at maatte forudsættes, at et i Forhold til Repræ
sentantens almindelige Virksomhed væsentligt Antal Ordrer indløber eller 
kan paaregnes at indløbe i hans Ferie, samt at en væsentlig Del af de i 
Ferien indløbne Ordrer ikke kan — eller ikke kan paaregnes at kunne — 
henføres direkte til det af Repræsentanten før Ferien udførte Akvisitions- 
arbejde, thi kun i saa Fald kan den Repræsentanten i Ferien godskrevne 
Provision med nogen Ret kaldes Ferieløn.

I det foreliggende Tilfælde synes Sagsøgerens Indtægter efter det 
oplyste ganske vist at være praktisk talt upaavirkede af, om han holder 
Ferie eller ej, men dette findes uden Betydning i Betragtning af at 
samtlige de Ordrer, der godskrives Sagsøgeren i dennes Ferie — de er 
efter det oplyste overordentlig faa — kan henføres direkte til Sag
søgerens forud for Ferien liggende Virksomhed, og Sagsøgeren ses ikke 
ved denne Godskrivning at opnaa det arbejdsfri Tillæg til Lønningen 
som Feriegodtgørelsen er tilsigtet at være.
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Med Bemærkning, at Kravet for de to førstnævnte Perioders Ved
kommende maa anses for forældet derved, at Kravet ikke er gjort 
gældende før efter Periodens Udløb, vil Sagsøgte herefter være at til
pligte at udrede 812 Kr. med Renter som paastaaet.

Af Sagens Omkostninger bør Sagsøgte dernæst godtgøre Sagsøgeren 
50 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 27. Oktober 1943 af Odense 

Købstads Ret for borgerlige Sager, er af Appellanten, Planteskoleejer 
H. Jensen, paaanket med Paastand om Frifindelse, subsidiært mod Be
taling af 336 Kr. Indstævnte, Repræsentant Helge Storch, har gentaget 
sine for Underretten nedlagte Paastande og paastaar subsidiært Stad
fæstelse.

Efter de foreliggende Oplysninger har Indstævnte kunnet tilrette
lægge sit Arbejde, saaledes at han kunde holde fri og holdt fri fra Ar
bejde for Appellanten i over Halvdelen af Aarets Dage, navnlig 3—6 Uger 
i Maj—Juni Maaneder, altsaa i et Tidsrum meget længere end det i Lov 
Nr. 170 af 13. April 1938 fastsatte Antal Feriedage, uden at have Ind
tægtstab, og da der herefter ikke ses at kunne tilkomme ham Feriepenge, 
vil Appellantens Paastand være at tage til Følge.

I Sagsomkostninger for begge Retter vil Indstævnte have at godtgøre 
Appellanten 200 Kr.

Mandag den 3. September.

Nr. 155/1944. Købmand N. Krarup Nielsen (Hvidt) 
mod

Tømrermester Walther Withen og Ejendomsmægler Palle 
Withen (Hansen).

(Spørgsmaal om Annullation af en Ejendomshandel).

Vestre Landsrets Dom af 24. April 1944 (V Afd.): Sagsøgte, 
Købmand N. Krarup Nielsen, bør overdrage det forommeldte Areal, ialt 
368 m2 af Ejendommen Matr. Nr. 474 af Aarhus Købstads Bygrunde, 
Vestergade 51, med lige Anparter til Sagsøgerne Walther Withen og 
Ejendomsmægler Palle Withen mod kontant Betaling af 20.000 Kr. I 
Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgerne 350 Kr. Dommen at 
efterkomme inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Seks Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og for at paalægge Appellanten at betale 600 Kr. i Sagsomkostninger for Højesteret til de Indstævnte.
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Tre Dommere bemærker følgende:Efter det foreliggende maa det anses godtgjort, at Appellanten oprindelig alene gik ind paa at sælge det omhandlede Areal, fordi det blev oplyst for ham, at det var Aarhus Kommune, der ønskede at købe, og for at undgaa Ekspropriation; da derhos de Indstævnte, efter Indstævnte Palle Withens Medvirken ved Afgivelsen af det første Salgstilbud fra Appellantens Side, maa antages at have været fuldt ud paa det rene hermed, og det ikke kan anses tilstrækkeligt godtgjort, at Appellanten senere er sat i Kundskab om, at Køberen ikke var Kommunen, findes de Indstævnte ikke at kunne fastholde Appellanten ved det af ham i Oktober 1943 afgivne Salgstilbud. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Frifindelsespaastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Købmand N. Krarup Nielsen, 600 Kr. til Indstævnte, Tømrermester Walther Withen og Ejendomsmægler Palle Withen.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Marts Maaned 1943 henvendte Ejendomsmæglerne Palle Withen og 

S. R. Elgaard, Aarhus, sig til Sagsøgte, Købmand N. Krarup Nielsen, 
sammesteds, med Forespørgsel, om han var villig til at sælge et Grund
stykke paa ca. 360 m2 af den ham tilhørende Ejendom Vestergade Nr. 51 
til Aarhus Kommune, idet denne formentes at være interesseret i at 
erhverve det med Henblik paa en Udvidelse af Folkebiblioteket, der 
grænser op til det nævnte Grundstykke. Forhandlingerne førte til, at 
Sagsøgte underskrev en til den 1. April 1943 geeldende Erklæring, hvor
ved han tilbød at sælge Grundstykket »til Ejendomsmæglerne S. R. 
Elgaard og Palle Withen eller Ordre for en Pris af 22.000 Kr.----------
mod kontant Udbetaling til Prioriteterne-----------«. Tilbudsfristen blev
senere forlænget til den 15. April, men de videre Forhandlinger med 
Aarhus Kommune, der ikke i Forvejen var underrettet om det af Ejen
domsmæglerne foretagne Skridt, førte ikke til noget Resultat. I Oktober 
Maaned 1943 henvendte Elgaard sig paany til Sagsøgte efter Anmod
ning af Sagsøgerne, Tømrermester Walther Withen, Aarhus, og for
nævnte Ejendomsmægler Palle Withen, som havde opkøbt forskellige 
mindre Ejendomme i Vestergade, hvis Areal de var interesserede i at 
afrunde ved Erhvervelse af det omhandlede Grundstykke, idet de paa
tænkte at nedrive disse Ejendomme og opføre Værkstedsbygninger i 
Stedet. Elgaard nævnede ikke noget om, at Sagsøgerne var Købere, men 
sagde til Sagsøgte, at han maatte sætte Prisen ned, og efter at Sag-

ti. R.T. 1945 Nr. 13 (Ark 21 og 22) 22
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søgte havde raadført sig med Ejendomsmægler Sølvsten, underskrev 
han en til den 15. Oktober 1943 gældende Erklæring, hvorved han for
pligtede sig til at afhænde Grundstykket til »en af Ejendomsmægler 
S. R. Elgaard anvist Køber for en Pris af 20.000 Kr. — — — mod 
kontant Udbetaling til Prioriteterne----------«. Den 12. s. M. akcepterede
Sagsøgerne Sagsøgtes Tilbud og anmodede om, at Overdragelsen maatte 
blive berigtiget ved Udfærdigelse af de fornødne Dokumenter. Da Sag
søgte erfarede, at Sagsøgerne og ikke — som han havde forventet — 
Aarhus Kommune var Købere af Arealet, nægtede han at vedstaa Hand
len, og Sagsøgerne har derpaa under nærværende Sag nedlagt Paastand 
paa, at Sagsøgte tilpligtes at overdrage til Sagsøgerne i lige Anparter et 
nærmere betegnet, mellem Folkebiblioteket og Fabriks- og Lagerbyg
ningen beliggende Areal, der er afmærket paa et fremlagt, af Land
inspektør Rørdam udarbejdet Rids, ialt 368 m2, hvoraf bebygget 161 m2 
af Ejendommen Matr. Nr. 474, Aarhus Købstads Bygrunde, Vestergade 51, 
mod Betaling af 20.000 Kr.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet for Sagsøgernes Tiltale.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgte anført, at han, der har 

været Lejer i Ejendommen Vestergade 51 i 24 Aar, købte den i Aaret 
1942 for at sikre sig, at han vedblivende kunde drive Forretning der, og 
at han daarligt kan undvære det omhandlede Grundstykke, som benyttes 
dels af ham selv og dels af andre, til hvem han har udlejet det. Han 
var som Følge deraf uvillig til at sælge Arealet og indlod sig kun i For
handlinger om at afhænde det til Aarhus Kommune, fordi han mente, 
at den eventuelt kunde ekspropriere det — hvilket han gav Udtryk for 
under Forhandlingerne i Marts 1943 —, og at det derfor vilde være 
fordelagtigst for ham at søge at opnaa en mindelig Ordning. Under 
Forhandlingerne med Elgaard i Oktober Maaned 1943 forudsatte han, 
at Kommunen stadig var Køber, idet han ikke kunde tévnke sig, at nogen 
anden havde Interesse i at købe Arealet. Under disse Omstéendigheder 
mener Sagsøgte, at det maatte staa Sagsøgerne klart, at han kun indlod 
sig paa Handlen, fordi han gik ud fra, at Aarhus Kommune var Køber, 
og at dette har været en saa afgørende og væsentlig Forudsætning, at 
han, da den ikke boldt Stik, ikke kan være bunden ved det til Sag
søgerne givne Tilbud.

Sagsøgte har som Part forklaret, at en af Aarhus Kommunes In
geniører formentlig i Februar Maaned 1943 indfandt sig paa det om
handlede Grundstykke og foreviste Sagsøgte Tegninger med Henblik 
paa en Udvidelse af Folkebiblioteket. Sagsøgte havde ikke nogen Lyst 
til at sælge, men raadførte sig med den tidligere Ejer af Ejendommen, 
der raadede ham til at træffe en mindelig Overenskomst med Kommunen, 
fordi dette sikkert vilde være fordelagtigere for ham end en Ekspropria
tion. Af den Grund afgav han under Forhandlingerne med Elgaard i Marts 
Maaned Tilbudet om at sælge Grundstykket for 22.000 Kr. Sagsøgte hørte 
derefter ikke noget til Sagen før i Oktober Maaned, da Elgaard en Dag 
kom til ham paa Hotel Phoenix og sagde, at han ikke kunde faa dem til 
at give 22.000 Kr. Elgaard udtalte sig ikke udtrykkeligt om, hvem der 
var Køber, men Sagsøgte, som stadig regnede med, at det var Aarhus 
Kommune, bemærkede, at han gik ud fra, at Kommunen ikke foreløbig fik
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Brug for Arealet, og det fornævnte Salgstilbud blev derefter skrevet. 
Sagsøgtes Hustru har fortalt ham, at Elgaard havde betroet hende som 
en Hemmelighed, at det ikke var Kommunen, som skulde have Arealet, 
men at det skulde bruges til Snedkerværksted, men dette slog Sagsøgte 
hen, idet han ikke regnede med, at det havde noget paa sig. Da Sagsøgte 
under en senere Telefonsamtale med Elgaard blev klar over, at det ikke 
var Kommunen, men Withen, der var Køber, blev han vred og afbrød 
Samtalen.

Sagsøgtes Hustru, Fru Krarup Nielsen, har som Vidne forklaret, at 
hun kom til Stede og saa, hvad hun mente var et Salgstilbud, ligge under
skrevet paa et Bord i Restaurationen Phoenix. Hun spurgte da Elgaard, 
hvornaar man skulde begynde at udvide Folkebiblioteket, hvortil Elgaard 
svarede, at Grunden ikke skulde anvendes dertil, da det ikke var gaaet 
i Orden med Kommunen. Han var uvillig til at oplyse, hvorledes den 
skulde anvendes, men udtalte endelig modstræbende, at den skulde be
nyttes til et Maskinsnedkeri. Kort Tid efter samme Dag fortalte Vidnet 
dette til Sagsøgte, der blev overrasket, men slog hendes Udtalelse hen, 
idet han sagde, at det ikke kunde være rigtigt.

Sagsøgeren, Ejendomsmægler Palle Withen, har som Part for
klaret, at han i Marts Maaned 1943 henvendte sig til Sagsøgte om Køb 
af det omhandlede Grundstykke, idet han udtalte, at han optraadte for 
Aarhus Kommune, der skulde bruge Arealet til eventuel Udvidelse af 
Folkebiblioteket. Sagsøgte erklærede sig villig til at sælge for 22.000 Kr. 
og talte noget om, at Kommunen eventuelt kunde ekspropriere. De senere 
f orhandlinger i Oktober Maaned førtes af Elgaard alene, der havde 
faaet Paalæg om at sige, at Forhandlingerne med Kommunen ikke var 
gaaet i Orden. Parten traf sammen med Elgaard og Sagsøgte, efter at 
denne havde afgivet Salgstilbud til Elgaard, men Parten nævnede ikke 
noget om, at det var ham, der var Køber.

Ejendomsmægler Elgaard har som Vidne forklaret, at Sagsøgte, da 
Vidnet i Marts Maaned forhandlede med ham, ikke var videre begejstret 
for at sælge, men at det endte med, at han sagde noget lignende som, at 
han ligesaa godt kunde sælge til Kommunen, da denne alligevel tog det. 
Efter at Sagsøgerne havde fattet den Plan, at de vilde erhverve Arealet 
i Forbindelse med de øvrige af dem i Vestergade købte Ejendomme, 
henvendte Vidnet sig til Sagsøgte paa hans Kontor og sagde, at Salget 
til Kommunen ikke blev til noget, men at han havde en anden Køber, 
der vilde give 20.000 Kr. Sagsøgte indvilgede herefter i at underskrive et 
Salgstilbud i Overensstemmelse hermed. De gik derpaa over paa Hotel 
Phoenix, hvor baade Palle Withen og Sagsøgtes Hustru kom til Stede. 
Hun sagde til Sagsøgte, at hun ikke kunde forstaa, at han vilde sælge i 
Betragtning af Hensynet til Lejerne, hvortil Sagsøgte svarede noget lig
nende som, at han ikke kunde være Bedstefader for dem. Da Sagsøgte 
var borte et Øjeblik, spurgte hans Hustru Vidnet, hvad Grunden skulde 
bruges til. Vidnet vilde nødig udtale sig derom, men da hun forsikrede, 
at hun ikke vilde sige det til nogen, ikke engang til Sagsøgte, udtalte 
Vidnet, at Grunden skulde benyttes til Maskinsnedkeri.

Efter alt det foreliggende — derunder særlig Indholdet af de af 
Elgaard og Fru Krarup Nielsen afgivne Vidneforklaringer i Forbindelse

22'
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med, at Sagsøgte ikke i sit Salgstilbud har givet Udtryk for, at han 
mente at sælge til Aarhus Kommune — kan det ikke anses godtgjort, at 
det har været kendeligt for Sagsøgerne eller deres Repræsentant, at 
Sagsøgte kun vilde sælge under den Forudsætning, at Kommunen var 
Køber, og han maa derfor anses bunden ved det af ham afgivne Tilbud. 
Der vil herefter være at give Dom i Overensstemmelse med Sagsøgernes 
Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde betale til Sagsøgerne 
med 350 Kr.

Tirsdag den 4. September.

Nr. 13/1945. Gaardejer Villy Christensen (Vang) 
mod

Landmand Gunner Jensen (Bunch-Jensen).
(Erstatning for manglende Korn paa købt Landejendom).

Østre Landsrets Dom af 29. December 1944 (VII Afd.): Sag
søgte, Gaardejer Villy Christensen, bør inden 15 Dage fra Dato til Sag
søgeren, Landmand Gunner Jensen, betale 4000 Kr. og Sagens Omkost
ninger med 600 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Fem Dommere bemærker følgende:Det tiltrædes, at Appellanten, naar han under Besigtigelserne af Ejendommen efter Opfordring gav Oplysning om, hvor meget Korn han havde tvangsafleveret, og hvor meget han havde op- fodret, har handlet retsstridigt overfor Indstævnte ved at undlade yderligere at give Oplysning om Salget af de ca. 150 Tdr. Korn. Den Erstatning, Appellanten herefter bør tilpligtes at udrede, findes under Hensyn til, hvad Indstævnte efter Indholdet af de øvrige Forhandlinger med Føje kunde regne med, at der fandtes af Korn paa Gaarden ved Salget, skønsmæssigt at kunne ansættes til 2000 Kr. Disse Dommere stemmer herefter for med denne Ændring at stadfæste den indankede Dom samt for at ophæve Sagens Omkostninger for Højesteret.Fire Dommere finder ikke, at Appellanten, til hvem der ikke under Salgsforhandlingerne blev rettet nogen Forespørgsel om Høstens samlede Størrelse, har gjort sig skyldig i retsstridig Fortielse ved ikke at omtale Salget af 150 Tdr. Korn, hvilken Oplysning han ej heller havde Grund til at anse relevant for Salgsforhandlingerne. Da det derhos ikke findes godtgjort, at den paa Gaarden ved Salget værende Beholdning af Sæd var mindre end
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det af Appellanten opgivne Kvantum, 250 Tdr. Korn, vil disse Dommere tage Appellantens Frifindelsespaastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at den Appellanten, Gaardejer Villy Christensen, paalagte Erstatning fastsættes til 2000 Kr.Sagens Omkostninger for Højesteret ophæves.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skøde af 31. Oktober 1942 købte Sagsøgeren, Landmand Gunner 

Jensen, den Sagsøgte, Gaardejer Villy Christensen, tilhørende Land
ejendom Matr. Nr. 1 a og 13 af Skovsø By, Ottestrup Sogn, for en 
Købesum af 78.750 Kr. Ifølge Skødet skulde i Handlen medfølge al paa 
Ejendommen værende levende Besætning, Avl —-------kort sagt alt
Tilbehør til Ejendommen som Landejendom, saaledes som det er og 
forefindes og er besigtiget af Køberen. Overtagelsen fandt Sted den 
følgende Dag. Under de forudgaaende Forhandlinger blev Ejendommens 
Jordareal opgivet til 30 Tdr. Land, og af disse havde ca. 22 Tdr. Land 
været tilsaaet. Ved Købet var alt Kornet indhøstet, men henlaa utærsket 
i Laden. Da Sagsøgeren vidste, at Gaarden havde haft en usædvanlig 
stor Høst, var det af afgørende Betydning for ham at faa fastslaaet, hvor 
meget af Høsten, Sagsøgte havde tærsket og fjernet. Sagsøgeren besaa 
Ejendommen tre Gange i Løbet af Oktober Maaned; første Gang var han 
alene, næste Gang havde han sin Svoger, Husmand Alfred Rasmussen og 
Ejendomshandler P. Christiansen, Slagelse, med, og tredje Gang var han 
ledsaget af Ejendomshandler Hans Lykkegaard, Slagelse. Efter Sag
søgerens Forklaring blev der ved alle tre Lejligheder rettet Forespørgsel 
til Sagsøgte om Sædbeholdningens Størrelse, og Sagsøgte oplyste herom, 
at han havde forbrugt ca. 100 Tdr. Sæd, af hvilke 53 Tdr. var tvangs
afleveret, medens Resten ca. 47 Tdr. var opfodret af Sagsøgte. Den 
tilbageværende Del opgav Sagsøgte til 250 Tdr. Senere har Sagsøgeren 
imidlertid faaet oplyst, at Sagsøgte den 14. September 1942 til Købmand 
Aage Erslev, Slagelse, havde solgt 10.000 kg Byg og 5220 kg Havre for 
ialt 6011 Kr. 90 Øre.

Idet Sagsøgeren nu gør gældende, a t Sagsøgte ved sine urigtige 
Oplysninger har bibragt Sagsøgeren den Opfattelse, at hele Ejendom
mens Høst med Undtagelse af de ovennævnte 100 Tdr. var til Stede paa 
Ejendommen, a t Sagsøgte maatte være paa det rene med, at Sagsøgeren 
lagde stor Vægt paa Høstens Størrelse, og a t hans Oplysninger i saa
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Henseende var af afgørende Betydning, idet det er yderst vanskeligt at 
bedømme Størrelsen af en utærsket Sædbeholdning paa Orundlag af en 
Besigtigelse, har han under denne ved Retten for Slagelse Købstad m. v. 
forberedte Sag paastaaet Sagsøgte dømt til Betaling af 6011 Kr. 90 Øre 
med Renter 5 pCt. aarlig fra Sagens Anlæg den 31. December 1943.

Sagsøgte paastaar sig frifundet, idet han gør gældende, at Sagsøge
ren ikke har købt andet eller mere Korn end den Beholdning paa ca. 
250 Tdr., som fandtes paa Gaarden i utærsket Tilstand ved Berigtigelsen 
af Købet. Størrelsen af denne Beholdning har Sagsøgte paa Forespørgsel 
opgivet, og han bestrider at have givet andre Oplysninger. Han anslaar 
Høstens Størrelse til ca. 480 Tdr.

Under Sagens Forberedelse er der afgivet Forklaring af Parterne og 
en Række Vidner.

Sagsøgeren har forklaret i Overensstemmelse med sin Procedure.
Sagsøgte har forklaret, at der første Gang, han talte med Sagsøge

ren om Ejendommen, ikke var Tale om Sæden. Da Sagsøgeren indfandt 
sig næste Gang, blev Sagsøgte forespurgt, hvor meget der var tilbage at 
tærske. Han udtalte ca. 250 Tdr. Han blev endvidere forespurgt, hvor 
meget han selv havde forbrugt. Hertil svarede han, at det vidste han ikke. 
Han udtalte yderligere, at han af afleveringspligtigt Korn havde afleveret 
53 Tdr. Han omtalte ikke, at han havde solgt og afleveret 150 Tdr. Fri
handelskorn. Der blev ikke rettet noget Spørgsmaal til ham i saa Hen
seende, og han mente derfor ikke, at han var pligtig til at oplyse om 
dette Salg. Under det følgende Møde blev der ikke talt om Sæden.

Husmand Alfred Rasmussen har forklaret, at han, da han var paa 
Ejendommen med Sagsøgeren, spurgte Sagsøgte, hvor meget der var 
tærsket. Sagsøgte svarede hertil, at han havde afleverer 52 eller 53 Tdr. 
Sæd og selv forbrugt saa meget, at det ialt blev ca. 100 Tdr. Efter 
Vidnets Beregning skulde der ialt være avlet ca. 400 Tdr. Sæd, og der 
skulde saaledes være ca. 300 Tdr. tilbage. Vidnet foretog denne Bereg
ning af Hensyn til Salgsværdien af Ejendommen.

Ejendomshandler P. Christiansen har forklaret, at han havde den 
paagældende Ejendom i Kommission. Der forlangtes en stor Pris for den, 
og af Indflydelse paa denne Pris var, foruden at det var en gpd Gaard, 
at der var en stor Høst paa den. Vidnet indfandt sig en Dag i Oktober 
sammen med Sagsøgeren paa Ejendommen, hvor ogsaa forrige Vidne 
var til Stede. Dette Vidne spurgte Sagsøgte, hvor meget der var tærsket 
af Avlen. Sagsøgte svarede hertil, at det drejede sig om ca. 100 Tdr., 
der dels var forbrugt og dels afleveret. Sagsøgte udtalte yderligere, at 
han var temmelig sikker paa, at der var ca. 250 å 300 Tdr. Sæd tilbage.

Ejendomshandler Hans Lykkegaard har forklaret, at han som Kom
missionær mødte en Dag paa Ejendommen, hvor bl. a. ogsaa Sagsøgtes 
Fader var til Stede. Vidnet skønnede, at der var en god Høst. Sagsøgte 
udtalte, at Høsten var til Stede paa nær det, der var afleveret, og det, 
der var opfodret. Sagsøgte skønnede, at der paa denne Maade var for
brugt ca. 100 Tdr. Han udtalte, at der var ca. 300 Tdr. tilbage, og han 
vilde i alt Fald tage det til 250 Tdr.

Sagsøgtes Fader Albert Christensen har forklaret, at han var til 
Stede en Dag paa Ejendommen, da Sagsøgte blev spurgt om, hvor megen
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Sæd der var tilbage at tærske. Han svarede hertil, at der var 200— 
250 Tdr. tilbage. Der var ikke Tale om, hvor meget der var tærsket, 
dog at Sagsøgte udtalte, at Afleveringskornet var afleveret.

Der er under Sagen forelagt De samvirkende danske Landbofor
eninger følgende Spørgsmaal til Udtalelse:

»Er det almindeligt ved Handler vedrørende Landejendomme, hvor 
Handlen, som her, indgaas paa et Tidspunkt, hvor alt Kornet er indhøstet, 
men kun for en Del tærsket, og hvor Køberen kender Størrelsen af det 
tilsaaede Areal og det antagelige Foldudbytte, ved Bestemmelsen af det 
Kvantum Korn, som ifølge Skødet skal medfølge, at lægge den afgørende 
Vægt paa, hvad der af Sælgeren er tærsket og bortkørt, eller er det 
almindeligt, at Køberen maa skønne over, hvor meget Korn, der i Salgs
øjeblikket er tilbage paa Gaarden, med andre Ord maa overtage det som 
beset.«

Dette Spørgsmaal har Foreningen i Skrivelse af 26. September 1944 
besvaret derhen, »at det er almindeligt ved saadanne Handler ved Be
stemmelsen af det Kvantum Korn, som skal medfølge, at Køberen selv 
undersøger, hvor meget Korn der er tilbage, dels ved’Forespørgsler til 
Sælgeren og dels ved eget Skøn. Saafremt Sælgeren giver Oplysninger 
om, hvor meget Korn der er tilbage, staar han dermed inde for, at dette 
Kvantum er tilstede.«

Foreløbig bemærkes, at Grundlaget for Sagsøgerens Erstatningskrav 
— uanset om han ikke skulde have modtaget hele det Kvantum utærsket 
Sæd, som Sagsøgte havde garanteret ham — alene er en Manko i Sæd
beholdning svarende til det fornævnte til Købmand Erslev solgte Fri
handelskorn.

Det findes nu efter det oplyste, at Sagsøgte ved sine forbeholdne 
Oplysninger angaaende Høstens Størrelse — herunder hans Fortielse af 
Salget af de 150 Tdr. Korn — har handlet retsstridigt overfor Sag
søgeren og derved paadraget sig Erstatningsansvar overfor ham, idet 
Sagsøgte maate være paa det rene med, a t Sagsøgeren lagde betydelig 
Vægt paa, at der havde været en stor Høst paa Ejendommen, a t Sag
søgeren uden nærmere Kendskab til Forholdene var ude af Stand til med 
blot tilnærmelsesvis Rigtighed at bedømme Størrelsen af den tilbage
værende Sædbeholdning, samt a t Sagsøgeren i Sagsøgtes Oplysninger 
havde Føje til at gaa ud fra, at han ved Handlen modtog Ejendommens 
hel Avl, alene med Undtagelse af de af Sagsøgte som tvangsafleverede 
og opfodrede omtalte ca. 100 Tdr. Korn, hvorved bemærkes, at Sag
søgtes Fortielse af Salget af de 150 Tdr. Korn kun kunde have det For
maal at bestyrke denne urigtige Formening hos Sagsøgeren, og at Sag
søgtes Tilsagn om Tilstedeværelsen af de 250 Tdr. utærsket Sæd i den 
Sammenhæng, i hvilken det fremkom, meget vel kunde forstaas blot som 
en Minimumsgaranti.

Det Tab, som Sagsøgeren herefter skønnes at have Krav paa at faa 
erstattet, findes nu ikke som af ham paastaaet at kunne bestemmes til 
den af Sagsøgte oppebaarne Salgssum for de afhændede 150 Tdr. Fri
handelskorn, men Erstatningens Fastsættelse findes at burde ske under 
Hensyntagen til, hvilken Værdi de manglende 150 Tdr. Korn maa antages 
at have haft som Led i Ejendomsoverdragelsen. Herefter vil Erstatningen
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i Mangel af nærmere vejledende Oplysninger skønsmæssigt kunne be
stemmes til 4000 Kr.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 600 Kr.

Onsdag den 5. September.

Nr. 19/1945. Proprietær H. la Cour (Gamborg) 
mod

Nakskov Kommune (Landsretssagf. Harup).
(Spørgsmaal om Erhvervsskattepligt).

Dom afsagt 7. Juni 1944 af Retten for Nakskov Køb
stad m. v.: De Sagsøgte, Nakskov Kommune bør anerkende, at den af 
Erhvervsskatteudvalget ved Skrivelse af 11. November 1943 trufne Af
gørelse, hvorved stadfæstes, at Sagsøgeren, Proprietær H. la Cour, 
Holmegaard pr. Nakskov, for Aaret 1943—44 er ansat som skattepligtig 
til de Sagsøgte som Erhvervskommune, er uberettiget. Inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse bør de Sagsøgte til Sagsøgeren betale Sagens 
Omkostninger med 100 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Østre Landsrets Dom af 10. Oktober 1944 (IV Afd.): Appel
lanten, Nakskov Kommune, bør for Tiltale af Indstævnte, Proprietær 
H. la Cour, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger for begge 
Retter ophæves.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Syv Dommere finder, at den af Appellanten i den indstævnte Kommune udøvede Handelsvirksomhed ikke har været af en saadan Beskaffenhed, at den kan sidestilles med en Virksomhed, der ved Forretningslokale eller fast Arbejdsplads er knyttet til Kommunen. Disse Dommere stemmer derfor for at stadfæste Underrettens Dom og at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret til Appellanten med 500 Kr.To Dommere stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Underrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Landsret og Højesteret betaler Indstævnte, Nakskov Kommune,
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til Appellanten, Proprietær H. la Cour, 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Efter at Nakskov Købstads Ligningskommission havde ansat Sag

søgeren, Proprietær H. la Cour, Holmegaard pr. Nakskov til Skat til 
Nakskov Kommune som Erhvervskommune af en Indtægt, hidrørende fra 
Mælkesalg fra 2 Vogne i Nakskov, paaklagede Sagsøgeren denne An
sættelse til Erhvervsskatteudvalget, som ved Skrivelse af 11. November 
1943 meddelte Sagsøgeren, at Udvalget maatte holde for, at han i Medfør 
af Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1, Nr. 1, maatte anses erhvervs
skattepligtig af Indtægten af det omhandlede Mælkesalg.

Da Sagsøgeren imidlertid ikke har villet anerkende denne Afgørelse, 
har han under nærværende Sag paastaaet de Sagsøgte, Nakskov Kom
mune, tilpligtet at anerkende, at den er uberettiget. Sagsøgeren har 
derhos taget Forbehold med Hensyn til det ved Erhvervsskattens Be
regning benyttede Grundlag, men dette Spørgsmaal foreligger ikke til 
Afgørelse under nærværende Sag.

De Sagsøgte paastaar Frifindelse.
Ved Partsforklaring af Sagsøgeren er det oplyst, at det Mælkesalg, 

der er anset for erhvervsskattepligtigt, foregaar paa følgende Maade:
Hele den solgte Mælkemængde hidrører fra Besætningen paa den 

Sagsøgeren tilhørende Ejendom »Holmegaard« i Branderslev Kommune, 
en Nabokommune til Nakskov, og den inden Salget stedfindende mejeri
mæssige Behandling foregaar paa Sagsøgerens eget Mejeri paa Gaarden. 
Salget sker fra 2 Sagsøgeren tilhørende Mælkevogne, med hver sin 
Kusk. Disse har ogsaa andet Arbejde paa Gaarden, nemlig ved Mælkens 
Tilberedning, og er med Hensyn til dette Arbejde fastlønnede, medens 
Arbejdet ved Mælkesalget lønnes ved Procenter af dette. Vognene kører 
daglig ad samme Rute og saavidt muligt til samme Klokkeslet, og Salget 
sker undervejs, dels i Branderslev, dels i Nakskov Kommune, over
vejende til faste, men undtagelsesvis ogsaa til tilfældige Kunder, og 
iøvrigt paa ganske sædvanlig Maade, dels paa Gaden og dels ved Hjælp 
af Mælkedrenge. Kuskene hæfter for den til dem udvejede Mælk med 
Fradrag af den tilbageleverede. Al Kreditgivning sker for Kuskenes egen 
Regning og er Sagsøgeren uvedkommende. Mælkesalget i Nakskov udgør 
efter det oplyste kun en ringe Del af Sagsøgerens samlede indtægts
givende Virksomhed.

Sagsøgeren hævder, at den foran skildrede Virksomhed ikke op
fylder den i Kommuneskattelov Nr. 28 af 18. Februar 1937 § 18, Stk. 1, 
Nr. 1 i. f. stillede Betingelse, at Virksomheden skal være knyttet til 
Kommunen »ved Forretningslokale, fast Arbejdsplads eller paa anden 
lignende Maade«, medens det fra de Sagsøgtes Side gøres gældende, at 
denne Betingelse er opfyldt. Sagen drejer sig altsaa om en Fortolkning 
af den nysnævnte Lovbestemmelse, der vel ikke er ganske enslydende 
med den tilsvarende Bestemmelse i den ældre Lov Nr. 73 af 29. Marts 
1924 § 10, men som dog maa antages at have samme Indhold.
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Fra Sagsøgerens Side er det anført, at Ordene »paa anden lignende 
Maade«, maa kræve en fastere Tilknytning til Kommunen, »en bestemt 
Adresse«, og han har henvist til, at naar Indenrigsministeriet ved Skri
velse af 22. April 1927 .U. f. R. 1928 p. 627 Note 1) har anerkendt, at en 
Gartner med Stade paa Grønttorvet ikke var erhvervsskattepligtig, kan 
en saadan Skattepligt endnu mindre foreligger i nærværende Tilfælde.

De Sagsøgte har derimod hævdet, at Mælkevognene maa anses som 
en Slags ambulant Forretningslokale, og at iøvrigt Nakskov Kommune 
er eneste Basis for Indtægten, der som en Følge heraf maa være er
hvervsskattepligtig.

I den sidste Betragtning kan der ikke gives de Sagsøgte Medhold, 
idet den omstridte Lovbestemmelse maa antages at kræve, at selve 
Virksomhedens Drift maa have en vis Tilknytning til Kommunen. Denne 
Tilknytning findes derhos at maatte have en vis Fasthed, og naar Hensyn 
lages til, at Mælkevognene kun paa en Del af deres Salgsrute passerer 
Nakskov Kommune og under deres Ophold i denne er i stadig Bevægelse 
og aldrig med Sikkerhed kan træffes noget bestemt Sted, og til, at selve 
Virksomhedens Karakter praktisk taget udelukker Salg til andre end 
dem, der bor umiddelbart ved Ruten og er til Stede, naar Vognene pas
serer, findes der i det foreliggende Tilfælde ikke at være en saadan 
Tilknytning, som Loven maa antages at kræve.

Herefter vil Sagsøgerens Paastand være at tage til Følge, hvorhos 
de Sagsøgte findes at burde godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkostninger 
med 100 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 7. Juni 1944 af Retten for Nakskov 

Købstad m. v. og paastaas af Appellanten, Nakskov Kommune, ændret 
saaledes, at Kommunen frifindes.

Indstævnte, Proprietær H. la Cour, paastaar Dommen stadfæstet.
Til Støtte for sin Paastand har Kommunen anført, at de om For

holdet i Tidens Løb gældende Lovbestemmelser udviser en Tendens til 
at udvide Kredsen af de Personer, som anses erhvervsskattepligtige, idet 
den seneste Lov har indført Erhvervsskattepligt ogsaa paa Grund »af 
fast Arbejdsplads«, altsaa uden at Erhvervsvirksomheden er knyttet til 
et Forretningslokale.

Kommunen gør gældende, at Virksomheden i det foreliggende Til
fælde er knyttet til en Indretning, der maa sidestilles med et Forret
ningslokale, idet Mælkevognen kører ad ganske bestemte Ruter, til be
stemte Tider, og derfor maa anses som et ambulant Forretningslokale, 
der i alt Fald maa antages at falde ind under Lovens Ord »paa anden 
lignende Maade«.

Indstævnte har til Støtte for sin Paastand anført, at Betingelsen for, 
at Erhvervsskattepligt indtræder, ifølge Lovordene er, at den paagæl
dende Erhvervsvirksomhed har et Forretningslokale, og at en Mælke
vogn ikke kan betragtes som et saadant. Det er rigtigt, at den nugæl
dende Lov har indført Erhvervsskattepligt paa Grund af fast Arbejdssted, 
men dette er en Undtagelse fra Hovedreglen, der specielt har Sigte paa 
Entreprenørvirksomhed, og herfra kan der ikke sluttes analogisk.
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Retten finder, at der maa gives Kommunen Medhold i de af den frem
satte Betragtninger, og at den heromhandlede Virksomhed maa siges at 
have en saadan fast Tilknytning til Nakskov Kommune, at Kravet om 
Erhvervsskat har Hjemmel i Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1. Nr. 1. 
Kommunen vil herefter være at frifinde.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor 
bestemt.

Nr. 2/1945. Restauratør Johs. Zangger (Landsretssagf. Alb. Christensen)
mod

Civilingeniør, Konsul P. O. Jensen (Gorrissen).
(Beregning af Lejeafgift).

Dom afsagt 12. Juni 1944 af Boligrettens 1. Afd.: Sag
søgte, Restauratør Johs. Zangger, bør inden 15 Dage efter nærværende 
Doms Afsigelse til Sagsøgeren, Civilingeniør, Konsul P. O. Jensen, be
tale 201 Kr. 76 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra 17. November 1943. I 
delvise Sagsomkostninger betaler Sagsøgeren inden ovennævnte Frist 
Sagsøgte 100 Kr.

Østre Landsrets Dom af 5. Oktober 1944 (II Afd.): Ind
stævnte, Restauratør Johs. Zangger, bør inden 15 Dage fra denne Doms 
Afsigelse til Appellanten, Civilingeniør, Konsul P. O. Jensen, betale 
549 Kr. 81 Øre med Renter 5 pCt. om Aaret fra den 17. November 1943, 
til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 200 Kr. 
At efterkomme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Den foreliggende Lejekontrakt findes naturligst at maatte for- staas saaledes, at saavel den ved Kontraktens Oprettelse gældende Spiritusafgift paa 6 pCt. som det til Varer til Repræsentation og Traktement medgaaede Beløb, der for Aaret 1942 udgjorde 1230 Kr. 50 Øre, maa medregnes til den Omsætning, hvorefter Lejen beregnes. Herefter vil Landsrettens Dom efter Indstævntes Paastand være at stadfæste.I Sagsomkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale 300 Kr. til Indstævnte.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler
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Appellanten, Restauratør Joh s. Zangger, til Indstævnte, Civilingeniør, Konsul P. O. Jensen, 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Boligrettens Præmisser er saalydende:
Ved Lejekontrakt af 24. Juli 1939 lejede Sagsøgte, Restauratør Johs. 

Zangger, et Restaurationslokale m. v. i den Sagsøgeren, Civilingeniør, 
Konsul P. O. Jensen, tilhørende Ejendom GI. Vagt 7. Lejen blev fastsat 
til 3500 Kr. aarlig indtil 1. Oktober 1941, hvorefter den skulde udgøre 
10 pCt. af den aarlige Omsætning, dog ikke under 3500 Kr. aarlig.

Efter Sagsøgtes Regnskab for Aaret 1942 er der ialt i dette Aar 
solgt Varer i Restaurationen for 42.001 Kr. 75 Øre, deri indbefattet 
Spiritusafgiften.

Idet Sagsøgeren mener i Leje for 1942 at have Krav paa 10 pCt. af 
det fulde nævnte Beløb, altsaa 4200 Kr. 17 Øre, og da Sagsøgte kun har 
betalt Minimumslejen 3500 Kr. har Sagsøgeren under nærværende Sag 
paastaaet Sagsøgte tilpligtet at betale ham 700 Kr. 17 Øre med Renter 
5 pCt. fra Stævningens Dato den 17. November 1943.

Sagsøgte har efter sin endelige Paastand paastaaet sig frifundet 
mod Betaling af 201 Kr. 76 Øre, idet han har gjort gældende, at det ikke 
er hele det nævnte Beløb, der skal lægges til Grund, naar Lejen skal 
beregnes efter »den aarlige Omsætning«. Fradrages skal saaledes:

a) det Beløb, som er indgaaet i Spiritusafgift, idet dette er Penge, 
som Restauratøren indkasserer til Statskassen, og som han ingen For- 
tjenstmulighed har paa, og

b) det Beløb, for hvilket der i Forretningen er udleveret Varer til 
Restaurationens eget Forbrug, og som han heller ingen Fortjeneste 
har paa.

Efter Sagsøgtes Opfattelse stiller Regnskabet for 1942 sig herefter 
saaledes:
Totalforbrug af Varer til Udsalgspris .................... 42.001 Kr. 75 Øre
4- udleveret uden Betaling ..................................... 1.230 — 50 —

Salg.... 40.771 Kr. 25 Øre
-r Spiritusskat 10 pCt. af 37.536 Kr. 30 Øre ......... 3.753 — 63 —

Beregningstal.... 37.017 Kr. 62 Øre.
De 10 pCt. af dette Beregningstal med Fradrag af Minimumslejen 

3500 Kr. udgør de af Sagsøgte tilbudte 201 Kr. 76 Øre.
ad a. Det er er ikke ved Lejekontraktens Oprettelse blevet nær

mere uddybet mellem Parterne, hvad der skulde forstaas ved »Omsæt
ningen«, og Retten kan tiltræde de af Sagsøgte anførte Betragtninger 
om det ubillige i at beregne Leje ogsaa af Spiritusafgiften, hvilket efter 
det oplyste heller ikke kan antages at være Kutyme og iøvrigt vilde 
blive særlig grelt ved den sidste store Stigning i Afgiften. Sagsøgeren
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har imidlertid subsidiært paaberaabt sig, at Sagsøgte, selv om han ikke 
skulde være pligtig at svare Leje af de Procenter, hvormed Spiritus
afgiften maatte stige, dog maa betale Procentleje af den 6 pCt.-Afgift, 
som gjaldt, da Lejekontrakten blev indgaaet.

Naar henses til, at det er naturligt at antage, at ingen af Parterne, 
da Kontrakten blev indgaaet, har tænkt paa, om Lejen til sin Tid skulde 
svares ogsaa af Spiritusafgiften, og til at der overhovedet aldrig er 
blevet beregnet Leje af 6 pCt.-Afgiften, idet Spørgsmaalet først er blevet 
aktuelt, efter at Afgiften var steget til 10 pCt, skønnes Sagsøgte efter det 
foran anførte at være berettiget til at fradrage den fulde Spiritusafgift 
ved Lejens Beregning.

a d b. Under Hensyn til, a t det Beløb, for hvilket der er udleveret 
Varer uden Betaling i sig selv skønnes meget rimeligt og maa antages 
dokumenteret overfor Sagsøgtes Revisor, a t det efter de for Retten fore
liggende Oplysninger maa antages at være Kutyme indenfor Restaura
tionsbranchen, at Privatforbruget ikke medtages ved Beregning af Leje 
efter Omsætningen, samt a t der maa gives Sagsøgte Medhold i, at der 
ikke foreligger rimelig Grund til at medregne Beløbet, vil ogsaa dette 
være at fradrage ved Lejens Beregning.

Sagsøgte vil herefter alene være at dømme til at betale det af ham 
under Domsforhandlingen tilbudte Beløb, 201 Kr. 17 Øre med proces
mæssige Renter.

I delvise Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at betale Sagsøgte 
100 Kr.

En af Dommerne afgav saalydende
Dissens:

ad a. Da det ikke ved Lejekontraktens Oprettelse nærmere er 
blevet uddybet mellem Parterne, hvad der skulde forstaas ved Omsæt
ning, men at begge Parter vidste, at der betaltes en vis Spiritusafgift, 
mener jeg, at den Spiritusafgift, der blev betalt ved Lejemaalets Op
rettelse bør regnes som Omsætning.

ad b. Med Hensyn til eget Forbrug af Varer og Varer fra Forret
ningen som Betaling for Medhjælp mener jeg, at Værdien af disse 
Varer bør regnes som Omsætning.

I Sagsomkostninger bør Sagsøgte betale Sagsøgeren 100 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 12. Juni 1944 af Boligrettens 

1ste Afdeling, er med Justisministeriets i Skrivelse af 29. Juni 1944 dertil 
meddelte Tilladelse paaanket af Civilingeniør, Konsul P. O. Jensen med 
Paastand om, at den indankede Dom ændres derhen, at Indstævnte, Re
stauratør Johs. Zangger, tilpligtes at betale Appellanten 700 Kr. 17 Øre, 
subsidiært 549 Kr. 81 Øre, mest subsidiært 426 Kr. 76 Øre, alt med 
Renter 5 pCt. om Aaret fra den 17. November 1943.

Indstævnte paastaar Stadfæstelse.
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Under Sagen er der fremlagt forskellige Erklæringer, saaledes fra 
Københavns Grundejerforening og Københavns Ejendomsmæglerforening, 
der formener, at den forhøjede Spiritusafgift ikke bør medregnes i Om
sætningen, men iøvrigt, ligesom Grundejerforeningen, udtaler sig i 
samme Retning som Appellantens Anbringender, samt 3 Erklæringer fra 
Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i 
Danmark, afgivet i Anledning af andre Sager.

I en Erklæring af 21. Marts 1942 fra denne Forening udtales det bl. a.:
»I de Kontraktforhold, hvor der betales Lejeafgift af Omsætningen, 

har det, saavidt vi har kunnet konstatere, været Kutyme indtil 1. Marts 
1940, da Spiritusafgiften blev forhøjet fra 6 til 10 pCt., at Lejeren betalte 
Leje af saavel den reelle Vareomsætning som af Spiritusafgiften, uden 
at man dengang var klar over, at det i Virkeligheden var et urimeligt 
Forhold at betale Leje af en Skat, man indkasserede for Staten.

Da Spiritusafgiften blev forhøjet til 10 pCt., og det følgelig kom til 
at dreje sig om et betydeligt større Beløb, hvoraf Restauratørerne betalte 
Leje uden Adgang til tilsvarende Fortjeneste, reagerede Restauratørerne 
mod at betale Leje af den forhøjede Spiritusafgift. Centralforeningen, 
som har faaet adskillige Tilfælde af den Art forelagt, har hævdet det 
Standpunkt, at der ikke skal betales Leje af det Beløb, der repræsen
terer Forskellen mellem 6 pCt. og 10 pCt. af den indkasserede Spiritus
afgift. Vi har ikke senere hørt fra een eneste af de mange Forespørgere 
om dette Forhold, og gaar derfor ud fra, at Udlejerne er gaaet med til 
det af Centralforeningen hævdede Synspunkt.«

I Erklæring af 11. December 1942 udtales det derimod, at det er 
sædvanligt, at Spiritusafgiften fradrages Omsætningen, naar Forpagt
ningsafgift er fastsat til en vis Procentdel af Omsætningen, idet Spiritus
afgiften ikke kan betegnes som Omsætning. Endelig udtales det i en 
Erklæring af 7. November 1942, at en Restauratør, der skal svare For
pagtningsafgift med en vis Procent af Omsætningen, ifølge Kutyme kan 
fradrage sit Privatforbrug, herunder Forbrug til Repræsentation, i Om
sætningen.

Retten finder, at der savnes Hjemmel til den af Indstævnte hævdede 
indskrænkende Fortolkning af Kontrakten, hvorefter der i Omsætningen, 
forinden Lejen beregnes, skulde kunne fradrages dels hele den ved Kon
traktens Afslutning gældende Spiritusafgift, dels Indstævntes Privat
forbrug, der hvis det skulde medtages, burde være udtrykkelig anført.

Derimod maa Retten finde det ubilligt, hvis Indstævnte skulde betale 
Procentleje af den Del af Omsætningen, der udgør den efter Kontraktens 
Indgaaelse indførte forhøjede Spiritusafgift.

Herefter vil Appellantens subsidiære Paastand være at tage til Følge.
Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde 

betale Appellanten med 200 Kr.
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Onsdag den 19. September.

Nr. 185/1945. A/S Fredericia Theater
mod

A/S Palma Fabrikkerne v/ A/S Johansen og Bruun.
Kendelse afsagt af Boligvoldgiftsretten for Vejle 

Amtsraadskreds:
Med Bemærkning, at Voldgiftsretten finder som Grundlag for Sa

gens Behandling som Helhed at maatte lægge den af Bygningskommis
sionen i Fredericia under 19. Marts 1945 afgivne teknisk sagkyndige 
Erklæring til Grund, og at Voldgiftsretten, uanset at indklagede A/S 
Fredericia Theater ved Skrivelse af 28. Marts 1945 ensidig har ophævet 
Lejemaalet, og at Klageren siden April s. A. ikke har betalt nogen Leje, 
finder, at der stadig foreligger et Lejemaal, hvis Fortsættelse og Af
brydelse kan paakendes i Henhold til Erhvervslejevoldgiftslovens Regler,

e r a g t e s:
Voldgiftsretten anser sig kompetent til i Realiteten at behandle og 

paakende nærværende Sag.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den ved Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Vejle Amtsraadskreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Indkærede har ved en Lejekontrakt af Oktober 1928 af Kærende lejet en Butik m. v. i Ejendommen Matr. Nr. 656 af Fredericia Bygrunde for en aarlig Leje af 1800 Kr. Butikken, der er en Levnedsmiddelforretning, er beliggende i Ejendommens Hjørnebygning ud mod Danmarksgade.Den 28. Marts 1945 tilskrev Kærendes Sagfører Indkærede bl. a., at Bygningskommissionen i Fredericia efter et Bombeattentat mod Teatrets Bygninger den 16. Marts 1945 i Skrivelse af 19. s. M. havde meddelt Kærende, at Bygningskommissionen ikke vilde godkende, at der gjordes Forsøg paa at bevare enkelte Dele af hele Hjørnebygningen med Henblik paa en Istandsættelse og delvis Nyopførelse. Kærende maatte herefter anse det ind- gaaede Lejemaal for ophævet, men havde intet imod, at Indkærede foreløbig — hvis det var muligt — forblev boende paa egen Risiko og uden at betale Leje.Det hedder videre i Skrivelsen, at Kærende som nævnt maa anse Lejemaalet for ophævet, men saafremt Indkærede maatte være af en anden Opfattelse, opsiger Kærende herved Indkærede ril Fraflytning Oktober Flyttedag 1945 i Henhold til Erhvervslejelovens §§ 9, Stk. 1 og 10, Stk. 2, idet Kærende agter, saasnart det er muligt, at udnytte hele den bombehærgede Tomt til Opførelse af en Teaterbygning, og idet vægtige Grunde gør det særligt magtpaaliggende for Kærende at blive løst fra Lejemaalet.
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Indkærede indbragte derefter ved Skrivelse af 17. April 1945 Sagen for Voldgiftsretten med Paastand principalt om, at Kærende kendtes pligtig at taale Lejemaalets Fortsættelse, eventuelt i en nyopført Ejendom, subsidiært at Kærende kendtes erstatningspligtig for det ved Lejemaalets Ophør forvoldte Tab.Kærende anser ikke Voldgiftsretten for kompetent, idet Kærende som Følge af Bygningens Ødelæggelse maa anse sig løst fra Lejemaalet, da det lejede ikke længere kontraktmæssigt kan stilles til Disposition som Følge af en hændelig Begivenhed, som Udlejeren ikke kan bære Risikoen for og ikke har været i Stand til at afværge.Indkærede hævder, at Lejemaalet stadig bestaar, og fastholder sin Begæring om Sagens Behandling ved Voldgiftsretten.Da der ikke i Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 findes at være Hjemmel for, at Spørgsmaalet om, hvorvidt Lejemaalet som Følge af Ødelæggelse af den Del af Ejendommen, hvori det lejede findes, er ophørt uden Opsigelse, afgøres af Voldgiftsretten, maa Afgørelsen af dette Spørgsmaal tilkomme de ordinære Domstole. Det bemærkes, at Sagens Behandling for Voldgiftsretten bør udsættes, saa vidt fornødent, for at give Kærende Lejlighed til at søge saadan Afgørelse.
Thi bestemmes:

Det ovennævnte Spørgsmaal henvises til Afgørelse ved de ordinære Domstole.

Færdig fra Trykkeriet den 24. Oktober 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj este retsaaret 1945 Nr. 14

Anden ordinære Session.
Tirsdag den 2. Oktober.

Nr. 321/1944. Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor 
Jern- og Metalindustrien i Danmark (Hasle)

mod
Det i Henhold til Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold nedsatte Arbejds- og Forligsnævn (Kammeradv.).

(Vedrørende Lærlinges Lønningsforhold).

Østre Landsrets Dom af 30. November 1944 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, Det i Henhold til Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Ar
bejdsforhold nedsatte Arbejds- og Forligsnævn, bør for Tiltale af Sag
søgerne, Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metal
industrien i Danmark, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger be
taler Sagsøgerne inden 15 Dage fra nærværende Doms Afsigelse til de 
Sagsøgte 500 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Som omtalt i Dommen indeholder de mellem Appellanten og Metalarbejdernes Organisationer gældende kollektive Overenskomster — i Overensstemmelse med, hvad der er forudsat i Lærlingelovens § 4, Stk. 1, som en naturlig Ordning — Bestemmelser om Lærlingenes Lønningsforhold. Som Følge heraf har det ifølge § 2, Stk. 1, jfr. § 4, i Loven om Arbejdsforhold paahvilet Arbejds- og Forligsnævnet at træffe Afgørelse af det i dets Kendelser af 16. Marts og 1. Juni 1944 omhandlede Spørgsmaal ogsaa for saa vidt angaar tidligere oprettede Lærekontrakter. Herefter vil Dommen i Overensstemmelse med Indstævntes Paastand være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler

H. R. T. 1945 Nr. 14 (Ark 23 og 24) 23
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Appellanten, Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark, til Indstævnte, Det i Henhold til Lov Nn 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold nedsatte Arbejds- og Forligsnævn, 600 Kr.De idømte Omkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag har Sagsøgerne, Sammenslutningen af Ar

bejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark, paastaaet de 
Sagsøgte, Det i Henhold til Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Ar
bejdsforhold nedsatte Arbejds- og Forligsnævn, dømte til at anerkende, 
at de har været inkompetente til at træffe de under 16. Marts 1944 og 
1. Juni 1944 afsagte Kendelser i Sag Nr. 266 Dansk Formerforbund m. fl. 
Forbund mod Sagsøgerne og endvidere, at de Sagsøgte tilpligtes at om
gøre disse Kendelser derhen, at den af de nævnte Forbund mod Sag
søgerne for de Sagsøgte indbragte Sag vedrørende Dyrtidstillæg afvises 
af de Sagsøgte. Subsidiært paastaar Sagsøgerne de Sagsøgte dømt til at 
anerkende, at de er inkompetente til at træffe Afgørelse vedrørende 
Dyrtidstillæg til Lærlinge, forsaavidt angaar Lærlingekontrakter, der er 
indgaaede forinden den 1. Juni 1944.

De Sagsøgte paastaar principalt Afvisning, subsidiært Frifindelse.
Dansk Formerforbund m. fl. Forbund har i Begyndelsen af 1944 for 

det sagsøgte Nævn indbragt Spørgsmaalet, om der tilkom Lærlinge inden
for Jern -og Metalindustrien Dyrtidstillæg. Sammenslutningen har under 
denne Sags Behandling for Forligsnævnet bl. a. gjort gældende, at 
Nævnet ikke er kompetent til at paakende dette Spørgsmaal under Hen
visning til, at Lov Nr. 478 af 14. September 1940 om Arbejdsforhold ikke 
vedrører Lærlingeforhold.

Forligsnævnet har desuagtet taget Spørgsmaalet op til Paakendelse 
og har under 16. Marts 1944 afsagt Kendelse i Sagen, hvori det hedder:

»De i Overenskomsterne mellem ovennævnte Parter indeholdte Be
stemmelser om Mindstebetaling til Lærlinge vil være at supplere med Be
stemmelser om Ydelse af Dyrtidstillæg.« Endvidere indeholder den 
nævnte Kendelse bl. a. Bestemmelse om, at der skal optages Forhand
linger mellem Parterne om Dyrtidstillægets Størrelse, og Kendelsen be
stemmer endvidere, at hver af Parterne, dersom Enighed ikke opnaas, 
senest 1. Maj 1944, paany kan indbringe Sagen for Nævnet inden 
15. Maj 1944.

Forbundene indbragte herefter atter Sagen for Nævnet inden nævnte 
Frists Udløb, og Forligsnævnet afsagde under 1. Juni 1944 en Kendelse, 
der gaar ud paa, at der skal ydes et Dyrtidstillæg til Lærlinge paa 
12 Øre pr. Time efter de for Ydelse af Dyrtidstillæg sædvanligt gæl
dende Regler.

Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne anført, at efter den 
før *19^0 gældende Ret paa dette Omraade var Lærlingeforholdets Løn-
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ninger ikke indbefattet under de enkelte Fags Lønningsforhold. Lærlinge
forholdets Lønnings- og Arbejdsforhold var fastlagt ved Lærlingeloven 
af 7. Maj 1937, medens Fagenes Arbejds- og Lønningsforhold var reguleret 
ved kollektive Overenskomster. At der i denne Henseende var en Forskel 
mellem Lærlingeforholdet paa den ene Side og de øvrige Arbejderes 
Forhold paa den anden Side, er ogsaa anerkendt i Praksis. Allerede kort 
efter Lærlingelovens Ikrafttræden blev der optaget Forhandlinger mellem 
Arbejderorganisationerne og Arbejdsgiverorganisationerne om et Dyrtids
tillæg til Lærlinge. Under disse hævdede Arbejdsgiverorganisationerne, 
at de ikke kunde anse sig juridisk forpligtede til at yde Dyrtidstillæg, 
men at de under visse Forhold vilde henstille til deres Medlemmer at 
yde saadanne Dyrtidstillæg. Arbejderorganisationerne erkendte paa deres 
Side, at der i Lærlingeforholdet var Tale om Kontraktsforhold, der var 
bindende for de enkelte Lærlinge og Mestre, medens de øvrige Arbejdere 
kun var bundne ved kollektive Overenskomster.

I dette Forhold har de efter Besættelsen i 1940 vedtagne Love ikke 
gjort nogen Forskel. Loven af 30. Maj 1940 om det for Regulering af 
Arbejdslønninger gældende Pristal angaar efter sit hele Indhold ikke 
Lærlingeforholdet, og det samme gælder Loven af 23. September 1940 
om Tillæg til nævnte Lov. Loven af 14. September 1940 om Arbejds
forhold omtaler ikke heller Lærlingeforholdet, og paa Baggrund af den 
før 1940 gældende Retstilstand maatte det være meget nærliggende 
udtrykkeligt at omtale Lærlingeforholdet, hvis det var Meningen, at 
Loven tilsigtede et Indgreb heri. Dette er saa meget mere nærliggende, 
som Lærlingeforholdet maa antages udtømmende at være reguleret ved 
Loven af 7. Maj 1937. Det fremgaar dernæst af Lovens Forhistorie, at 
Loven er blevet til for under de foreliggende særlige Forhold at hindre 
Arbejdsstandsninger. Dette udtales baade i Lovens Motiver og fremgaar 
ogsaa af Udtalelser under Lovforslagets Behandling paa Rigsdagen, lige
som der under Behandlingen af andre beslægtede Lovforslag er frem
kommet Udtalelser paa Rigsdagen, der gaar i samme Retning. Lovens 
Begrundelse fører derfor til, at Lærlingeforholdet ikke kan antages om
fattet af dens Bestemmelser, idet Lærlinge er ubeføjede til at deltage i 
Arbejdsstandsninger.

Men ogsaa Lovens Ord taler for dette Resultat. Lovens § 1, Stk. 2, 
forudsætter klart, at Lovens Omraade alene er de Arbejdsforhold, som 
beherskes af kollektive Overenskomster, men dette gælder ikke for Lær
lingeforholdet, som netop er reguleret ved individuelle Kontrakter. Det 
samme forudsættes i Lovens § 4, der foreskriver en nærmere angivet 
Fremgangsmaade til Behandling af »saadanne Spørgsmaal om overens
komstmæssige Løn- og Arbejdsforhold, der ikke har kunnet ordnes ad 
sædvanlig overenskomstmæssig Vej, og hvis Afgørelse ikke i Henhold 
til Lov eller overenskomstmæssig Aftale er tillagt administrative eller 
fagligretlige Organer«----------Kun hvis der i disse Tilfælde ikke opnaas
Enighed, kan Sagen forelægges for Arbejds- og Forligsnævnet. Heller 
ikke denne Beskrivelse af Lovens Omraade passer paa Lærlingeforholdet.

Endvidere fører Bestemmelsen i Lovens § 9, hvorefter Arbejdsstands
ninger ikke maa iværksættes, saalænge Loven gælder, til samme Re
sultat. Det udtales i Motiverne til Loven, at dette er Kernepunktet i

23'
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Forslaget, og netop dette Forbud mod Arbejdsstandsninger medfører 
som en Konsekvens Oprettelsen af de ved Loven skabte nye Organer 
til Afgørelse af de Arbejdsstridigheder, i hvilke Arbejdsstandsning efter 
den tidligere Retstilstand var det vigtigste Vaaben for de stridende 
Parter. Da der imidlertid ikke i Lærlingeforholdet er hjemlet nogen 
Strejkeret, er dette et afgørende Vidnesbyrd om, at Lærlingeforholdet 
falder udenfor Lovens Omraade, og Forligsnævnet maa derfor være 
inkompetent til at træffe Afgørelser med Hensyn til Lærlingenes Løn- 
ningsforhold. Disse er regulerede ved induviduelle Kontrakter, som skal 
godkendes af Øvrigheden, og der er i Lærlingeloven slet ikke Tale om 
noget, der kan betegnes som en kollektiv Overenskomst. Ganske vist 
fastsættes de i Lærlingeloven nævnte Minimallønninger under Former, 
der meget ligner de kollektive Overenskomster, men heraf kan ikke 
sluttes, at dise er egentlig kollektive Overenskomster, og desuden er der 
her i Tilfælde af Uenighed fastsat et særligt administrativt eller faglig
retligt Organ til Afgørelse af Uoverensstemmelsen, hvilket maa be
virke, at disse Overenskomster falder udenfor det Omraade, hvor Ar- 
bejds- og Forligsnævnet ifølge Lovens § 4, 1. Stk., sammenholdt med 
Lovens § 2, 1. Stk., er kompetent.

Hvis Arbejds- og Forligsnævnet antoges at være kompetent til at 
træffe Afgørelse i det foreliggende Tilfælde, vilde der fremkomme det 
Forhold, at de Tilfælde, som tidligere omfattedes af Lærlingelovens § 4, 
vilde blive delt i 2 Grupper, af hvilke den ene vedblivende henhører under 
det i Lærlingelovens § 4 nævnte Organ, medens den anden inddrages 
under Arbejds- og Forligsnævnets Omraade. Dette kan ikke antages at 
have været Lovens Hensigt, og dette Forhold taler yderligere imod at 
anse Arbejds- og Forligsnævnet for kompetent i det heromhandlede 
Tilfælde.

Forsaavidt Retten dog maatte anse Forligsnævnet kompetent til at 
træffe Afgørelse om Dyrtidstillæg til Lærlinge, kan dette dog ikke faa 
tilbagevirkende Kraft paa de forinden 1. Juni 1944 indgaaede Lærlinge
kontrakter, og der nedlægges derfor en subsidiær Paastand herom.

Til Støtte for deres Paastande har de Sagsøgte anført, at Lærlinge
nes Forhold maa anses ordnet ved kollektiv Overenskomst, idet den 
mellem Sagsøgerne og Metalarbejdernes Organisationer bestaaende fag
lige Overenskomst som et særligt Afsnit indeholder Bestemmelser om 
Lærlingenes Lønnings- og Arbejdsforhold. Disse Bestemmelser er derved 
blevet en Bestanddel af den kollektive Overenskomst, og dette maa efter 
Loven af 14. September 1940 være tilstrækkeligt til at inddrage dette 
Forhold under Arbejds- og Forligsnævnets Kompetence. Ved Lovens § 4, 
1. Stk., sammenholdt med § 2, 1. Stk., er Lovens Omraade netop angivet 
at være det af de kollektive Overenskomster beherskede Omraade, og heraf 
maa følge, at Lærlingeforholdets Lønninger er undergivet Nævnets Kompe
tence. De Sagsøgte kan ikke anerkende, at de i Lærlingelovens § 4 
omtalte Overenskomster om Minimallønninger ikke skulde være kollek
tive Overenskomster. Selve Lovens Tekst synes netop at forudsætte 
Muligheden af, at saadanne Bestemmelser kan træffes ved kollektiv 
Overenskomst. Virkningen af disse Overenskomster — hvad enten de er 
truffet ved Aftaler mellem Organisationerne eller af det i Lærlingelovens
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§ 4 omhandlede Nævn — er da ogsaa, at de skal respekteres, ikke blot 
af Organisationernes Medlemmer, men ogsaa af de udenfor disse staaende 
Arbejdsgivere og Arbejdere, og netop dette er det vigtigste Kendetegn 
paa, at der foreligger en kollektiv Overenskomst.

Der er da ogsaa ved en Række kollektive Overenskomster truffet 
Bestemmelser om Dyrtidstillæg til Lærlinge, og den Omstændighed, at 
Loven ikke i sin Tekst eller sine Forarbejder omtaler Lærlingeforholdet, 
kan ikke være tilstrækkeligt til at anse dette udelukket fra Lovens 
Omraade.

I Mangel af anden positiv Hjemmel maa det være tilstrækkeligt, at 
der foreligger Mulighed for en Ordning af dette Forhold ved kollektiv 
Aftale, og at en saadan Mulighed foreligger, kan der ikke være Tvivl om.

Maa de Sagsøgte herefter anses kompetente til at træffe de paa
gældende Afgørelser, maa Virkningen heraf blive, at Sagen afvises; thi 
falder Forholdet ind under Lovens Omraade, maa dette medføre, at 
Domstolene er ubeføjede til at paakende dette Forhold. I alt Fald maa 
Følgen af, at Nævnet anses kompetent til at træffe den paagældende 
Afgørelse, blive, at det frifindes.

Retten maa finde, at Hensigten med Loven af 14. September 1940 
ikke alene er at forbyde Arbejdsstandsninger, men ogsaa at give de ved 
Loven skabte Organer Beføjelser til at foretage de af de særlige For
hold paakrævede Indgreb i den bestaaende Retstilstand paa Arbejdsret
tens Omraade. Loven kan derfor ikke fortolkes saaledes, at Lærlinge
forholdet med Sikkerhed kan udelukkes fra Lovens Omraade. Paa den 
anden Side skønnes den Omstændighed, at der i kollektive Overenskom
ster findes Bestemmelser om Lærlingelønninger m. v., ikke med Sikker
hed at kunne opfattes som Bevis for, at de heromhandlede Forhold 
falder ind under Lovens almindelige Omraade, men der skønnes at bestaa 
en saa nær og naturlig Forbindelse mellem disse Forhold og de Arbejds
forhold, paa hvilke Loven klart er anvendelig, at de Sagsøgte i alt Fald 
i Medfør af Lovens § 2, 2. Stk., maa anses kompetente til at tage de 
heromhandlede Spørgsmaal under Paakendelse.

Da der under nærværende Sag kun er rejst Spørgsmaal om Arbejds- 
og Forligsnævnets almindelige Kompetence, men hverken om Retsvirk
ningerne af de af Nævnet trufne Afgørelser eller om Gyldigheden af de 
afsagte Kendelser med Hensyn til den i Lovens § 2, 2. Stk., foreskrevne 
Fremgangsmaade, vil den nedlagte Afvisningspaastand ikke kunne tages 
til Følge, men de Sagsøgte være at frifinde. Da derhos de Arbejds- og 
Forligsnævnet ved Loven tillagte Beføjelser maa antages netop at gaa 
ud paa indenfor de ved Loven fastsatte Rammer at gøre Indgreb i den 
tidligere bestaaende Retstilstand, vil ikke heller den af Sagsøgerne ned
lagte subsidiære Paastand kunne tages til Følge.

Med Hensyn til Sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.
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Onsdag den 3. Oktober.

Nr. 207/1944. Vejlby-Riisskov Kommune (Landsretssagf. Heilesen)
mod

Enkefru Otilie Kristiansen personlig og som Værge for Inger 
Kristiansen, Knud Erik Kristiansen og Jørgen Skovbo Kristiansen (Teist efter Ordre).

(Erstatning for Tab af Forsørger).

Vestre Landsrets Dom af 7. August 1944 (III Afd.): De 
Sagsøgte, Vejlby-Riisskov Kommune, bør til Sagsøgerinden, Enkefru 
Otilie Kristiansen personlig, betale 10.748 Kr. 76 Øre og til hende som 
Værge for Inger Kristiansen, Knud Erik Kristiansen og Jørgen Skovbo 
Kristiansen henholdsvis 2400 Kr., 2600 Kr. og 2700 Kr. alt tilligemed 
Renter 5 pCt. aarlig fra den 12. Maj 1943, indtil Betaling sker. I Sags
omkostninger betaler de Sagsøgte til Sagsøgerinden 1000 Kr. Det idømte 
udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger, derunder en af retslig udmeldte Skønsmænd den 10. Marts 1945 afgivet Erklæring, ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde udrede som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret og Godtgørelse for Udlæg til Højesteretssagfører Teist betaler Appellanten, Vejlb y-R iisskov Kommune, 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 29. Oktober 1942 ved 91/2-Tiden om Formiddagen, da nogle af 

de Sagsøgte, Vejlby-Riisskov Kommune, Riisskov, beskæftigede Ar
bejdere var ifærd med at foretage Trærodssprængninger med Astralit- 
patroner i Rye Nørreskov, blev Husmand Niels Flodager Kristiansen, 
medens han i et Hjørne af Gaardspladsen paa sin Ejendom var ved at 
reparere sin Cykel, ramt i Hovedet af en Sten, som hidrørte fra en 
Sprængning, der foretoges inde i Skoven i en Afstand af 300 m fra
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Ejendommen, som var beliggende ca. 100 m fra Skovbrynet. Stenen, der 
vejede 210 gr, saarede Kristiansen saa alvorligt, at han kort efter afgik 
ved Døden. Til Oplysning om Aarsagerne til Ulykken blev der indledet 
politimæssig Undersøgelse, hvorunder der blandt andet indhentedes en 
Erklæring fra Justitsministeriets Konsulent i Sprængstofsager, Gerhard 
Hansen, København, i hvilken det udtales: »-----------meddele at den i
Sagen behandlede Ulykke er den eneste af denne Art i Danmark i de 
senere Aar, til Trods for, at der skønsmæssigt hvert Aar udføres 
200.000 Stødsprængninger. Efter min Mening er Ulykken hændt paa 
Basis af en Række sammenfaldende uheldige Omstændigheder. Afstanden 
til Stedet for Ulykken er saa stor, ca. 300 m, og Dækningen, Skov, er 
saa god, at man ikke vil varsko Personer i et saadant Tilfælde, naar 
det som her drejer sig om Stødsprængning, hvortil anvendes smaa 
Mængder Sprængstof og god Fordæmning.

Jeg har af Sagens Ordlyd faaet Indtrykket af, at Stødsprængerne 
har arbejdet rigtigt, og at de har haft Forstand paa deres Arbejde, og 
jeg mener, at Ulykken ikke kan lægges dem til Last. Stenen, som er 
slynget højt i Luften, og uheldigvis har ramt en Person dødeligt paa 
300 m’s Afstand, har sandsynligvis siddet mellem Trærødderne paa en 
saa uheldig Maade, at den har siddet som i et Rør og har modtaget en 
stor Del af Sprængskuddets Energi i Sprængningsøjeblikket. Ellers kan 
Udslyngningen over den store Afstand ikke forklares.

I dansk Sprængstoflovgivning findes ikke stærkt udpenslede Regler 
for Brug af Sprængmidler, men Sprængstoffer maa kun udleveres til og 
anvendes af Personer, som har Kendskab til Sprængning, ligesom Sikker
hedssprængstof aldrig maa sælges, uden at der medfølger: »Forsigtig
hedsregler vedr. Brug og Opbevaring af de Sprængstoffer, paa hvilke 
Lov af 7. April 1899, §§ 1—8 er anvendelig«. Heri er i § 5 nævnt: »Alt 
Arbejde med Sprængstoffer maa kun foretages af paalidelige og dermed 
fortrolige Folk. Der maa under Arbejdet udvises den største Grad af 
Forsigtighed.«

Ulykken maa under de foreliggende Omstændigheder efter mit Skøn 
betragtes som hændelig.«

Undersøgelsen sluttede ved Resolution af 5. Januar 1943 fra vedkom
mende Statsadvokat, idet det bemærkedes, at der ikke fandtes Føje til fra 
Anklagemyndighedens Side at foretage videre i Sagen.

Under Anbringende af, dels at Ulykken skyldes den Omstændighed, 
at de Sagsøgtes Folk har undladt at træffe de fornødne Sikkerhedsfor
anstaltninger, forinden de paabegyndte Stødsprængningerne, og at de 
Sagsøgte derfor i Medfør af D. L. 3—19—2 maa være erstatningspligtige, 
dels at deres Erstatningspligt, hvis det maatte statueres, at Ulykken 
var hændelig, i hvert Fald maa indtræde paa Grund af det udførte Ar
bejdes Farlighed, har Sagsøgerinden, Enkefru Otilie Kristiansen, Glarbo, 
paa egne Vegne samt tillige som Værge for hendes og afdødes 3 mindre- 
aarige Fællesbørn, Inger Kristiansen, f. 25. April 1934, Knud Erik Kristian
sen, f. 14. Februar 1936 og Jørgen Skovbo Kristiansen, f. 5. Juni 1937 
nedlagt Paastand om, at de Sagsøgte dømmes til at betale de neden
nævnte Erstatninger:
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1. til Sagsøgerinden for Tab af Forsørger ............... 12.000 Kr. 00 0.
2. til hvert af de fornævnte Børn 5000 Kr., ialt .... 15.000 — 00 —
3. Omkostninger ved Afdødes Død og Begravelse .... 748 — 76 —

Ialt.... 27.748 Kr. 76 0.
tilligemed Renter 5 pCt. aarlig fra den 12. Maj 1943, indtil Betaling sker. 

De Sagsøgte har nedlagt Paastand om Frifindelse.
Til Sagens Oplysning er der afgivet forskellige Vidneforklaringer.
Arbejdsformand Sigvard Simonsen, Aarhus, har forklaret, at Spræng

ningerne i Rye Nørreskov blev foretaget under hans Ledelse. Arbejderne 
havde faaet Ordre til at passe godt paa med Sprængningerne, særlig 
skulde de passe paa, naar der førte en Vej eller Sti forbi Sprængnings
stedet. Det er Vidnets Opfattelse, at Sprængvirkningerne var begrænset 
til en Afstand af ca. 200 m fra Sprængningsstedet; i større Afstand har 
han ikke iagttaget Virkninger. Der foretoges ikke Sprængninger, naar 
der laa Ejendomme indenfor den nævnte Afstand af 200 m, og til Ejen
domme, der laa mellem 200 og 300 m fra Sprængningsstedet, blev der 
givet Advarsel. Paa Ulykkesdagen var der ikke givet Advarsel til Be
boerne af Afdødes Ejendom. Der var ikke sat nogen Grænse for det 
Antal Patroner, der maatte anvendes pr. Sprængning, men Vidnet, som 
var økonomisk interesseret i, at der anvendtes saa lille en Sprængladning 
som mulig, har ofte givet Arbejderne Paalæg om at anvende mindre 
Ladninger. I et enkelt Tilfælde har Vidnet betalt 10 Kr. i Erstatning for 
Beskadigelse af et Tag paa en Ejendom, der laa ca. 200 m fra Spræng
ningsstedet, men iøvrigt er der ikke i de 3 Aar, Vidnet har ledet Spræng
ningsarbejder, sket Skader.

Arbejdsmand Harry Viggo Jensen, Riisskov, der paa Ulykkesdagen 
havde været beskæftiget med Stødsprængning i ca. 3 Uger, og som den 
nævnte Dag arbejdede ca. 600 m fra Ulykkesstedet, har forklaret, at han 
ved denne Lejlighed anvendte fra 4—6 Patroner efter Stødets Beskaffen
hed og Sprængladningens Beliggenhed. Ved en senere Lejlighed an
vendte Vidnet indtil 12 og 15 Patroner ved en enkelt Sprængning af hen
holdsvis Bøgestød og Granstød. Den 29. Oktober blev der, saavidt 
Vidnet bekendt, ikke givet Meddelelse om Sprængladningerne til de om
liggende Ejendomme. Sprængningerne foregik tæt ved en Skovvej, i hvis 
Nærhed der stod nogle Træer, bag hvilke Vidnet søgte Dækning for 
Eksplosionen, og hvorfra han kunde advare mulige forbipasserende paa 
Stien. Efter Sprængningen har Vidnet fundet Træstykker i en Afstand 
af højst 100 m fra Sprængningsstedet.

Arbejdsmand Christian Jensen, Riisskov, der udførte den Spræng
ning, ved hvilken Afdøde blev ramt, har forklaret, at han den paagæl
dende Dag havde anvendt Sprængladninger paa indtil 6 Patroner. Ved en 
senere Lejlighed har han paa et Bøgestød, der rummede ca. 4 m3 Brænde, 
anvendt 28 Patroner. Paa Ulykkesdagen havde Vidnet ikke faaet Besked 
om at advare de omboende, men forud for hver Sprængning saa Ar
bejderne sig godt for, om der var nogen i Nærheden, og de afgav i saa 
Fald Advarselsraab til disse. Efter den 29. Oktober begyndte Arbejderne 
paa at foretage Sprængningerne samtidig og tidligt om Morgenen. Da
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den føromtalte Sprængning, til hvilken der anvendtes 28 Patroner, fore
toges, blev der opsat Advarselstavler.

Gaardejer Henrik Valther Petersen, Melskovbæk, hvis Ejendom ligger 
i Nærheden af afdøde Kristiansens Ejendom, har forklaret, at de Sag
søgtes Folk har sprængt Stød i Skoven, der grænser op til Vidnets 
Mark. Ved saadanne Lejligheder turde Vidnet og hans Folk ikke opholde 
sig paa Marken, og Kreaturerne blev taget hjem, fordi det jævnligt skete, 
at der faldt store Stumper af Stød — formentlig af en Vægt paa 4—5 kg 
— ned paa Marken i en Afstand af 100—150 m fra Skovbrynet. Afstanden 
herfra til Sprængningsstedet inde i Skoven var ca. 100 m. Sprængnin
gerne, der varede det meste af Dagen, strakte sig over 2 å 3 Uger. 
Vidnet og hans Husstand er aldrig blevet advaret, og Advarselsskilte 
har ikke været opslaaede. Paa den anden Side har Vidnet aldrig beklaget 
sig til de Sagsøgtes Folk.

Husmand Ernst Thorvald Johansen, Glarbo, har forklaret, at de 
Sagsøgte i 3 å 4 Dage har ladet foretage Sprængninger i Nærheden af 
Vidnets Ejendom. Undertiden faldt der — 200 å 300 m fra Sprængnings
stedet — flere Stumper Stød ned paa Vidnets Mark. En enkelt Gang 
faldt der en Stump, der vejede ca. 10 kg ned paa Taget af Vidnets 
Ejendom og slog 5 Asbestplader i Stykker og en Lægte over. Ved den 
Lejlighed var Sprængningsstedet ca. 150 m fra Vidnets Ejendom, og 
Vidnet modtog Erstatning for den forvoldte Skade. Der er aldrig givet 
Vidnet nogen Advarsel, og der har ikke været opsat Advarselsskilte.

Landbrugsmedhjælper, Frøken Marie Birgitte Petersen, Ludvigs- 
bjerge, har forklaret, at hun Dagen før Ulykken skete kom kørende 
med Hestekøretøj ad Skovvejen, der fører ud til Stenhule-Glarbo Vejen. 
Der var da en Mand, der gav Tegn til hende, at hun skulde standse, 
men forinden hun fik Hestene standset, skete der en Eksplosion 6 ä 7 m 
fra hende. Der fandtes intet Advarselsskilt, og efter Vidnets Opfattelse 
var det en ganske uforsvarlig Maade, hvorpaa Sprængningen blev 
foretaget.

Billedskærer Frede Madsen Bøgedahl, Bøgedahlsgaard, har for
klaret, at der i Dagene kort før Ulykken skete, blev foretaget Spræng
ninger i Nærheden af Ejendommen, hvor Vidnet bor. Ved en Lejlighed 
faldt der i en Afstand af 250 å 300 m fra Sprængningsstedet en Sten 
ned paa Naboejendommen, fra hvilken Vidnet var ca. 50 m fjernet. 
Vidnet var ikke blevet advaret. Ved en anden Lejlighed, da Vidnet 
skulde passere Bøgedahlsvejen, blev der foretaget en Sprængning 100 m 
fra Vidnet med den Virkning, at der fløj Rødder og Jord udover Vejen.

Gaardejer Jens Peter Bøgedahl, Bøgedahlsgaard, har forklaret, at 
de Sagsøgte en Dag lod foretage Sprængninger i Nærheden af Rye- 
Svejbæk Vejen, som Vidnet skulde passere med Hestekøretøj. Der blev 
raabt til Vidnet, at han skulde standse, hvorefter han søgte Dækning 
ved at køre ind under nogle Graner ved Vejsiden. Straks efter skete der 
en Sprængning ca. 250 m fra Stedet, og i en Afstand af 7 å 10 m fra 
Vidnet faldt der et ca. 1 m langt Stykke Stødbrænde af Tykkelse som 
en. Overarm. Advarselsskilte var ikke opsat. Vidnet har ikke klaget til 
de Sagsøgtes Folk, men kun udtalt, at han vilde have Lov til at køre 
Havre hjem til Gaarden uden at løbe nogen Risiko.
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Landmand Johan Nielsen Lindebjerg, Bindingshede, har forklaret, 
at det ved de Sagsøgtes Rodsprængninger ofte skete, at der faldt Rod
stykker ned paa Vidnets Ejendom. Engang faldt der i en Afstand af 
knap 300 m fra Sprængningsstedet et Stykke paa 10 ä 15 kg ned i Nær
heden af en Daglejer, der arbejdede for Vidnet. 2 Gange har Vidnet 
kiaget til de Sagsøgtes Folk, uden at der skete nogen Ændring i 
Forholdene.

Endvidere har Landmand Arne Trige Petersen, Alling Mark, for
klaret, at han en Dag kom kørende ad Kommunevejen, der fra Bøge- 
dahl fører til GI. Rye. Han bemærkede da, at nogle Arbejdere havde 
gjort klar til Sprængning, hvorefter han uden at have modtaget nogen 
Advarsel standsede af sig selv. Da Sprængningen skete, var Vidnet 
100—150 m fra Stedet og saa, at der fløj Jord, Sten og Træstykker ud 
over Vejen.

Fra Justitsministeriets Konsulent i Sprængstofsager, fornæ/nte Ger
hard Hansen, har der været indhentet fornyede Erklæringer og denne 
har under 4. og 18. April 1944 i det væsentlige udtalt, at der intet er 
oplyst om, at der af Arbejderne er anvendt for meget Sprængstof ved 
de enkelte Sprængninger, a t man normalt ikke advarer Personer paa 
300 m Afstand, fordi man i Praksis regner med, at 300 m maa betragtes 
som sikker Afstand, og fordi det vilde være ganske uoverkommeligt, 
at der efter det Indtryk, han har faaet af Sagen, er arbejdet normalt, 
det vil sige forsvarligt, og at det ikke er sædvanligt, at der opsættes 
Advarsselsskilte i Tilfælde som det foreliggende. Yderligere har Kon
sulenten paa Spørgsmaalet, om det er sædvanligt, at man giver Ad
varsler til Ejendomme, der ligger 200 m fra Sprængningsstedet, naar de 
mellemliggende 200 m — som Tilfældet er i den foreliggende Sag — er 
bevokset med Bøgeskov af en Højde af 15—20 m, og naar Sprængnings
stedet ligger i en Sænkning i Terrainet, samt naar der til Sprængningen 
af Stød, der indeholdt ca. Vs Rm Brænde, anvendes 6 Astralit-Patroner, 
udtalt, at »det kan det ikke siges at være, men ofte gøres det alligevel, 
hvis Sprængerne kommer (tilfældigt) i Ejendommens Nærhed. Faren i 
en saadan Afstand er ganske overordentlig lille.«

Til Begrundelse af deres Frifindelsespaastand har de Sagsøgte blandt 
andet anført, at de paagældende Arbejdere, hvem Arbejdsformand Sig- 
vard Simonsen har meddelt al fornøden Instruktion i Henseende til Frem- 
gangsmaaden under Sprængningsarbejdet, har udvist behørig Agtpaa- 
givenhed og Forsigtighed under deres Arbejde. Til Sprængningerne er 
der saaledes efter de Sagsøgtes Anbringende anvendt et passende Antal 
Patroner til de enkelte Sprængninger, og der er i tilstrækkeligt Omfang 
givet Advarsel til de omliggende Ejendommes Beboere.

Medens der nu efter de foreliggende Oplysninger ikke er tilstrække
lige Holdepunkter for at antage, at de Sagsøgtes Folk har anvendt et for 
stort Antal Patroner ved de enkelte Sprængninger, hvilket ogsaa gælder 
den Sprængning, der foraarsagede Ulykken, maa det derimod paa 
Grundlag af de afgivne Vidneforklaringer anses godtgjort, at de af Ar
bejderne under Sprængningerne i Rye Nørreskov iværksatte Sikkerheds
foranstaltninger til Afværgelse af den noget uberegnelige Fare for om
boende og vejfarende har været af en ret tilfældig Art og ikke tilstrække-
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lig betryggende. Idet det derhos — ligeledes med Støtte i Vidneforklarin
gerne — maa antages, at det ikke sjældent er sket, at selv store og 
tunge Støddele efter en Sprængning er slynget 250 ä 300 m bort fra 
Sprængningsstedet, findes det at maatte statueres, at de Sagsøgtes Folk, 
til hvem der i hvert Fald et Par Gange er blevet klaget, og som ifølge 
Arbejdsformand Simonsens Vidneudsagn plejede at give Advarsel til 
Ejendomme, der laa mellem 200 og 300 m fra Sprængningsstedet, har 
gjort sig skyldig i en Forsømmelse ved ikke at advare Beboerne af af
døde Kristansens Ejendom, der som oplyst laa i en Afstand af 300 m fra 
Sprængningsstedet. Allerede som Følge af det anførte maa de Sagsøgte, 
jfr. D. L. 3—19—2, anses erstatningspligtige overfor Sagsøgerinden og 
hendes Børn i Anledning af Husmand Kristiansens Død, og det bliver 
herefter ikke nødvendigt at komme ind paa det af de Sagsøgte til Støtte 
for deres Frifindelsespaastand iøvrigt anførte.

Angaaende det indsøgte Erstatningsbeløb har de Sagsøgte anført, at 
Posterne 1 og 2 er for højt ansatte. Mod selve Størrelsen af Post 3 rejser 
de derimod ikke Indsigelse, men hævder, at der ikke er Hjemmel til 
Tilkendelse af et under denne Post indbefattet Beløb paa 210 Kr. til 
Køb og Opstilling af en Gravsten.

Det er oplyst, at Sagsøgerinden og hendes afdøde Mand begge var 
30 Aar, da Ulykken skete. Afdøde var Ejer af en ca. 22 Tdr. Land stor, 
til en Ejendomsskyld af 11.500 Kr. ansat Ejendom, der ifølge Tingbogen 
er behæftet med ca. 14.100 Kr. Ejendommen, som Afdøde selv passede, 
drives nu med Bistand af antaget Hjælp af Sagsøgerinden, hvis Børn 
opholder sig hjemme. Ved Skrivelse fra Rye Sogneraad er det oplyst, at 
Afdøde, som ikke har indgivet Selvanmeldelse, for Skatteaaret 1940/41, 
1941/42 og 1942/43 var sat i Skat efter en anslaaet Indtægt af henholds
vis 1300 Kr., 1500 Kr. og 1600 Kr., samt af en Formue paa 0 Kr. Foruden 
Indtægterne af Ejendommen, der efter Sagsøgerindens Forklaring under 
Domsforhandlingen i de nævnte Aar anslaas til ca. 1000 Kr. aarlig, har 
Afdøde i 1942 haft en Indtægt af knap 4000 Kr. ved Arbejde for andre. 
Ved sin Død havde Kristiansen en løs Gæld paa 2000 Kr. Idet bemærkes, 
at der under Hensyn til Konjunkturerne maa regnes med, at Afdøde har 
haft en Gennemsnitsindtægt af 3500 Kr., vil den Sagsøgerinden personlig 
tilkommende Erstatning dels for Tab af Forsørger, dels til Dækning af 
Begravelsesudgifter m. v., hvorved bemærkes, at hun maa have Krav 
paa ogsaa at erholde den fornævnte Udgift til Anskaffelse og Opsætning 
af Gravsten, som skønnes rimelig, dækket, passende kunne ansættes til 
henholdsvis 10.000 Kr. og 748 Kr. 76 Øre som paastaaet. Til Sagsøger
inden som Værge for de mindreaarige Børn vil de Sagsøgte derhos være 
pligtige at betale til Inger Kristiansen 2400 Kr., til Knud Erik Kristiansen 
2600 Kr. og til Jørgen Skovbo Kristiansen 2700 Kr., hvilke sidstnævnte 
Beløb med Renter vil være at indsætte i Overformynderiet. Af de til
kendte Beløb vil der være at svare Renter som paastaaet.

Sagens Omkostninger vil de Sagsøgte have at godtgøre Sagsøger
inden med 1000 Kr.
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Fredag den 5. Oktober.

Nr. 84/1943. Tandlæge L. Rud, Forretningsfører Alfr. B. Pe
tersen og Radioforhandler G. Lücke (Vang)

mod
Entreprenør Anton Nielsen (Møller).

(Erstatning for Brud paa Kontrakt vedrørende Levering af Brunkul).

Vestre Landsrets Dom af 18. Januar 1943 (I Afd.): Sag
søgte, Entreprenør Anton Nielsen, bør for Tiltale af Sagsøgerne, Tand
læge L. Rud, Forretningsfører Alf. B. Petersen og Radioforhandler G. 
Lücke, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgerne 
een for alle og alle for een til Sagsøgte 350 Kr., der udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I en den 26. Februar 1944 dateret Erklæring har Banechef Flensborg bl. a. oplyst, at han den 28. Juni og 14. Juli 1941 paa sit Kontor har drøftet Appellanternes Forhold til Brunkulslejet med Appellanten Lücke personligt, og at Indstævnte under en Samtale den 30. Juli s. A. paa Banechefens Kontor blev gjort bekendt med, at det af Banechefen var indstillet til Ministeriet, at Peder Jensens Dispensation blev tilbagekaldt, og at Indstævnte saavel som enhver anden, der eventuelt maatte opnaa Dispensation vedrørende omhandlede Areal, vilde udsætte sig for straks at miste sin Dispensation, saafremt han indgik paa at yde Vederlag for Brunkulsbrydningen til andre end Lodsejeren.Otte Dommere bemærker følgende:Efter det saaledes oplyste, og idet Indstævntes Standsning af Leveringerne til Appellanterne skyldes Ministeriets Afgørelser af 5. og 21. August 1941, jfr. Banechefens foran nævnte Erklæring, findes der ikke at være udvist noget retstridigt Forhold fra Indstævntes Side overfor Appellanterne.
Disse Dommere stemmer derfor for at stadfæste Landsrettens Dom og at paalægge Appellanterne at betale Indstævnte Sagens Omkostninger for Højesteret med 600 Kr.
Een Dommer bemærker følgende:Indstævntes Udøvelse af Brydningsretten uden at erlægge det aftalte Vederlag til Appellanterne findes at være retstridig overfor disse, uanset paa hvilke Vilkaar den af ham opnaaede Dispensation antages givet. Indstævnte findes derfor at være pligtig at erstatte Appellanterne det Tab, de har lidt ved Indstævntes Adfærd. Da Størrelsen af Tabet imidlertid, navnlig efter de i Sagen foreliggende Oplysninger om det Offentliges Stilling til Appellanternes Vederlagskrav, maa anses for usikkert, findes Er-
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statningen at maatte ansættes skønsmæssigt, efter Omstændighederne til 9000 Kr.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanterne, Tandlæge L. Rud, Forretningsfører Alfr. B. Petersen og Radioforhandler G. Lücke, een for alle og alle for een, til Indstævnte, EntreprenørAnton Nielsen, med 600Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms A f- s i g e 1 s e.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Efter at Entreprenørerne Peter Jensen og Jens Nielsen, begge af 

Kølkjær, i Begyndelsen af 1940 af Enkefru Esther Jensen havde er
hvervet Ret til i Fællesskab at bryde Brunkul paa et Areal af Matr. 
Nr. 26 c, Sønder Søby, Arnborg Sogn, og havde erholdt Dispensation fra 
det af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri i Henhold til Lov Nr. 60 af 
26. Februar 1940 § 2, jfr. Bekendtgørelse Nr. 80 af 12. Marts s. A. ud
stedte Forbud mod Optagning af Brunkul, blev der den 16. Marts s. A. 
mellem P. Jensen og J. Nielsen og Sagsøgerne, Tandlæge L. Rud, For
retningsfører Alfr. B. Petersen og Radioforhandler G. Lücke, alle af Her
ning, indgaaet en Overenskomst, hvori det hedder:

»----------- Herr Peter Jensen og Hrr. Jens Nielsen, Kølkjær, som
har erhvervet sig Retten til Brydning af Brunkul paa ovennævnte Matr. 
Nr., paatager sig Brydningen af Kullene saaledes at de forlods modtager 
Ugeløn ligesom Arbejderne.

Alle Udgifter ved Brydningen og Afgiften til Fru Esther Jensen, er 
alle 5 Underskrivere fælles om. Overskudet er vi ligeledes fælles om.

Financieringen af Foretagendet, skal tilvejebringes af d’Herr. Lars 
Rud, Alfred Pedersen og Georg Lücke, Herning, som ligeledes ordner 
Salget og Regnskabet.

Forarbejdet med Aabning af Graven betaler d’Herrer Peter Jensen 
og Jens Nielsen med Kr. 1000,00.«

I en mellem de paagældende den 20. Juli s. A. indgaaet ny Overens
komst hedder det blandt andet:

»Vi undertegnede 5 Parthavere, Jens Nielsen, Peter Jensen, Lars Rud, 
Alfr. Petersen og Georg Lücke, i Brunkulslejet Sdr. Søby, Matr. Nr. 26 c 
Arnborg Sogn har D. D. oprettet følgende Overenskomst om Optagning 
af Brunkul i Entreprise. Det bemærkes, at ved denne Overenskomst bort
falder ikke det oprindelige Kompagniskab til fælles Udnyttelse af Brun
kulslejet og Dispensationen til samme.

De Herrer Peter Jensen og Jens Nielsen paatager sig Optagningen af 
Brunkullene og hvad derunder hører og leverer Kul i Sortering efter 
Ønske til d’Herrer Rud, Petersen og Lücke for en Pris af Kr. 14,— pr. 
Tons incl. Afgift til Stat og Lodsejer, ab Leje----------- .
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Ved den Status, som D. D. er foretaget over Lejets Drift fra Start til 
Pato, deltager d’Herrer Jensen og Nielsen med hver en Femtedel in 
solidum, som udgør ialt Kr.---------- , og som skal afdrages med Kr. 3,—
pr. leveret Tons Brunkul til Rud, Petersen og Lücke, til Beløb 4- Renter 
er fuldt indbetalt. Maskiner, Værktøj o. 1. som er fastsat til en Pris 
af Kr. 2155,73 iflg. Købekontrakt, indgaar i forannævnte Sum, og af
drages paa samme Maade som denne.-----------

Som Pant for det skyldige Beløb, og for denne Overenskomsts 
Overholdelse i alle Enkeltheder, har Rud, Petersen og Lücke ubeskaaret 
Pant i det til enhver Tid bestaaende Lager. Ligesom, hvis Overens
komsten misligholdes i nogen Retning, overgaar den af Staten til dette 
Leje Matr. Nr. 26 c udstedte Dispensation for Brydning af Brunkul, til 
Rud, Petersen og Lücke, som saa overtager Brydningen og Driften af 
Minen.«

Der blev derhos foretaget en Opgørelse over Sagsøgernes Tilgode
havende pr. samme Dato i Anledning af foretagne Kapitalindskud, hvilket 
Tilgodehavende senere er udbetalt dem.

Under 16. November s. A. erholdt Overenskomsten derhos følgende 
Paategning:

»Der tilføjes til ovenstaaende, at d’Herrer Rud, Petersen og Lücke 
anerkender, at d’Herrer Jensen og Nielsen bortforpagter 1 Leje til 
Herr Serup og 1 Leje til Antonius Jensen paa Betingelse af, at d’Herrer 
Rud, Petersen og Lücke faar Afgiften fra det ene af disse bortforpagtede 
Lejer-----------.«

Efter at Jens Nielsen henimod Slutningen af Aaret 1940 havde over
draget sin Andel i Brydningsretten til Peter Jensen, blev der den 
21. Januar 1941 mellem Jensen og Sagsøgerne afsluttet en Overenskomst, 
hvori det blandt andet hedder:

»Mellem undertegnede 4 Parthavere Peder Jensen, Søby, Tandlæge 
Lars Rud, Herning, Alfr. Petersen, Herning, og Georg Lücke, Herning, 
-----------er Dags Dato indgaaet nedennævnte Entreprisekontrakt ved
rørende Brunkulslejet i Sdr. Søby, Matr. Nr. 26 c Arnborg Sogn, hvilket 
Brunkulsleje vi i Fællesskab har Brydningsretten til, og saaledes at den 
mellem os bestaaende Overenskomst angaaende Fællesskabet om Bryd
ningen af Brunkul i det nævnte Brunkulsleje vedbliver at bestaa, uanset 
nærværende Entreprisekontrakt.

D’Herrer Lars Rud, Alfr. Petersen og Georg Lücke antager Entre
prenør Peder Jensen til som Enteprenør at optage Brunkul i det nævnte 
Brukulsleje, og til fuld Afgørelse af ethvert Krav, som de tre Herrer 
maatte have Lejet vedrørende, saa længe nærværende Overenskomst 
overholdes, at levere 70 Ton Brunkul — syvti — pr. Uge i Vinter- 
maanederne, hvilket er at forstaa indtil 1. April 1941, og herefter 80 — 
otteti — Ton Brunkul i de øvrige Maaneder af Aaret, hvilket er at for
staa for Tiden 1. April til 1. Januar.-----------

Jensen forpligter sig til at levere de nævnte Kvanta af de Kul, han 
først opbryder, og først naar han har opfyldt sine her nævnte Leve
ringspligter, er han berettiget til at sælge Kul fra Lejet til egne Aftagere.

Prisen for Brunkullene er fastsat til 15,00 Kr. — femten — pr. Ton, 
der betales hver Uge i Henhold til Vejesedler-----------
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Saafremt Herr Peder Jensen ikke maatte opfylde sin Leverings
pligt i Henhold til foranstaaende er---------- , ligesom Peder Jensen da
forpligter sig til straks at ophøre med at bryde Brunkul i Lejet, idet 
han herved under den nævnte Forudsætning meddeler d’Herrer Rud, 
Petersen og Lücke Tilladelse til at overtage Brydningen, enten selv 
eller ved anden Entreprenør,-----------

Peder Jensen forpligter sig til under nævnte Forudsætning stadigvæk 
at stille sin Dispensation til Brunkulsbrydning til Disposition for Kon
sortiet:

Saa længe d’Herrer Rud, Pedersen og Lücke faar leveret de foran
nævnte Kul, kan de ikke gøre yderligt Krav gældende paa nogen Anpart 
i Lejet-----------«

Ved Kontrakt af 12. April 1941 overdrog Peter Jensen samtlige sine 
Rettigheder med Hensyn til til Brunkulslejet til Sagsøgte, Entreprenør 
Anton Nielsen, Fasterholt, for en Købesum af 38.000 Kr., hvilket Beløb 
var »Vederlag for Maskiner, Løsøre og for det af Sælgeren udførte for
beredende Arbejde ved Afrømning af Jord m. v.«. Det hedder derhos i 
Kontrakten blandt andet:

»----------- Køberen indtræder ogsaa i Ret og Pligt m. H. t. den
Tandlæge Rud m. fl. indgaaede Entreprisekontrakt af 21. Januar 1941, 
hvorefter der ugentlig skal leveres 70—80 Tons Brunkul paa de deri 
fastsatte Vilkaar. M. H. t. denne Kontrakt indtræder Køberen i Ret og 
Pligt fra den 15. April 1941 at regne---------- .

Skulde Dispensationen blive nægtet Køberen, skal Sælgeren som 
hidtil staa som Dispensationshaver og Køberen som Sælgerens Entre
prenør, saaledes at Køberen forpligter sig til at friholde Sælgeren for 
ethvert Ansvar, men enhver Pligt og Ret tilkommer Køberen.---------- «.

Fornævnte »Entreprisekontrakt« af 21. Januar 1941 erholdt derefter 
den 12. Juni s. A. en af Sagsøgerne og Sagsøgte underskrevet Paategning, 
hvorefter Sagsøgte med Samtykke af Sagsøgerne overtog »alle Rettig
heder og Forpligtelser i Henhold til foranstaaende Kontrakt«. Det fast
sattes derhos, at »Konsortiet fremtidig skal betale Anton Nielsen 15,00 Kr. 
pr. Ton leveret Brunkul«, idet den i Entreprisekontrakten anførte Skyld 
paa Maskiner m. v. var betalt.

Sagsøgte, der straks paabegyndte Brydning af Kul i Lejet, indsendte 
derefter Ansøgning til Landbrugsministeriet om Dispensation for sit 
Vedkommende fra Brydningsforbudet, idet Peter Jensen samtidig gav 
Afkald paa den ham meddelte Dispensation, men ved Ministeriets Skri
velse af 14. Juni 1941 afslog. Ministeriet Andragendet. Det hedder i 
nævnte Skrivelse blandt andet:

»-------—Da det imidlertid for Ministeriet er oplyst, at nævnte
Peder Jensen i flere Tilfælde ikke selv har udnyttet sin Dispensation, men 
har overladt Udnyttelsen til andre mod et betydeligt Vederlag, og at 
han nu for at frafalde sin Dispensation til Fordel for Dem, forlanger 
en Betaling af 38.000 Kr., skal man meddele, at Ministeriet under disse 
Omstændigheder ikke kan gaa med til at meddele Dem den ansøgte Dis
pensation, idet man maa modsætte sig, at de af Ministeriet meddelte 
Dispensationer gøres til Genstand for Handel.«
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Der blev derefter ført Forhandlinger mellem Ministeriets Tilsyns
førende med Brunkulsproduktionen, Banechef Flensborg, og Sagsøgte, 
der i Skrivelse af 1. August 1941 tiltraadte et af Banechefen stillet For
slag, hvorefter Sagsøgte beholdt Brydningsretten og fik Dispensation for 
saa vidt angik den midterste Del af Lejet — hvor Sagsøgte var gaaet 
igang med Brydningen — uden at svare Afgift til andre end Lodsejeren, 
medens Brydningsret og Dispensation med Hensyn til de to andre af 
Peter Jensen bortforpagtede Arealer sammesteds gaves til de paagæl
dende Forpagtere.

Ved Skrivelse af 5. August s. A. meddelte Ministeriet imidlertid Sag
søgte, at Ministeriet ikke kunde imødekomme Sagsøgtes Dispensations
andragende, samt at den Peter Jensen og Jens Nielsen tidligere meddelte 
Dispensation var tilbagekaldt, saaledes at enhver Brydning af Brunkul 
paa det paagældende Areal maatte ophøre. Der fandt derefter paany 
Forhandlinger Sted mellem Sagsøgte og Banechefen, og ved Skrivelse af 
21. August s. A. blev der givet Sagsøgte Dispensation med Hensyn til 
det paagældende Areal paa nærmere angivne Betingelser, derunder at 
Sagsøgte selv personlig udnyttede Lejet, og at eventuelle Entreprisekon
trakter og Arbejdsaftaler vedrørende Driften af Lejet indsendtes til Mini
steriets Tilsynsførende til Gennemsyn. Den 30. s. M. tilskrev Sagsøgte — 
der havde leveret Brunkul til Sagsøgerne overensstemmende med Kon
trakten indtil den 18. s. M. — derefter Sasgøgerne saaledes: »Da Peder 
Jensens Dispensation er inddraget samt Optagning og Handel med Kul 
fra Lejet er forbudt, er hermed alle Kontrakter og Aftaler ophævet, 
hvorefter De i Fremtiden ikke vil kunne forvente nogen Afgift herfra 
under nogensomhelst Form---------- «.

Under Anbringende af, at Sagsøgtes Overtagelse af Peter Jensens 
Forpligtelser overfor Sagsøgerne er sket alene under Forudsætning af, 
at Sagsøgte fik Dispensation, hvilken Forudsætning er opfyldt, samt at 
Sagsøgte ved at standse Levering overensstemmende med Kontrakten fra 
den 18. August 1941 derfor har misligholdt sine Forpligtelser og maa 
være pligtig at erstatte Sagsøgerne — der ved Kontrakt af 21. Januar 
1941 har videresolgt det dem tilkommende Kvantum for 20 Kr. pr. Ton 
— det dem herved paaførte Tab, som de opgør til 25.350 Kr., har Sag
søgerne under nærværende Sag paastaaet Sagsøgte dømt til Betaling af 
nævnte Beløb, subsidiært 12.675 Kr., tilligemed Renter 5 pCt. aarlig af 
10.750 Kr., subsidiært 5375 Kr. fra den 3. Marts 1942, og af 14.600 Kr. 
subsidiært 7300 Kr. fra den 10. December 1942, alt indtil Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af 
3600 Kr.

Det indsøgte Beløb fremkommer saaledes:
Manglende Levering for Tiden: 
18. August til 29. December 1941 .....................................  1600 Tons
5. Januar til 30. Marts 1942 ................................................ 910 —
6. April til 9. November 1942 ................................................ 2560 —

ialt.... 5070 Tons 
å 5 Kr., subsidiært å 2 Kr. 50 Øre.

Til nærmere Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne anført føl
gende: Det er ikke godtgjort af Sagsøgte, at det har været en Betingelse



5. Oktober 1945 369

for Dispensationens Meddelelse, at Leveringerne til Sagsøgerne ophørte, 
og selv om en saadan Betingelse var stillet af Ministeriet, maatte dette 
være uden Betydning, dels fordi Ministeriet ikke var kompetent til at 
stille et saadant Krav som Vilkaar for Dispensationen, dels fordi Sag
søgte, der under Forudsætning af, at han opnaaede Dispensation, uden 
Forbehold har forpligtet sig overfor Sagsøgerne, har handlet retstridigt 
overfor Sagsøgerne, der eventuelt selv kunde have opnaaet Dispensation, 
ved at indgaa paa en saadan Betingelse uden forinden at meddele Sag
søgerne Ministeriets Stilling og derved give dem Lejlighed til at varetage 
deres Interesser.

Der er under Sagen afgivet dels Partsforklaring af samtlige Sagens 
Parter, dels Vidneforklaringer af Entreprenørerne Peter Jensen og Jens 
Nielsen, hvorhos Ministeriet for Landbrug og Fiskeri i en den 27. Maj 
1942 dateret Skrivelse paa Foranledning af en Forespørgsel fra Sagsøgtes 
Sagfører har udtalt følgende:

»----------I denne Anledning skal man med Bemærkning, at det blandt
andet var paa Grund af ovennævnte Entreprisekontrakt, at den Peder 
Jensen meddelte Dispensation blev tilbagekaldt, meddele, at det vil være 
ganske i Strid med alle Forudsætninger for Indrømmelsen af Dispensa
tionen til Møller Anton Nielsen, saafremt denne nu vilde indlade sig paa 
helt eller delvis at udrede Ydelser eller Afgifter i Henhold til en eller 
flere Aftaler, der var truffet paa Grundlag af Peder Jensens Dispensation, 
samt at saadant Skridt fra hans Side eventuelt vil medføre Fortabelse af 
den ham indrømmede Dispensation---------- «.

Efter det saaledes foreliggende maa det antages, at Dispensationen 
ikke vilde være blevet meddelt Sagsøgte, saafremt han overfor Land
brugsministeriet havde fastholdt at være forpligtet overfor Sagsøgerne 
i Henhold til fornævnte Kontrakt. Efter de Hensyn, der maa antages at 
ligge til Grund for Lovgivningens Regler om Forbud mod Brydning af 
Brunkul og den Ministeriet givne Dispensationsbeføjelse, findes det der
hos ikke at kunne statueres, at Ministeriet har overskredet Grænserne 
for sin Bemyndigelse ved — stiltiende — at betinge Meddelelsen af Dis
pensation til Sagsøgte af, at Ydelserne til Sagsøgerne fremtidig bortfaldt, 
hvorved bemærkes, at disse efter det oplyste paa intet Tidspunkt havde 
haft Brydningsret eller Dispensation i eget Navn, eller — bortset fra 
Tiden fra 16. Marts til 20. Juli 1940 — for egen Regning havde foretaget 
Brydning i det ommeldte Leje. Naar derhos Hensyn tages til, at Sag
søgerne, efter hvad der er oplyst, ved den tidligere, P. Jensen meddelte, 
Dispensations Bortfald ikke alene havde erholdt den af dem indskudte 
Kapital tilbagebetalt, men desuden havde opnaaet et samlet Nettooverskud 
paa i alt Fald ca. 7000 Kr., a t de, efter at Brydningen i Lejet var ophørt 
ved Ministeriets fornævnte Tilbagekaldelse af Dispensationen, intet fore
tog sig for selv at komme i Betragtning ved ny Dispensations Med
delelse, samt a t Sagsøgtes Fastholden af Forpligtelsen overfor Sagsøgerne 
efter det anførte maatte antages at ville have medført, at Dispensation 
overhovedet ikke var meddelt med Hensyn til det paagældende Leje, 
findes det ej heller at kunne statueres, at Sagsøgte ved sin Adfærd har 
handlet retstridigt overfor Sagsøgerne. Det skal herved yderligere be
mærkes, at der ikke af Sagsøgerne er oplyst nærmere om, hvorvidt de

H. R. T. 1945 Nr. 14 (Ark 23 og 24) 24
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selv kunde have opnaaet Dispensation, og i saa Fald om hvilket Udbytte 
de er gaaet Glip af ved ikke at faa Dispensationen.

Herefter, og idet det bliver ufornødent at komme ind paa, hvad der 
iøvrigt er anbragt af Parterne, vil Sagsøgtes Frifindelsespaastand være 
at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgerne in solidum at burde godt
gøre Sagsøgte med 350 Kr.

Nr. 224/1944. F (Balhausen)
mod

M (Gamborg).
(Faderskabssag).

Dom afsagt af Københavns Byrets 16. Afd. den 8. Marts 
1943: Sagsøgte, F, bør være bidragspligtig til Sagsøgerinden, M, og det 
af hende den 9. April 1942 udenfor Ægteskab fødte Barn. Sagens Om
kostninger ophæves.

ØstreLandsrets Dom af 8. Maj 1944 (IV Afd.): Indstævnte, F, 
bør anses som Fader til det af Appellantinden, M, den 9. April 1942 
udenfor Ægteskab fødte Barn, B, og bør til Appellantinden betale de i 
Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 § 17 omhandlede Bidrag efter Overøvrighedens 
Bestemmelse. Appellantinden bør iøvrigt for Indstævntes Tiltale i denne 
Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler Indstævnte til Appeliant- 
inden 300 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter nærværende 
Doms Afsigelse og Dommen iøvrigt at efterkomme under Adfærd efter 
Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten ikke gentaget sin Paastand vedrørende Barnets Navn.Af det i Sagen oplyste fremgaar, at Indstævnte, der boede i C, i Juli 1941 holdt Sommerferie i ca. 14 Dage hos sin Søster og Svoger i A. Her traf hun Appellanten og var sammen med ham bl. a. i Hjemmet hos Søsteren og Svogeren. Da Appellanten ved Feriens Slutning skulde køre i Bil til Odense, modtog Indstævnte hans Indbydelse til at køre med i Bilen. Ved de i Sagen afgivne Vidneforklaringer er intet ufordelagtigt fremkommet om Indstævntes Vandel.Med disse Bemærkninger og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den, for saa vidt den er paaanket, være at stadfæste.
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Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 300 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør, saa vidt paaanket er, ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, F, til Indstævnte, M, 300 Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Af
sigelse.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag er der rejst Spørgsmaal om Faderskab eller Bi

dragspligt til det af Sagsøgerinden M den 9. April 1942 udenfor Ægte
skab fødte Barn, der efter Retslægeraadets Erklæring kan være avlet 
i Tiden fra Midten af Juni 1941 til Midten af August s. A.

Efter en af Universitetets retsmedicinske Institut foretaget Blod
typebestemmelse er der intet til Hinder for, at Sagsøgte F kan være 
Fader til Barnet.

Sagsøgerinden har som Part forklaret, at hun lærte Sagsøgte at 
kende i Juli 1941, da de begge var paa Ferie i A, og har staaet i For
hold til ham Natten mellem den 17. og 18. Juli 1941 paa Grand Hotel i 
Odense, og atter Natten mellem den 16. og 17. August s. A. sammesteds. 
Hun har benægtet i Avlingstiden at have haft Samleje med andre end 
Sagsøgte.

Sagsøgte har som Part forklaret, at han, der lærte Sagsøgerinden 
at kende i Begyndelsen af Juli 1941 i A, efter senere samme Maaned at 
have truffet hende i Odense havde Samleje med hende 2 Gange med 
8 Dages Mellemrum. Han har forklaret, at han kun havde haft Forbin
delse med Sagsøgerinden en kortere Tid før det første Samleje og i 
Tiden mellem de 2 Samlejer og efter det sidste Samleje har han slet 
ikke talt med hende.

Det maa herefter anses for godtgjort, at Sagsøgte har haft Samleje 
med Sagsøgerinden i Avlingstiden, men da det efter det oplyste findes 
betænkeligt at fastslaa hans Faderskab, vil han være at anse som bidrags
pligtig til Sagsøgerinden og Barnet.

Sagens Omkostninger ophæves.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 8. Marts 1943 af Københavns 

Byrets 16. Afdeling og paastaas af Appellantinden, M, for hvem Dommen 
først paastaas at være forkyndt den 2. Juli 1943, ændret saaledes, at 
Indstævnte, F, dømmes til at anses som Fader til det af Appellantinden 
den 9. April 1942 udenfor Ægteskab fødte Barn B, a t Indstævnte døm
mes til at betale Appellantindens Udgifter ved Ophold paa Fødeklinik og

24'
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ved Barselsfærden m. v. 621 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra 23. Juli 
1943, samt at Indstævnte dømmes til at svare Bidrag til Barnets Under
hold efter Overøvrighedens Bestemmelse.

Indstævnte, der ikke har paastaaet Anken afvist, har principalt paa
staaet Frifindelse, idet han hævder at være avleudygtig, subsidiært har 
han paastaaet den indankede Dom stadfæstet, i begge Tilfælde paastaar 
han Appellantinden tilpligtet at lade det Barnet tillagte Navn »X« slette 
af Kirkebogen, idet han gør gældende, at Navnet »X« er et forbeholdt 
Slægtsnavn, som ikke lovligt har kunnet tillægges Barnet. Appellant
inden har heroverfor gjort gældende, at Navnet kun er tillagt Barnet som 
et Fornavn og har paastaaet sig frifundet for Indstævntes Modpaastand.

Under Ankesagen er der afgivet Vidneforklaringer af Appellantindens 
Svoger og Søster,---------- hvorhos Parterne har afgivet fornyet Parts
forklaring for Landsretten.

Der er mellem Parterne Enighed om, at de har haft Samleje ved 
2 Lejligheder indenfor Barnets Avlingstid. Indstævnte har forklaret, at 
Appellantinden har indladt sig med ham, uagtet hun vidste, at han var 
gift. Han bestrider at have erkendt Faderskabet eller at have lovet at 
betale det i Sagen omhandlede Beløb 621 Kr. Appellantinden har for
klaret, at hun ikke vidste, at Indstævnte var gift, da hun havde Samleje 
med ham, og at hun ikke havde haft Samleje med nogen Mand, da hun 
indlod sig med Indstævnte. Indstævnte har baade overfor hende og over
for hendes Svoger erkendt at kunne være Fader til Barnet og har overfor 
hende lovet at betale hendes Udgifter paa Fødeklinikken.

Endvidere er der af Universitetets retsmedicinske Institut den 30. Ok
tober 1943 foretaget Undersøgelse af Indstævntes Avledygtighed, og In
stituttet udtaler om denne Undersøgelses Resultat, at Indstævntes Avle
dygtighed formentlig er nedsat i svær Grad.

Endelig har der af Retten været forelagt Retslægeraadet forskellige 
Spørgsmaal dels om Muligheden for, at Indstævnte kan være Fader til 
Barnet, dels om, hvilken Betydning en antropologisk Undersøgelse kan 
antages at have for Sagens Bedømmelse. Retslægeraadet har ved Skri
velse af 16. December 1943 besvaret Spørgsmaalene saaledes:

»ad Spm. 1. Ifølge Erklæring af 1. November 1943 fra Universitetets 
retsmedicinske Institut er F’s Avledygtighed formentlig nedsat i svær 
Grad. Det kan herefter ikke ganske udelukkes, at han kan være Fader til 
det i Sagen omhandlede Barn, selv om Sandsynligheden herfor kun er 
ringe.

ad Spm. 2. Det vil kun i meget sjældne Tilfælde være muligt alene 
ved en antropologisk Undersøgelse at fastslaa, at en bestemt Mand 
absolut ikke kan være Fader til et bestemt Barn, men i en Sag som den 
foreliggende, hvor det efter det oplyste maa antages, at Sandsynligheden 
for den paagældendes Faderskab kun er ringe, vil der muligt gennem 
en antropologisk Undersøgelse yderligere kunne fremskaffes saa mange 
Holdepunkter for, at Paagældende ikke er Fader til Barnet, at det vil 
kunne faa Betydning ved Sagens Paadømmelse.

ad Spm. a og b. Det kan ikke med Sikkerhed bedømmes, hvor
ledes F’s Avledygtighed har været i Juli—August 1941; men forudsat, 
at de af ham til Universitetets retsmedicinske Institut afgivne For-
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klaringer er rigtige, er det rimeligt at antage, at hans Avledygtighed for 
ca. 2^2 Aar siden ikke har været væsentlig bedre end nu.«

Under Ankesagens Forberedelse har der af Indstævnte været frem
sat Begæring om antropologisk Undersøgelse af Barnet, men Retten 
har ikke fundet Anledning til i Medfør af Retsplejelovens § 456, 1. Stk., 
at foranledige en saadan Undersøgelse paa det Offentliges Bekostning.

Retten maa efter det oplyste anse det for godtgjort, at Parterne har 
haft Samleje med hinanden indenfor Barnets Avlingstid, uden at det 
kan anses udelukket at Indstævnte kan være Fader til Barnet, selv om 
Sandsynligheden herfor maa antages at være ret ringe. Da der derhos 
ikke er oplyst Omstændigheder, som tyder paa, at Appellantinden i 
Avlingstiden har haft Samleje med nogen anden, som kan være Barnets 
Fader, og der ikke iøvrigt — bortset fra Oplysningerne om Indstævntes 
Avledygtighed — foreligger Omstændigheder, som gør det tvivlsomt, om 
Indstævnte er Barnets Fader, vil der være at give Dom efter Appellant- 
indens Paastand, dog at det ikke kan anses bevist, at Indstævnte har 
paataget sig nogen Pligt til at betale det i Sagen omhandlede Beløb 
621 Kr.

Med Hensyn til Indstævntes Paastand om Slettelse af det Barnet til
lagte Navn »X«, maa der gives Appellantinden Medhold i, at Navnet 
ikke er tillagt Barnet som Slægtsnavn, og at Indstævntes Paastand 
derfor ikke har Hjemmel i Lov Nr. 89 af 22. April 1904.

Sagens Omkostninger for Landsretten findes Indstævnte at burde 
godtgøre Appellantinden med 300 Kr.

En af de voterende Dommere har afgivet saalydende
Dissens:

Det er under Sagen oplyst, at Appellantindens Ophold i Juli 1941 
i A varede ca. 14 Dage, a t hun nogle faa Dage efter sin Ankomst til A 
lærte Indstævnte at kende, a t hun under Opholdet der var nogle Gange 
sammen med ham, samt a t hun derefter kørte med ham i Automobil 
til Odense, hvor det første Samleje mellem Parterne fandt Sted.

Med Flertallet er jeg enig i, at Indstævntes Faderskab vel er ret 
usandsynligt, men ikke kan anses udelukket. Derimod finder jeg det, 
under Hensyn til, at Bekendtskabet mellem Parterne forud for det første 
Samleje efter det oplyste maa antages at have været ganske kortvarigt, 
betænkeligt at statuere, at Indstævnte vil være at anse som Fader til 
Barnet.

Idet jeg som Flertallet anser det ubevist, at Indstævnte har lovet at 
betale det af Appellantinden paastaaede Beløb 621 Kr., vilde jeg stad
fæste Byretsdommen og ophæve Sagens Omkostninger for Landsretten.
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Mandag den 8. Oktober.

Nr. 297/1944. Snedkermester Edmund Jørgensen (Vang) 
mod

Murermester Niels Hansen (damborg).
(Spørgsmaal om hvorvidt der forelaa en bindende Voldgiftsaftale mellem 

Parterne).

Østre Landsrets Dom af 20. Oktober 1944 (VI Afd.): Sag
søgte, Snedkermester Edmund Jørgensen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
Murermester Niels Hansen, i denne Sag for Tiden fri at være. Sagens 
Omkostninger ophæves.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet Frifindelse for Tiden, saaledes at Sagen ikke paany vil være at forelægge for Murermestrene Niels Lund og Vilhelm Jensen, alternativt at Sagen hjemvises til Underret og Landsret til Behandling i Realiteten.
Indstævntes endelige Paastand for Højesteret gaar ud paa, at Appellanten tilpligtes at betale 2214 Kr. 64 Øre med Renter.Seks Dommere bemærker:Efter Sagens Oplysninger, særlig naar henses til, at Appellantens Svarskrivelse af 9. Juli 1943 drejer sig om Antagelse af »Syns- og Skønsmænd« og slutter med Bemærkningen om, at Sagen herefter »skulde kunne finde en Løsning«, kan det ikke anses godtgjort, at han har antaget Forslaget om at lade Sagen afgøre ved Voldgift. Det findes derhos ejheller godtgjort, at Mødet den 2. August 1943 er foregaaet paa en saadan Maade, at Appellanten maatte opfatte det som et Voldgiftsmøde. Herefter vil disse Dommere hjemvise Sagen til Landsretten til fortsat Behandling i Realiteten samt paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter indtil nu med 400 Kr.
Tre Dommere bemærker:I Henhold til de i Dommen i saa Henseende anførte Grunde tiltrædes det, at en bindende Voldgiftsaftale maa anses truffet. Det kan derhos ikke anses godtgjort, at Voldgiftsmændene under deres Behandling af Sagen har tilsidesat Appellantens Tarv eller iøvrigt har behandlet Sagen saaledes, at deres Afgørelse kan tilsidesættes. Herefter vil disse Dommere tilpligte Appellanten at betale Indstævnte det paastaaede Beløb med Renter.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Sagen hjemvises til Landsretten til fortsat Behandling i Realiteten.
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I Sagsomkostninger for begge Retter indtil nu betaler Indstævnte, Murermester Niels Hansen, til Appellanten, Snedkermester Edmund Jørgensen, 400 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I August 1942 fik Sagsøgeren, Murermester Niels Hansen, overdraget 

Udførelsen af Murerarbejdet ved Opførelsen af Nybygninger samt Om
bygninger ved den Sagsøgte, Snedkermester Edmund Jørgensen, til
hørende Ejendom Østergade 14 i Nakskov. Efter Arbejdets Afslutning 
fremsatte Sagsøgeren som sit Tilgodehavende i Henhold til Arbejds
kontrakt med Tillæg af nogle Ekstraarbejder og med Fradrag dels af 
nogle Besparelser, dels af udbetalte Forskud, Krav om Betaling af 
2923 Kr. 02 Øre med Tillæg af Renter. Da Sagsøgte ikke vilde anerkende 
Rigtigheden af dette Beløb og yderligere mente, at han for forskellige 
Modkrav havde et Beløb til Gode, der oversteg Sagsøgerens Tilgode
havende, henvendte man sig til Landsretssagfører Svend Knudsen i Nak
skov, der efter at have gjort sig bekendt med de foreliggende Uoverens
stemmelser foreslog Parterne at lade Sagen endeligt afgøre ved en fri
villig Voldgift som nærmere formuleret ved følgende Brev af 8. Juni 
1943 til begge Parter:

»Jeg vil gerne foreslaa begge Parter at faa Sagen afgjort ved 
Voldgift.

Mit Forslag gaar ud paa, at hver af Parterne vælger en sagkyndig 
Mand. Disse to i Forening gennemgaar Parternes Regningsopstillinger 
og Grundlaget herfor og træffer herefter Afgørelse om Betalingen. 
Voldgiftsretten fastsætter selv sin Forretningsgang og bestemmer, i hvil
ket Omfang Bevisførelse kan ske.

Voldgiftsrettens Afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for 
Domstolene.

Saafremt Voldgiftsmændene ikke maatte kunne komme til Enighed om 
en Afgørelse, forelægger de Sagen for Dommeren i Nakskov Købstad, 
der som Opmand træffer den endelige Afgørelse.

Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes Omkostningerne ved Voldgifts
behandlingen betales.

Vær saa venlig at meddele mig, om De kan indgaa paa dette 
Forslag.«

Medens Sagsøgeren straks akeepterede dette Forslag, svarede Sag
søgte — efter at Landsretssagfører Knudsen gentagne Gange havde talt 
med ham pr. Telefon om Sagen — først ved Brev af 9. Juli, hvori han 
skrev:

»Refererende til behagelig Telefonsamtale ang. Regningskravet fra 
Murermester Niels Hansen, her, kan jeg herved bekræfte, at jeg er 
indforstaaet med, at D’Herrer Murermestre Vilh. Jensen og Niels Lund 
bliver saavel Hr. Niels Hansens som mine Syns- og Skønsmænd, hvor
efter Sagen skulde kunde finde en Løsning.«
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Idet Landsretssagfører Knudsen opfattede dette Brev som Udtryk 
for, at Sagsøgte tiltraadte det fremsatte Forslag om Voldgift, tilskrev 
han de foreslaaede Voldgiftsmænd, Murermester Vilh. Jensen og Murer
mester Niels Lund overensstemmende hermed og anmodede dem om at 
træde i Funktion. Med Brevet fulgte en af Sagsøgerens Søn, Arkitekt 
Erik Hansen, udarbejdet Fremstilling af Parternes Mellemværende, hvil
ken Fremstilling, der var bilagt forskellige Breve og Opgørelser, tillige 
gjorde Rede for i hvert Fald en Del af de Krav, som Sagsøgte mente at 
kunne fremsætte overfor Sagsøgeren.

Efter telefonisk Aftale mødtes Voldgiftsmændene med Parterne den 
2. August 1943 paa Ejendommen og afsagde derefter paa Grundlag af de 
ved denne Sammenkomst fremkomne Oplysninger den 3. August deres 
saalydende Kendelse:

»Herr Landsretssagfører Sv. Knudsen, her.
I Henhold til Deres ærede Anmodning af 12. Juli 1943 har vi under

tegnede Murermester Niels Lund og Vilh. Jensen foretaget en Vurdering 
af tilgængeligt Materiale vedrørende Mellemværendet mellem d’Herrer 
Snedkermester Edm. Jørgensen, Østergade 14, og Murermester Niels 
Hansen, Løjtoftevej 17, her. Vi er enedes om nedenstaaende, idet vi be
mærker, at Sagen er behandlet saa retfærdigt og rigtigt, som det har 
været os muligt.

Vi har benyttet den Opstilling, som Niels Hansens Regning udviser. 
1. Entreprisesummen i Hh. t. Tilbud af 8. August 1942 41.962 Kr. 00 0. 
2. Ekstrabeton i Henhold til Tegning og Opmaaling

af Niels Hansen, 94,87 m3 å 80 Kr.......................... 7.589 — 60 —
3. Ekstraarbejder i Værkstedsbygning i Hh. t. Tilbud 1.485 — 00 — 
4. Opmuring af Portpiller v. Garager i Hh. t. Tilbud

af 31. Oktober 1942 ................................................ 160 — 00 —
5. Kanal for Varmerør, oprindeligt Tilbud af 31. Ok

tober 1943 345 Kr. minus Fradrag for mindre ud
ført Kanal 105 Kr............................................... 240 — 00 —

6. Flytning af Dør imellem Butik og Kontor samt 
Nedbrydning af Aftræksrør i Butik i Hh. t. Tilbud 
af 7. December 1943 ........................................... 90 — 00 —

7. Prisstigning paa Kalk 9935 kg å 0,30 pr. 100 kg 29 — 80 —
8. Tilmuring over Garageporte .............................. 45 — 98 —
9. Ophugning og Støbning for Flytning af Søjler i 

Snedkerværksted ................................................. 34 — 90 —
10. Fundament for Limovn ......................................... 63 — 80 —
11. Nedbrydning af Vinduesbrystning og Opmuring

af False ved Dør i Forhusets Bagfacade samt 
Støbning af Trappetrin ................ 98 Kr. 55 0.
minus Undladelse af Tilmuring af
Vindue .................................. . .......... 50 — 00 —

--------------------- 48 — 55 —
12. Prisstigning paa Cement, 46 Poser å 22V2 Øre .... 10 — 35 —
13. Ophugning for samt Indstøbning af Jernrammer

for Gulvmaatter i Butik ...................................... 32 — 00 —
51.791 Kr. 98 0.
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A/conto Udbetalinger den 11. September—12. Oktober— 
2. December plus leveret Cement ................ 20.000 Kr. 00 0.

31.791 Kr. 98 0.
minus ikke leveret Vaskekedel ...................................... 150 — 00 —

31.641 Kr. 98 0.
Å/conto 19. Marts ........................... 25.000 Kr. 00 0.

— 12. April ............................ 4.049 — 96 —
--------------------------  29.049 — 96 —

Transport.... 2.592 Kr. 02 0.
Reduktioner:
1. Skillevæg i Butik ikke udført .... 150 Kr. 00 0. 

minus Forandring af Dør i Skillevæg 50 — 00 —
Bortkørsel af Fyld .............................. 80 — 00 —
Kloak i Gaarden, der retlig maa høre

med i Kloaksystemet .................... 68 — 35 —
---------------------------------- 248 — 35 —

Restsaldo.... 2.343 Kr. 67 0.
plus Rente 5 pCt. i 8 Dage af 31.400 Kr. 34 Kr. 88 0.
plus Rente 5 pCt. i 18 Dage af 6400 Kr. 16 — 20 — 

- 51 — 08 —

2.394 Kr. 75 0.
plus Rente 5 pCt. i 112 Dage af 2395 Kr.................... 36 — 96 —

Restsaldo pr. 1. August 1943.... 2.431 Kr. 71 0.

Vort Vederlag for foretaget Vurdering er 100 Kr., der deles af 
Parterne.«

Da Sagsøgte ikke har villet betale det ham ved denne Kendelse paa
lagte Beløb, har under nærværende ved Retten for Nakskov Købstad 
m. v. forberedte Sag Sagsøgeren paastaaet ham tilpligtet at betale 
2431 Kr. 71 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 1. August 1943, til 
Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet og har forbeholdt sig senere 
at gøre Krav paa et Beløb af 1527 Kr. 60 Øre, som han mener at have 
til Gode hos Sagsøgeren. Til Begrundelse for sin Paastand har Sag
søgte, der hævder ikke at være Sagsøgeren noget Beløb skyldig, gjort 
gældende, dels at han ikke er indgaaet paa at lade Mellemværendet 
endeligt afgøre ved Voldgift, men alene har regnet med Voldgiften som 
et Forsøg paa Løsning af Striden, dels at Voldgiftsmændene ikke paa 
behørig Maade har varetaget deres Hverv, idet der ikke er foretaget en 
tilstrækkelig indgaaende Undersøgelse af Parternes Mellemværende og 
ikke givet Sagsøgte tilstrækkelig Adgang til at fremkomme med sine 
Oplysninger og særligt er nægtet ham Adgang til at føre Vidner til 
Støtte for de af ham paaberaabte Modkrav.
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Ved Kendelse afsagt den 23. Februar 1944 af Retten for Nakskov 
Købstad m. v. er det efter Sagsøgerens Paastand eragtet, at Spørgsmaalet 
om, hvorvidt Sagen er endeligt afgjort ved den foreliggende Voldgifts
kendelse skal optages til særskilt Forhandling og Afgørelse. Derefter er 
der afgivet Forklaring af begge Parter samt Vidneforklaring af de ud
meldte Voldgiftsmand, af Landsretssagfører Knudsen og af Arkitekt 
Erik Hansen, og Sagen er derpaa indbragt for Landsretten til Afgørelse 
af fornævnte Spørgsmaal.

Saaledes som Sagen herved foreligger oplyst for Landsretten, maa 
det findes betænkeligt at statuere, at Sagsøgte ikke har forpligtet sig til 
at lade Mellemværendet afgøre ved den foreslaaede Voldgift som ende
lig Afgørelse, idet hans Brev af 9. Juli set paa Baggrund af Landsrets
sagfører Knudsens Brev af 8. Juni og de mellemliggende Telefonsam
taler, i hvilke Landsretssagfører Knudsen alene vil have afkrævet Sag
søgte Svar paa, om han vilde gaa med til endelig Voldgift, og som efter 
Landsretssagførerens Opfattelse ogsaa endte med en Aftale herom, maa 
anses som en tilstrækkelig Akcept af Forslaget om Voldgift, ligesom 
Sagsøgte ogsaa efter sin Stilling maa være kendt med Betydningen af 
det fremsatte Forslag og burde have afgivet et utvetydigt Svar, saafremt 
det ikke var hans Mening at tiltræde Forslaget om Voldgift til Sagens 
endelige Afgørelse.

Derimod maa Retten finde, at de af Sagsøgte paa en Række Punkter 
fremsatte Indsigelser mod den af Voldgiftsretten trufne Afgørelse i et 
vist Omfang er beføjet, idet det er godtgjort, at Voldgiftskendelsen, saa
ledes som ogsaa af Sagsøgeren under Proceduren for Landsretten delvis 
erkendt, paa nogle Punkter er blevet urigtig og ufyldestgørende afgjort.

Uden at Retten har fundet Anledning til at gaa ind paa alle de en
kelte Punkter, paa hvilke Sagsøgte har rejst Indsigelse mod Voldgifts
kendelsen, skal eksempelvis nævnes, at Sagsøgte, der udenfor Arbejds
kontrakten har betalt en Regning fra Smedemester L. P. Pedersen, har 
Krav paa at faa i hvert Fald nogle af de paa Regningen anførte Poster 
refunderet af Sagsøgeren, dels som paahvilende denne, dels som ved
rørende en Ombygningen uvedkommende Fortovsregulering, men at der 
ikke af Voldgiftsmændene er taget Hensyn hertil, idet der ikke forelaa 
specificeret Opgørelse fra Smedemesteren.

Saavel paa dette Punkt som med Hensyn til andre Punkter — an- 
gaaende Anvendelse af ekstra Beton, Kontraktens Bestemmelse om Sag
søgerens Pligt til at sørge for Bortkørsel af Fyld o. fl. — ses Sag
søgte ikke at have faaet Adgang til behørigt at gøre Rede for sit Stand
punkt og eventuelt dokumentere dette, — hvilket muligt skyldes, at 
Forretningen overfor Sagsøgte har været berammet med ret kort Frist 
— fra Lørdag til Mandag — og at den er foretaget paa et Tidspunkt — 
i Forretningstiden — hvor Sagsøgte jævnlig blev kaldt bort og derved 
blev forstyrret i at varetage sit Tarv under Forretningen.

Under disse Omstændigheder findes Udfaldet af Voldgiftsbehand
lingen ikke at kunne lægges til Grund for Paadømmelsen, hvorimod det 
maa paahvile Sagsøgeren at drage Omsorg for, at Sagen paany fore
lægges Voldgiftsmændene overensstemmende med den trufne Aftale.
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Herefter vil Sagsøgte være at frifinde for den af Sagsøgeren rejste 
Tiltale, dog kun for Tiden.

Sagens Omkostninger findes at kunne ophæves.

Nr. 64/1944. Louis Poulsen & Co. A/S 
(Landsretssagf. Niels Andersen) 

mod
Direktoratet for Københavns Skattevæsen (Trolle).

(Forrentning af et Skattebeløb).

Københavns Byrets Dom af 29. Maj 1943 (16. Afd.): De 
Sagsøgte, Direktoratet for Københavns Skattevæsen, bør for Tiltale af 
Sagsøgerne, Louis Poulsen & Co. A/S, i denne Sag fri at være. Sagens 
Omkostninger betaler Sagsøgerne til de Sagsøgte med 25 Kr. inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Østre Landsrets Dom af 2. December 1943 (IV Afd.): Byret
tens Dom bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Landsretten 
betaler Appellanten, Louis Poulsen & Co. A/S, inden 15 Dage fra Dato 
til Indstævnte, Direktoratet for Københavns Skattevæsen, med 100 Kr. 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.Fem Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde og at paalægge Appellanten at betale Indstævnte Sagens Omkostninger for Højesteret med 300 Kr.Tre Dommere bemærker:Den i § 11, 4. Stk., i Anordning Nr. 335 af 20. Juli 1922, jfr. Anordning Nr. 81 af 30. Marts 1925, givne Regel om Selskabsskattens Betaling medfører, at Betaling indtil Kvartalets Udgang er lovlig Betaling, saaledes at Rentepligt ikke indtræder. En naturlig Følge heraf findes det at være, at en inden Kvartalets Udløb foretagen Modregning med en rentebærende Gæld ikke kan ske med den Retsvirkning, at Rentepligten ophører, hvorved Staten vilde opnaa en økonomisk Fordel, som der ikke ses at være Hjemmel for i Skattelovgivningen. Herved bemærkes, at Statsskattelovens § 38, sidste Stk. ikke indeholder nogen Regel om Rentepligtens Ophør, der derfor maa antages normalt først at indtræde ved Betalingen af det skyldige Beløb. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Louis Poulsen & Co. A/S, til Indstævnte, Direktoratet for Københavns Skatte

væsen, med 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Ved Skrivelse af 17. Oktober 1942 fra de Sagsøgte Direktoratet for 

Københavns Skattevæsen modtog Sagsøgerne Louis Poulsen & Co A/S 
Meddelelse om, at den dem i Henhold til Lov Nr. 108 af 21. Marts 1942 
paalignede Restrate var omregnet saaledes, at den oprindelig paalignede 
Restrate, der af Sagsøgerne var indbetalt den 21. August 1942 med 
19.768 Kr. 33 Øre, nedsattes til 13.968 Kr. 33 Øre, og at det herefter for 
meget erlagte Beløb 5800 Kr. med Tillæg af Rentegodtgørelse for Tiden 
21. August til 1. Oktober 1942 beregnet efter en Rentesats af 5 pCt. p. a. 
til 33 Kr. 37 Øre, d. v. s. ialt 5833 Kr. 37 Øre vilde blive likvideret i 
den Sagsøgerne for Skatteaaret 1942/43 paalignede ordinære Skat, der da 
henstod uberigtiget.

Under nærværende Sag har Sagsøgerne nu nedlagt Paastand om, at 
de Sagsøgte tilpligtes yderligere at refundere Renter 5 pCt. p. a. af det 
for meget erlagte Restratebeløb 5800 Kr. for Tiden 1. Oktober 1942 til 
30. December s. A. med 72 Kr. 50 Øre.

De Sagsøgte procederer til Frifindelse.
Reglerne om Berigtigelse af for meget erlagt Skat indeholdes i Stats

skattelov Nr. 149 af 10. April 1922 § 38, 7. Stk., 2. og 3. Pkt., som 
ifølge § 14 i Lov Nr. 108 af 21. Marts 1942 kommer til Anvendelse ogsaa 
paa de i Henhold til sidstnævnte Lov paalignede Skatter, og hvori det 
bestemmes:

»I de Tilfælde, hvor Skatteansættelsen senere forandres, berigtiges 
det Beløb, som Kommunen og den enkelte Skatteyder skal betale, ved 
Tillæg eller Fradrag i den følgende Skattetermin, om fornødent ogsaa 
ved Tilbagebetaling af det indbetalte eller en Del deraf. Har en Skatte
yder i disse Tilfælde Krav paa Godtgørelse af for meget erlagt Skat, 
tilkommer der ham Renter 5 pCt. p. a. fra Indbetalingsdagen at regne 
af det for meget erlagte Skattebeløb.«

Efter Sagsøgernes Formening maa disse Regler forstaas saaledes, at 
der tilkommer Skatteyderen Renter af for meget erlagt Skat indtil Til
bagebetaling finder Sted eller, for saa vidt Berigtigelsen af den for 
meget erlagte Skat sker ved Fradrag i anden Skatteyderen paalignet 
Skat, indtil det Tidspunkt, da denne kunde kræves betalt. Da dernæst 
ifølge de gældende Bestemmelser for Opkrævning af Skat i Københavns 
Kommune, jfr. kgl. Anordning Nr. 335 af 20. Juli 1922 § 11, saaledes som 
denne er ændret ved kgl. Anordning Nr. 81 af 30. Marts 1925, sidste 
rettidige Indbetalingsdag for den Sagsøgeren paalignede ordinære Skat
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for Skatteaaret 1942/43 var den 30. December 1942, maa Sagsøgerne have 
Krav paa Rentegodtgørelse indtil dette Tidspunkt.

De Sagsøgte har heroverfor anført følgende:
Ifølge § 11, 4. Stk., i kgl. Anordning Nr. 335 af 20. Juli 1922, jfr. 

kgl. Anordning Nr. 81 af 30. Marts 1925, opkræves den et Aktieselskab 
paalignede ordinære Skat under eet for hele Skatteaaret i Løbet af 
Oktober Kvartal saaledes, at den ved Kvartalets Udgang resterende Skat 
søges efter lovlig Omgang inddrevet ved Udpantning. I § 11, 7. Stk., er 
det derhos bestemt, at Kommunalbestyrelsen, naar Skatten ikke betales 
inden Udløbet af nævnte Frist, er berettiget til at fordre nærmere an
givne Renter af Beløbet for hver paabegyndt Maaned »at regne fra den 
1. i den Maaned, i hvilken Opkrævningen har kunnet paabegyndes.«

Den Sagsøgerne paalignede ordinære Skat maa derfor anses for at 
være forfalden til Betaling allerede pr. 1. Oktober 1942, og da Godskriv
ningen af den for meget erlagte Restrate i den forfaldne ordinære Skat 
er sket med Hjemmel i Lovgivningen, og derhos Betingelserne for egent
lig Modregning som Følge af Kravenes Konneksitet maa anses at have 
været tilstede, og de indbyrdes Krav saaledes maa anses for udlignet paa 
det Tidspunkt, de stod overfor hinanden som komputable og forfaldne 
nemlig den 1. Oktober 1942, maa de Sagsøgtes Rentepligt for saa vidt 
angaar det for meget erlagte Skattebeløb være ophørt paa dette Tids
punkt.

Idet Retten mener at maatte give de Sagsøgte Medhold i de af dem 
saaledes anførte Betragtninger, vil deres Paastand om Frifindelse være 
at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgerne at burde godtgøre de Sag
søgte med 25 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 29. Maj 1943 af Københavns By

rets 16. Afdeling og med Justitsministeriets Tilladelse af 11. September 
1943 paaanket af Louis Poulsen & Co. A/S, der har gentaget sin for 
Byretten nedlagte Paastand. Direktoratet for Københavns Skattevæsen 
paastaar den indankede Dom stadfæstet.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil den være 
at stadfæste.

I Sagsomkostninger for Landsretten vil Appellanten have at betale 
til Indstævnte 100 Kr.

Nr. 158/1945. Fru Betty Larsen(Landsretssagf. Borch, Svendborg) 
mod

Firma Fona Radio ved Direktør H. Hylén (Landsretssagf. Georg P. Kofod).
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Kendelse afsagt 20. Juni 1945 af Boligvoldgiftsretten 
for Svendborg A m t s r a a d s k r e d s:

Ved Lejekontrakt af 27. August 1940 med Paategning af 17. Septem
ber 1941 lejede Sagsøgeren, Fona Radio ved Direktør Hylén, København, 
af Sagsøgte, Fru Betty Larsen, Svendborg, i en denne tilhørende Ejen
dom, Møllergade 38, Svendborg, en Butik med Baglokale m. v. for en 
aarlig Leje af 2000 Kr.

Ifølge Kontrakten tog Lejemaalet sin Begyndelse den 1. September 
1940.

Efter det for Retten oplyste opsagde Sagsøgte ved Skrivelse af 
24. Marts 1945, modtaget af Sagsøgeren den 28. s. M. det lejede til Fra
flytning den 1. Oktober 1945.

Sagsøgeren, der har protesteret mod Opsigelsens Lovlighed, har ved 
Begæring af 16. April 1945 indbragt Spørgsmaalet herom for den i Hh. t. 
Lov Nr. 55 af 1937 nedsatte Voldgiftsret for Svendborg Købstad, hvis 
Formand har modtaget den nævnte Begæring den 18. April 1945.

Sagsøgte har principalt paastaaet Sagen afvist fra Voldgiftsretten og 
subsidiært paastaaet Frifindelse.

Sagsøgeren har protesteret mod, at Sagen afvises, og har paastaaet, 
at Lejemaalet fortsættes uopsigeligt i et nærmere fastsat Aaremaal, 
subsidiært, at der ydes ham en Erstatning for Lejemaalets Afbrydelse.

Der er Enighed mellem Sagens Parter om, at Formaliteten paa- 
kendes særskilt.

Sagsøgte har til Støtte for sin Paastand om Afvisning anført, at 
Sagsøgeren ikke i Overensstemmelse med Erhvervslejelovens § 2, 3. Stk., 
samtidig med Sagens Indbringelse for Voldgiftsretten til Sagsøgte har 
rettet Opfordring om at vælge 2 Voldgiftsmænd, men først gjort dette 
den 26. Maj 1945, og da det er Lovens Formaal i disse Sager at faa 
en hurtig Afgørelse, og Sagens Fremme er blevet forsinket ved, at For
skrifterne i § 2, 3. Stk., ikke er overholdt, mener hun, at Tilsidesættelse 
af fornævnte Bestemmelse maa medføre Afvisning paa samme Maade 
som Tilsidesættelse af Bestemmelsen i § 3, 1. Stk., om, at Sagen skal 
indbringes for Voldgiftsretten senest en Maaned efter Opsigelsens Mod
tagelse.

Sagsøgeren erkender, at Bestemmelsen i § 2, 3. Stk., om, at han 
samtidig med Indgivelse af Klagen til Voldgiftsretten skal opfordre Mod
parten til at vælge sine Medlemmer af Voldgiftsretten, ikke er overholdt, 
men han har hævdet, at det ikke er en absolut Formforskrift, der vil 
kunne medføre Afvisning, idet ingen afgørende reale Hensyn taler herfor, 
og der ingen udtrykkelig Bestemmelse er herom i Loven.

Parterne er enige om, at Sagsøgeren først den 26. Maj 1945 rettede 
den i oftnævnte § 2, 3. Stk., omhandlede Opfordring til Modparten.

Iøvrigt skal Voldgiftsretten bemærke:
Da Hovedformaalet med Lovens § 2 læst i sin Helhed er at fast

sætte Regler for Voldgiftsrettens Sammensætning og Voldgiftsmændenes 
Udpegning, medens Lovens § 3 indeholder Reglerne for, hvornaar og 
hvorledes Voldgiftsagen skal indbringes for Voldgiftsretten, finder Retten 
i nærværende Tilfælde — i Mangel af positiv Bestemmelse — ikke at 
kunne tillægge den Omstændighed, at Sagsøgeren først den 26. Maj 1945
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rettede den i § 2, Stk. 3, nævnte Opfordring til Modparten samme Be
tydning som Ikke-Overholdelse af Bestemmelse i § 3, Stk. 1, om, at Be
gæring til Voldgiftsretten skal indgives senest en Maaned efter Opsigel
sens Modtagelse, der medfører Afvisning, navnlig ogsaa fordi afgørende 
reale Hensyn taler herimod, hvorfor Sagsøgtes Paastand om Afvisning 
ikke vil kunne tages til Følge, saaledes at Sagen vil være at paadømme i 
Realiteten.

Thi bestemmes:
Sagsøgte Fru Betty Larsens Paastand om, at Sagen afvises, kan ikke 

tages til Følge, og Sagen vil herefter være at paakende i Realiteten.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Svendborg Amtsraadskreds.
I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da Indkærede først den 26. Maj 1945 har rettet den i § 2, Stk. 3, i Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 omhandlede Opfordring til Kærende, og da den saaledes foreliggende Overskridelse af den i nævnte Lovbestemmelse foreskrevne Frist findes at maatte medføre, at Voldgiftsretten er afskaaret fra at tage Sagen under Behandling, vil Sagen være at afvise fra Voldgiftsretten.Sagens Omkostninger for Voldgiftsretten samt Kæremaalets Omkostninger findes Indkærede at burde betale til den Kærende med 200 Kr. Thi bestemmes:
Sagen afvises fra Voldgiftsretten.Sagens Omkostninger for Voldgiftsretten og Kæremaalets Omkostninger betaler indkærede, Firma Fona Radio ved Direktør H. Hylén, til den kærende, Fru Betty Larsen, med 200 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Ke nd elses Forkyndelse.

Tirsdag den 9. Oktober.

Nr. 197/1945. Anklagemyndigheden
mod

Carl Christian Carlsen, Holger Peter Christian Carlsen og Knud 
Marius Ingvar Carlsen.

Kendelse afsagt den 2. Juli 1945 af Retten for Randers 
Købstad m. v.:

Da Carl Christian Carlsen med Grund er sigtet for Overtrædelse af 
Straffelovstillæg Nr. 259/1945 § 15, vil han i Medfør af Retsplejelovs
tillæg Nr. 260/1945 § 55 være at fængsle.
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Da det paa det foreliggende Grundlag ikke findes tilstrækkelig godt
gjort, at Beslaglæggelse af Arrestanternes Formuer er fornøden, vil den 
derom af Anklagemyndigheden nedlagte Paastand foreløbig ikke være 
at tage til Følge.

Vestre Landsrets Kendelse af 6. Juli 1945:
De paakærede Kendelser, hvorved Carl Christian Carlsen er fængslet 

som sigtet for Overtrædelse af § 15 i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945, medens 
en af Anklagemyndigheden fremsat Begæring om Beslaglæggelse af de 
Carl Christian Carlsen, Holger Peter Christian Carlsen og Knud Marius 
Ingvar Carlsen tilhørende Formuer ikke er taget til Følge, er afsagt den 
2. Juli 1945 af Retten for Randers Købstad m. v.

Medens Fængslingen af Carl Christian Carlsen i Henhold til de i 
Kendelsen anførte Grunde vil være at stadfæste, findes Kære af Rettens 
Afgørelse med Hensyn til Begæringen om Beslaglæggelse at være ude
lukket i Medfør af § 10, 2. Pkt., i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945, hvorfor

bestemmes:
Den paakærede Fængsling af Carl Christian Carlsen bør ved Magt 

at stande.
Iøvrigt vil Kæremaalet være at afvise.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den af Vestre Landsret den 6. Juli 1945 afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret af Anklagemyndigheden med Hensyn til Afvisningen af Kæremaalet vedrørende Nægtelse af Beslaglæggelse.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde vil den, for saa vidt den er paakæret, være at stadfæste.

Thi bestemmes:
Landsrettens Kendelse bør, saa vidt paakæret er, ved Magt at stande.

Færdig fra Trykkeriet den 31. Oktober 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj este retsaaret 1945 Nr. 15

Tirsdag den 9. Oktober.

Nr. 205/1945. Tømrermester Jens Nielsen (Landsretssagf. Kr. Richter, Horsens) 
mod

Murermester Henning Pedersen (Lansretssagf. Knud Lawætz, Horsens).
Kendelse afsagt den 15. September 1945 af Boligvoldgifts

retten for Skanderborg A m t s r a a d s k r e d s:
Ved Begæring af 19. Juli 1945 til Erhvervsvoldgiftsretten har Sag

søgeren, Tømrermester Jens Nielsen, Sønderbrogade 33, Horsens, be
gæret Voldgiftsbehandling af en ham af Sagsøgte, Murermester Henning 
Pedersen, Kongensgade 26, Horsens, den 20. Juni d. A. meddelt Opsigelse 
af et Lejemaal vedrørende et af Sagsøgeren i Sagsøgtes Ejendom Matr. 
Nr. 769 e af Horsens Købstads Bygrunde, beliggende Sønderbrogade 33, 
Horsens, lejet Værkstedslokale.

Af det i Sagen fremlagte fremgaar, at Sagsøgeren ved en Forglem
melse ikke samtidig med Sagens Indbringelse for Voldgiftsretten har 
underrettet Modparten herom og opfordret ham til at vælge sine 2 Vold
giftsmænd og til inden 2 Uger at give Meddelelse om dette Valg til 
Voldgiftsrettens Formand, jfr. Erhvervslejelovens § 2, Stk. 3.

Ved Skrivelse af 20. August d. A. til Sagsøgtes Sagfører Landsrets
sagfører Lawætz her, af hvilken Skrivelse Genpart er fremlagt inden 
Voldgiftsretten, har Sagsøgerens Sagfører Landsretssagfører Richter, her, 
beklaget den skete Forglemmelse og samtidig opfordret Modparten til 
at vælge sine 2 Voldgiftsmænd.

Endvidere har Sagsøgeren i en Skrivelse af 31. August d. A. til Vold
giftsretten gentaget sin Anmodning om Fremme af Voldgiftssagen.

Sagsøgte er ikke mødt under Sagen, og efter Oplysning indhentet 
udenretligt gennem Landsretssagfører Lawætz skyldes hans Udeblivelse, 
at han ikke anser sig rettidig varslet. Sagsøgeren har inden Retten fast
holdt sin Begæring.

Da Formanden har ment, at Sagsøgeren i det foreliggende Tilfælde 
har Krav paa en Afgørelse, og da han ikke har ment at kunne indkalde 
Sagsøgerens Voldgiftsmænd, har han ment selv at burde træffe følgende 
Afgørelse:

H. R. T. 1945 Nr. 15 (Ark 25 og 26) 25
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Da Sagsøgeren efter det oplyste ikke har overholdt den i Erhvervs
lejelovens § 2, Stk. 3, nævnte Betingelse ved Sagens Indbringelse for 
Voldgiftsretten, og da denne Betingelse maa anses for en ufravigelig 
Formforskrift, hvis Tilsidesættelse maa medføre, at en Begæring om 
Sagens Indbringelse for Voldgiftsretten ikke kan tages til Følge, navnlig 
naar henses til §’ens Stk. 4 sammenholdt med Lovens § 3, Stk. 3, maa 
Sagsøgeren anses for udeblevet uden lovligt Forfald, hvorfor hans Be
gæring om Voldgiftsbehandling ikke kan tages til Følge.

Thi bestemmes:
Den af Sagsøgeren, Tømrermester Jens Nielsen, Sønderbrogade 33, 

Horsens, til Voldgiftsretten indgivne Begæring om Behandling af den 
ham af Sagsøgte, Murermester Henning Pedersen, Kongensgade 26, Hor
sens, meddelte Opsigelse af et Lejemaal vedrørende et Værkstedslokale 
i Sagsøgtes Ejendom, Sønderbrogade 33, Horsens, bør ikke tages til 
Følge.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Skanderborg Amtsraadskreds.
I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da den Kærende først den 20. August 1945 har rettet den i § 2, Stk. 3, i Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 omhandlede Opfordring til Indkærede, og da den saaledes foreliggende Overskridelse af den i nævnte Lovbestemmelse foreskrevne Frist findes at maatte medføre, at Voldgiftsretten er afskaaret fra at tage Sagen under Behandling, tiltrædes det, at den Kærendes Begæring herom ikke er taget til Følge.Herefter vil Kendelsen være at stadfæste.Kæremaalets Omkostninger findes den Kærende at burde betale til Indkærede med 150 Kr.

Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse bør ved Magt at stande.Kæremaalets Omkostninger betaler den kærende, Tømrermester Jens Nielsen, til indkærede, Murermester Henning Pedersen, med 150 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Kendelses Forkyndelse.
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Tirsdag den 16. Oktober.

Nr. 192/1945. Rigsadvokaten
mod

Lindhardt Hannibal Nehammer Nørreslet Hansen(Karsten Meyer),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 288, Stk. 2.

Østre Landsrets Dom af 13. Juni 1945 (Sydsjællandske Næv
ningekreds): De Tiltalte, John Leo Bergstrand og Lindhardt Hannibal 
Nehammer Nørreslet Hansen, bør straffes, Bergstrand med Fængsel i 
12 Aar, hvoraf 4 Maaneder anses udstaaet, og Hansen med Fængsel i 
10 Aar, hvoraf 5 Maaneder anses udstaaet ved Varetægtsfængsel. De 
Tiltalte bør een for begge og begge for een udrede Sagens Omkostninger, 
derunder 300 Kr. i Salær til den for dem beskikkede Forsvarer, Lands
retssagfører Lysholm Hansen, Slagelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.
I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den, saavidt den er paaanket, være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu afkortes 220 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrett en s Dom bør, saavidt paaanket er, ved Magt at stande, dog at 220 Dage af Straffetiden anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Meyer betaler Tiltalte, Lindhardt Hannibal Nehammer Nørreslet Hansen, 80 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
John Leo Bergstrand og Lindhardt Hannibal Nehammer Nørreslet 

Hansen er ved Anklageskrift af 19. Marts 1945 sat under Tiltale ved Østre 
Landsret til Straf

Tiltalte Bergstrand for Forsøg paa Røveri efter Straffelovens § 288, 
jfr. § 21, ved den 6. November 1944 Kl. ca. 7,30 Morgen at have forsøgt 
at røve Penge fra den 68-aarige Husmand Niels Peter Sørensen, Verup 
Mose i Niløse, idet han i røverisk Hensigt indfandt sig i dennes Hjem og 
med en medbragt Gummiknippel bagfra slog Sørensen, som laa paa 
Knæ foran Kakkelovnen, i Hovedet, hvilket Slag imidlertid forfejlede sin 
Virkning, hvorefter han, da Sørensen sprang op, truede ham med en

25'
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Legetøjsrevolver og sagde, at han skulde skydes. Røveriet mislykkedes 
imidlertid, da han under det derpaa opstaaede Haandgemæng med Sø
rensen kom til at træde fejl paa den ene Fod, hvorved Sørensen fik 
Lejlighed til at faa ham udenfor Døren og smække den i for ham.

II.
begge de Tiltalte for Røveri efter Straffelovens § 288 ved den 10. No
vember 1944 Kl. ca. 8 Morgen i Forening at have frarøvet fornævnte 
Sørensen hans Tegnebog indeholdende ca. 260 Kr., idet de efter at have 
overnattet paa Sørensens Staldloft, væltede ham omkuld, da han ind
fandt sig i Stalden, hvorefter Tiltalte Bergstrand slog ham flere Gange 
i Hovedet med en svær Vognnøgle, medens Tiltalte Hansen tilegnede sig 
hans Tegnebog; da de under Flugten derfra blev forfulgt, truede Tiltalte 
Bergstrand endvidere sine Forfølgere med den fornævnte Legetøjs
pistol. Ved Voldshandlingen fik Sørensen 6 større Kvæstningssaar i Ho
vedet og Blodudtrædninger i Øjelaagene og Øjnenes Bindehinder.

Tiltalte Bergstrand er født den 3. November 1914 og er tidligere 
anset ved Dom afsagt af Københavns Byret den 6. Juni 1940 efter Straffe
lovens § 285, Stk. 1, jfr. § 276, tildels jfr. § 21 og tildels jfr. Lov Nr. 219 
af 1. Maj 1940 § 1 med Fængsel i 10 Maaneder, og ved Dom, afsagt af 
Københavns Byret den 9. Februar 1942 efter Straffelovens § 285, Stk. 1, 
jfr. § 276 sammenholdt med Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1 og efter 
Straffelovens § 172, Stk. 1, jfr. § 171 med Fængsel i 6 Maaneder.

Tiltalte Hansen er født den 1. November 1917 og er tidligere anset 
ved Østre Landsrets Dom af 27. Maj 1942 efter Straffelovens § 285, jfr. 
§ 276 og delvis § 21 med Fængsel i 1 Aar.

Efter Nævningernes Kendelse, hvorefter Røveriforsøget og Røveriet 
anses for at være af særlig farlig Karakter, og som Retten lægger til 
Grund, er Tiltalte Bergstrand kendt skyldig i Overtrædelse af Straffe
lovens § 288, Stk. 2, tildels jfr. § 21, og Tiltalte Hansen af Straffelovens 
§ 288, Stk. 2. Den af de Tiltalte herefter forskyldte Straf findes at burde 
bestemmes, for Tiltalte Bergstrand til Fængsel i 12 Aar, og for Tiltalte 
Hansen til Fængsel i 10 Aar, hvoraf der i Medfør af Straffelovens § 86 
vil være at fradrage henholdsvis 4 og 5 Maaneder.

Nr. 291/1943. Direktør Kaj Hansen (Landsretssagf. Kirkeskov) 
mod

A/S Danilbo, Direktør, cand. polyt. Otto P. Larsen, samt Generalmajor, Kammerherre Torben Grut, Bankdirektør Chr. Ditlev 
Andreas Andersen og Direktør, Dr. techn. M. C. Holst (David).

(Erstatning for uberettiget Afskedigelse m. v.).

Sø- og Handelsrettens Dom af 17. Juni 1943: De Sagsøgte, 
A/S Danilbo, Direktør, cand. polyt. Otto P. Larsen, Klampenborg, samt 
Generalmajor, Kammerherre Torben Grut, Lyngby, Bankdirektør Chr. 
Ditlev Andreas Andersen, Aarhus, og Direktør, Dr. techn. M. C. Holst,
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sammesteds, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Direktør Kaj Hansen, i 
denne Sag fri at være. Sagsøgeren, Direktør Kaj Hansen, bør til 
Sagsøgte A/S Danilbo betale 4108 Kr. 46 Øre og til Sagsøgte General 
Grut betale 3407 Kr. 65 Øre, alt med Renter 5 pCt. p. a. fra den 11. Ja
nuar 1943, til Betaling sker. Sagens Omkostninger betaler derhos Sag
søgeren med 10.000 Kr. til Sagsøgte A/S Danilbo, med 6000 Kr. til Sag
søgte Direktør Larsen og med 4000 Kr. til de Sagsøgte General Grut, 
Bankdirektør Andersen og Direktør Holst. Det Offentlige betaler Sag
søgerens Udgifter til Honorar til Skønsmændene med 13.000 Kr. og til 
Ekstrakt med 960 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsiglse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetFor Højesteret paastaar Appellanten de Indstævnte tilpligtet in solidum at betale ham en Erstatning efter Rettens Skøn, stor indtil 300.000 Kr.
De Indstævnte paastaar Dommen stadfæstet.For Højesteret er det oplyst, at A/S Karv Kasseapparatfabrik for Tiden fra den 9. Juli 1941 til den 31. December 1942 har haft et Driftsunderskud paa 124.649 Kr. 09 Øre, for Aaret 1943 et Driftsunderskud paa 39.553 Kr. 85 Øre og for Aaret 1944 et Driftsunderskud paa 70.097 Kr. 95 Øre.Selv om det maatte anses godtgjort, at Appellanten i videre Omfang end af de Indstævnte erkendt har taget Forbehold med Hensyn til Modelapparaternes Anvendelighed som Grundlag for Fabrikationen, findes de Indstævnte dog at have haft Føje til at regne med, at Fabrikationen kunde paabegyndes indenfor en vis kortere Frist.Selv om det endvidere maatte antages, at Aktieselskabet havde Pligt til enten at søge udtaget Patent paa Resultathjulsgrupperingen eller dog at meddele Appellanten, at man ikke ønskede dette, findes det dog ikke tilstrækkelig godtgjort, at Appellanten har lidt Tab ved de Indstævntes Forhold.Med disse Bemærkninger og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste forsaavidt den foreligger Højesteret til Prøvelse.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale de Indstævnte med 6000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Direktør Kaj Hansen, til de Indstævnte, A/S Danilbo, Direktør, cand. polyt. Otto P. Larsen, Generalmajor, Kammerherre Torben Grut, Bankdirektør Chr. Ditlev Andreas
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Andersen og Direktør, Dr. techn. M. C. Holst 
med 6000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 11/26. Juli 1938 blev der mellem det sagsøgte Selskab, A/S 

Danilbo — i det følgende ogsaa blot kaldet Selskabet — og Sagsøgeren, 
Direktør Kaj Hansen, oprettet et saalydende Dokument:

»Mellem A/S DANILBO, der paabegynder Fabrikationen af Kasse
apparater, herefter kaldet Selskabet, og Hr. Direktør Kaj Hansen, her
efter kaldet K. H., er der i Dag indgaaet følgende

KONTRAKT
§ 1.

K. H. ansættes fra 1. Juli 1938 at regne som Direktør for Salget af 
Selskabets Kasseapparater.

K. H. er pligtig til at anvende al sin Tid og Arbejdskraft i Selskabets 
ovenanførte Tjeneste og er uberettiget til, naar han ikke forud har ind
hentet Samtykke fra Selskabets Bestyrelse, at tage aktiv Del i nogen 
anden Virksomhed eller under nogen Form støtte nogen med Selskabet 
konkurrerende Virksomhed.

K. H. overtager den daglige Ledelse af Salgsafdelingen, og Antagelse 
og Afskedigelse af Personalet herindenfor sker efter Godkendelse af Sel
skabets administrerende Direktør.

De Opfindelser, som K. H. maatte have gjort eller maatte gøre under 
sit Arbejde med Kasseapparatsagen, og som helt eller delvis er frem
kommet heraf, skal uden særligt Vederlag tilhøre Selskabet, for saa vidt 
dette selv ønsker disse.

§ 2.
For Overdragelsen af Ejendomsretten til Kasseapparatsagen som 

Helhed til Selskabet paa nærværende Betingelser erholder K. H. et Ve
derlag paa 6 pCt. af Salgsprisen. Vederlaget udbetales K. H. maanedvis 
bagud. Ved Salg paa Købekontrakter udbetales Vederlaget dog kun 
med-----------

Det i nærværende § nævnte Vederlag tilkommer K. H. eller, efter 
hans Død, hans Hustru og Børn, saa længe Selskabet beholder Sagen.

§ 3.
For saa vidt der i Danmark kan udtages Patenter paa Dele af de 

f i emstillede eller senere fremstillede Apparater — det være sig Kasse
apparater eller dermed beslægtede eller deraf fremkomne Apparater — 
er Selskabet forpligtet til at afholde Udgifterne derved. Udnyttelses
retten efter denne Kontrakt tilhører Selskabet.

§4.
Selskabet kan udvide sine Rettigheder til andre Lande----------
I Tilfælde af, at Selskabet afhænder Patent- eller Fabrikationsrettig

hederne i et fremmed Land, skal Afhændelsessummen være godkendt af 
K. H.----------
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Ønsker Selskabet ikke at udtage visse Patenter i et fremmed Land, 
er K. H. berettiget til frit at udtage og disponere over disse for vedkom
mende Land, hvor Selskabet ikke senere kan gøre noget Krav gældende 
overfor K. H.----------

Den K. H. ovenfor tillagte Halvdel af de ved Salg af udenlandske 
Patenter eller Rettigheder tilkommer K. H. eller, efter hans Død, hans 
Hustru og Børn, idet dog Afhændelsessummerne, der maatte komme paa 
Tale efter K. H.’s eventuelle Udtræden af Selskabet eller ved hans Død, 
kun bestemmes af Selskabet.

§ 5.
Som Vederlag for sit Arbejde i Selskabets Tjeneste erholder K. H. 

en fast Gage af 600 Kr. maanedlig foruden Tantieme af Selskabets Over
skud ved Fabrikation af Kasseapparater eller dermed beslægtede eller 
deraf fremkomne Apparater, der tages op til Fabrikation. Tantiémen 
andrager 8 pCt. af Nettooverskudet, efter at de efter Bestyrelsens Skøn 
nødvendige Afskrivninger har fundet Sted, og efter at der er afsat 6 pCt. 
til den i Fabrikationen bundne Kapital.

Er det nævnte Overskud ikke i Stand til at forrente den i Fabrika
tionen bundne Kapital med 6 pCt., vil det i § 2 omhandlede Vederlag 
være at reducere og for meget oppebaarne Vederlag at tilbagebetale Sel
skabet, naar Selskabets Regnskab foreligger godkendt af Generalfor
samling.

§6.
Nærværende Kontrakt kan saavel fra Selskabets som fra K. H.’s 

Side opsiges med 6 Maaneders Varsel til den 1ste i en Maaned, dog 
tidligst til 1. Januar 1940.

Selskabet er dog kun berettiget til at opsige Kontrakten, saa længe 
Overskudet efter de efter Bestyrelsens Skøn nødvendige Afskrivninger 
i to paa hinanden følgende Kalenderaar ikke har kunnet forrente den i 
Kasseapparatforretningen bundne Kapital med 6 pCt., og der ikke fra 
K. H.’s Side foreligger væsentlig Misligholdelse af Kontraktforholdet.

Hvis Forrentningen i to paa hinanden følgende Aar er mindre end 
6 pCt., er Selskabet berettiget til at livkvidere Kasseapparatafdelingen, 
og nærværende Kontrakt bortfalder da af sig selv.

Maatte Kontraktforholdet blive opsagt fra K. H.’s Side, eller maatte 
K. H. fratræde Stillingen paa Grund af væsentlig Misligholdelse af Kon
trakten, forpligter han sig til i de første 2 Aar efter sin Fratræden ikke 
under nogen Form at deltage i nogen med Fremstilling af Kasseapparater 
eller deraf afledte Apparater konkurrerende Virksomheder.

De Rettigheder, som Selskabet har erhvervet efter nærværende Kon
trakt, forbliver Selskabets Ejendom.

Skulde K. H. begaa nogen i den offentlige Mening vanærende Hand
ling, blive umyndiggjort eller komme ud af Raadighed over sit Bo, skal 
Bestyrelsen i hvert enkelt Tilfælde være berettiget til uden Hensyn til 
den ham foran tilsagte Uopsigelighed at afskedige ham mod at betale 
ham Gage til Fratrædelsesdagen, hvorhos han ikke skal kunne gøre 
Krav paa fremtidig Tantieme, hvorimod det i § 2 nævnte Vederlag og
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de i § 4 omhandlede Afhændelsessummer ikke skal fratages ham, eller 
de nævnte Arvinger, saa længe Selskabet fortsætter Kasseapparat
fabrikationen.

§ 7.
Selskabet forpligter sig til at fabrikere eller lade fabrikere de for 

Salget nødvendige Apparater, for saa vidt et stigende Salg er en natur
lig Udvikling paa Grundlag af de ved Starten opstillede Kalkulationer

§ 8.
Skulde Selskabet, jfr. § 6, være berettiget til at opsige Kontrakten 

kan Selskabet afhænde sine Rettigheder i Ind- og Udland, men Selskabet 
skal indrømme K. H. Forkøbsret til den samme Pris og paa samme Be
tingelser, som Selskabet vilde akceptere til anden Side.

Benytter K. H. ikke sin Forkøbsret, er Selskabet berettiget til at 
akceptere Tilbud fra anden Side---------- «

Ved Skrivelse af 29. April 1940 blev Sagsøgeren opsagt til Fra
trædelse af sin Stilling som Direktør fra den 30. s. M., og ved Overens
komst af 22. Juli 1941 overdrog Selskabet Virksomheden med Fabrika
tion og Handel med Kasseapparater til et nystiftet Aktieselskab.

Sagsøgeren formener nu, at A/S Danilbo, ved de nævnte Disposi
tioner og hvad der er gaaet forud for dem, har paadraget sig et Erstat
ningsansvar overfor ham, et Ansvar som imidlertid ikke blot maa paa
hvile Selskabet som saadant, men ogsaa dets administrerende Direktør, 
cand. polyt. Otto P. Larsen, Klampenborg, samt de efternævnte Med
lemmer af Selskabets Bestyrelse, Generalmajor, Kammerherre Torben 
Grut, Lyngby, Bankdirektør Chr. Ditlev Andreas Andersen, Aarhus, og 
Direktør, Dr. techn. M. C. Holst, sammesteds.

Under nærværende Sag paastaar derfor Sagsøgeren, hvem der er 
meddelt fri Proces, dog uden Beskikkelse af Sagfører, at de Sagsøgte, 
A/S Danilbo og Direktør Otto P. Larsen samt de tre fornævnte Med
lemmer af Selskabets Bestyrelse, tilpligtes in solidum at betale Sag
søgeren en Erstatning, stor 1.000.000 Kr., eller et ved Rettens Skøn 
fastsat Beløb med Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, den 
8. Marts 1941.

De Sagsøgte paastaar sig hver for sig frifundet, idet Danilbo derhos 
paastaar Sagsøgeren dømt til at betale 8908 Kr. 46 Øre med Renter 
5 pCt. p. a. fra Duplikens Dato, den 11. Januar 1943, og General Grut 
paastaar Sagsøgeren dømt til at betale 3407 Kr. 65 Øre med Renter 
5 pCt. p. a. fra Duplikens Dato, ligeledes den 11. Januar 1943.

Overfor Danilbos Modkrav procederer Sagsøgeren ubetinget til Fri
findelse, hvorimod han erkender at skylde General Grut det af denne 
krævede Beløb.

Under Sagens Forberedelse er inden Odense Købstads Ret Vidne
forklaring blevet afgivet bl. a. af Grosserer Ingvald Christensen og Di
rektør Erik Wittenborg.

Den 19. Juni 1941 udmeldte nærværende Ret Docent — nu Professor 
— ved Polyteknisk Læreanstalt E. K. Henriksen og Civilingeniør Hen
ning Holst til at afgive Skøn i Sagen. Disse Skønsmænd har derefter 
efter Afholdelsen af et stort Antal Møder og Besigtigelse af de om-
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meldte Kasseapparater m. m. under 28. Marts 1943 afgivet en Erklæring, 
indeholdende Besvarelse af ialt 32 Hovedspørgsmaal, stillede af Sag
søgeren og de Sagsøgte, med dertil hørende 186 Underspørgsmaal, samt 
5 Patentspørgsmaal. Endelig indeholder Erklæringen et Resumé af Skøns- 
mændenes Syn paa Sagen.

Under Domsforhandlingen har Skønsmændene afhjemlet Skønsforret
ningen og udtalt sig yderligere i Sagen. Der er derhos under Doms
forhandlingen afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren samt af Direktør 
Larsen og General Grut, medens Vidneforklaring er afgivet af Direktør 
Lauritz Nørdam, Aarhus, af Bogholderske, Fru Ellen Jørgensen, Værk
fører V. Andersen, Mekaniker Arthur Andersen, Mekaniker Arne Wils 
og Mekaniker Knud V. Gade, som alle fem var ansat i Danilbo, af 
Taksator Leo Madsen, af Ingeniør Tage Arnø, af Instrumentmager Dy
sterdik Nielsen, som var ansat hos Arnø, og af Fuldmægtig Aksel Vil
helm Gericke, der var ansat i Danilbo som Sekretær for Sagsøgeren.

Endelig foreligger der i Sagen to Beretninger afgivet af Civilingeniør 
Erik Jenk til Bestyrelsen i Selskabet henholdsvis den 1. Marts 1940 og 
den 20. April s. A., hvilke Beretninger, saavelsom Ingeniør Jenks i Sagen 
fremlagte Skrivelse af 23. Marts 1940, Parterne er enige om at anse som 
afgivne under Vidneansvar.

Efter det saaledes foreliggende og det iøvrigt oplyste er Sagens 
nærmere Sammenhæng følgende:

Sagsøgeren, der ikke har nogen teknisk Uddannelse, havde, før han 
kom i Forbindelse med Danilbo, i en lang Aarrække drevet forskellig 
Virksomhed bl. a. ved Salg af Kasseapparater for et svensk Firma, og 
havde derunder ogsaa siden Efteraaret 1934 eksperimenteret med Kon
struktion af saadanne Apparater, af hvilke han efterhaanden havde frem
stillet 4 Stk.

A/S Danilbo drev Virksomhed med Fremstilling og Salg af Svejse
materiel m. v. i nær Tilknytning til A/S Dansk Ilt- og Brintfabrik. Direk
tør Larsen var fra 1. Marts 1938 administrerende Direktør i Danilbo, 
foruden at han var Direktør i Dansk Ilt- og Brintfabrik. Danilbos Be
styrelse bestod af General Grut som Formand, Bankdirektør Andersen 
og Direktør Holst, samt af to henholdsvis i Sverige og Tyskland hjemme
hørende Medlemmer.

Danilbo, hvis Aktiekapital var 200.000 Kr., havde i Sommeren 1937 
nogle ledige Penge, der gennem Annoncering søgtes anbragt i anden 
Virksomhed, og modtog i den Anledning den 7. September 1937 fra Civil
ingeniør Vagn Lomholt, der kendte Sagsøgeren, en Redegørelse for 
dennes Virksomhed som Sælger af Kasseapparater og Arbejde med 
Fremstilling af en ny Type »Kassekontrolapparat«.

I denne Redegørelse hedder det bl. a.:
»Det er Tanken kun at fremstille enkelte, men meget gangbare 

Typer, og overlade de gamle Fabriker de store, dyre og komplicerede 
Apparater.

K. H. er ved at udarbejde en ny Idé med Hensyn til de saakaldte 
»Tællere«, som tillader Fremstillingen af flere Typer ved blot at føje 
Dele til det simpleste Apparat, saa at »Hjertet« i Apparaterne forbliver 
det samme.«
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Ifølge Redegørelsen skulde der derhos det første Aar, 1938, kunne 
sælges 200 Stk. Apparater å 500 Kr.

Der fandt derefter i Løbet af September 1937 en Forhandling Sted 
mellem Sagsøgeren og General Grut, under hvilken Forhandling Sag
søgeren ifølge sin Forklaring, hvis Rigtighed dog benægtes af General 
Grut, betegnede sin Virksomhed med Konstruktion af Kasseapparater 
som »Amatørarbejde«.

Den 15. Oktober 1937 fremsendte Sagsøgeren derpaa »efter Aftale« 
til General Grut »nogle Beregninger vedrørende Kapitalinvesteringen ved 
Start og Drift af Kasseapparatsfabrik som et selvstændigt Aktieselskab 
med egne Lokaler og Maskiner,« i hvilke Beregninger Kapitalbehovet 
angaves til 125.000 Kr., deraf 6000 Kr. til Fremstilling af Prøvemaskiner, 
og Omsætningen (Salget) til 100.000 Kr., d. v. s. 200 Stk. å 500 Kr.

Den 18. Oktober 1938 afholdtes der Bestyrelsesmøde i Danilbo, paa 
hvilket Møde samtlige fem Bestyrelsesmedlemmer var tilstede. Det ved
toges paa Mødet at afslutte Kontrakt for 4 Maaneder med Sagsøgeren, 
og naar denne Prøvetid var forløbet, at tage Sagen op til fornyet Be
handling.

Der oprettedes derefter den 22. Oktober 1937 mellem Sagsøgeren og 
Danilbo en Overenskomst, hvori det hedder følgende:

»Kaj Hansen forpligter sig til i Tiden fra 1. November 1937 til 
28. Februar 1938 at fremstille mellem 5 å 6 Stk. Kasseapparater af 
samme Type, som er forevist Selskabets Formand og Direktør.

Kaj Hansen oppebærer i denne Periode en Lønning paa 600 Kr. 
maanedlig, hvorhos Selskabet er villig til at betale de til Fremstillingen 
af Kasseapparaterne iøvrigt nødvendige Beløb.

Selskabet eller det Datterselskab, det maatte danne, skal derefter 
være berettiget til indtil 1. Marts 1938 at afslutte Kontrakt med Kaj 
Hansen om Fremstilling og Salg af Kasseapparater paa de i vedlagte 
Udkast anførte Vilkaar.

Ønsker Selskabet ikke at slutte Kontrakt om saadan Fabrikation, 
skal Kaj Hansen være berettiget til i Tiden indtil 1. Januar 1939 at 
afkøbe Selskabet de fremstillede Apparater til Kostpris og saaledes, at 
Ejendomsretten over Apparaterne bliver hos Selskabet, indtil Købesum
men er erlagt eller indtil der er overleveret Selskabet Købekontrakter 
paa de paagældende Apparater til Beløb, der svarer til Apparaternes 
Fremstillingspris.

— — —a
Antallet af Kasseapparater, der skulde fremstilles, blev senere æn

dret fra »5 å 6 Stk.---------- af samme Type« — se Overenskomstens
1. Stk. — til 8 Stk. af forskellige Typer, hvorom Sagsøgeren gjorde 
nærmere Rede i en Skrivelse af 14. Februar 1938 til General Grut, i 
hvilken Skrivelse det til Slut hedder: »Det er min bestemte Opfattelse, 
at alle ovennævnte Typer Prøvemaskiner vil være færdige og afprøvede 
inden Udgangen af Marts.«

I det Udkast til Kontrakt, som omtales i den fornævnte Overens
komsts 3. Stk., men som ikke blev underskrevet af Parterne, hedder 
det bl. a.:
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»Under Forudsætning af, at A/S Danilbo eller det Selskab, det 
maatte danne, i Henhold til den i Dag med Direktør Kaj Hansen ind- 
gaaede Overenskomst vælger at afslutte Kontrakt med Direktør Kaj 
Hansen, skal der for Kontraktsforholdet gælde følgende:

1.
Kaj Hansen ansættes fra 1. Marts 1938 at regne som Konsulent for 

Selskabets Afdeling for Fremstilling af Kasseapparater samt som Salgs
leder.

Han skal stille sig til Disposition for den daglige Ledelse af Sel
skabets Virksomhed med Fremstilling af Kasseapparater.

— — —«
Det lykkedes ikke for Sagsøgeren at faa tilendebragt Fremstillingen 

af de 8 Modelapparater, hvilken Fremstilling skete paa Ingeniør Arnø’s 
finmekaniske Værksted, inden den i Overenskomsten af 22. Oktober 1937 
fastsatte Frist, den 1. Marts 1938, saaledes at der gentagne Gange maatte 
indrømmes Sagsøgeren Forlængelse af Fristen. I Begyndelsen af Juni 
1938 afleverede imidlertid Sagsøgeren de 8 Apparater til Danilbos Be
styrelse, for hvilken de blev demonstreret

Ej heller blev Udgifterne til Fremstillingen holdt indenfor de af 
Sagsøgeren oprindeligt kalkulerede 6000 Kr., men androg ialt ca. 
24.000 Kr., heri dog indbefattet Udgifterne til Beløb ca. 5000 Kr. til 
forskelligt Værktøj.

Fra Sagsøgerens Side hævdes det i Tilslutning til hans Partsfor
klaring, at han i Forbindelse med Afleveringen af de 8 Modelapparater 
tog Forbehold overfor General Grut og Direktør Larsen med Hensyn til, 
at konstruktive Ændringer var fornødne med Hensyn til 1) Arretering 
af Hovedhjulet, 2) Tangenternes Profil og 3) Nulstillingen af Regne- 
værkerne. Sagsøgeren indrømmer dog, at der ikke af ham blev fremsat 
konkrete Forslag med Hensyn til det under 1) nævnte Forbehold, men 
kun bemærket, at der skulde rettes noget ved Hovedhjulsbevægelsen.

De Sagsøgte erkender, at Sagsøgeren har taget det fornævnte under 
3) nævnte Forbehold, hvorimod de i Tilslutning til de af General Grut 
og Direktør Larsen afgivne Forklaringer bestrider, at de to andre For
behold er taget, udover at Sagsøgeren, da Tallene i Indikationen (Tal
tromlerne, der viser Ekspeditionens Beløb) ved Demonstrationen af 
Modelapparaterne ikke altid stod nøjagtigt paa Linie, udtalte, at der ved 
Fabrikationen uden Vanskelighed kunde indbygges en Anordning til 
korrekt Indstilling.

Paa et derefter den 20. Juni 1938 afholdt Bestyrelsesmøde blev det 
besluttet »at sætte Fabrikationen af Kasseapparater i Gang«, saaledes at 
der straks paabegyndtes en Seriefabrikation af 50 — eventuelt 150 — 
Apparater.

I Protokollatet angaaende dette Møde hedder det, at der forelagdes 
»en af Direktør Larsen udarbejdet Kalkulation over fremtidige Omkost
ninger«.

Hermed menes, efter hvad der gøres gældende fra Sagsøgerens Side, 
et i Sagen fremlagt udateret »Regnskab for Aaret 1939« for »Karv« —
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den af Danilbo anvendte Betegnelse for Selskabets Afdeling for Kasse
apparater — udvisende et Salg af Kasseapparater, stort 280.000 Kr.

Fra de Sagsøgtes Side gøres det imidlertid med Støtte af de af Di
rektør Larsen og Bogholderske, Fru Jørgensen, afgivne Forklaringer gæl
dende, at det nævnte Regnskab først er sat op i Slutningen af Aaret 
1938 af Fru Jørgensen paa Grundlag af Tal, der var opgivet hende af 
Sagsøgeren og Direktør Larsen, navnlig af førstnævnte.

I Henhold til den af Danilbos Bestyrelse paa Mødet den 20. Juni 1938 
trufne Beslutning oprettedes derefter den ovenfor gengivne Kontrakt 
mellem Selskabet og Sagsøgeren efter Forslag udarbejdet af Direktør 
Larsen.

Med Hensyn til Sagsøgerens Stilling ifølge denne Kontrakt har Sag
søgeren anført, a t han .overfor Danilbos Bestyrelse fremsatte et bestemt 
Krav om at blive Direktør — i Modsætning til den ham ifølge § 1 i 
Overenskomst-Udkastet af Oktober 1937 tiltænkte Stilling »som Kon
sulent for Selskabets Afdeling for Fremstilling af Kasseapparater samt 
som Salgsleder«, og at han ifølge Kontrakten var ansat som merkantil 
Direktør i Selskabet.

Fra de Sagsøgtes Side gøres det derimod med Støtte af de af 
General Grut og Direktør Larsen afgivne Forklaringer gældende, at 
Sagsøgeren kun af Hensyn til sin Stilling overfor Kunderne fik tillagt 
Titel af Direktør, men i Realiteten var at anse som Selskabets Salgschef.

Der er i hvert Fald ikke til Aktieselskabsregistret sket Anmeldelse 
om Sagsøgerens Stilling som Direktør i Selskabet, ligesaa lidt som han 
havde Prokura i dette.

Sagsøgeren har i Tiden fra den 1. November 1937 til den 30. April 
1940 for sit Arbejde i Danilbos Tjeneste oppebaaret en fast Gage af 
600 Kr. maanedlig. Desuden er der, ogsaa efter hans Afskedigelse, ud
betalt ham Provision i Henhold til Kontraktens § 2. Endelig har Sag
søgeren ved forskellige Lejligheder faaet Støtte i Form af private Laan 
saavel fra Danilbo som fra General Grut. Af Selskabets Modkrav her 
under Sagen, 8908 Kr. 46 Øre, hidrører ialt 3416 Kr. 06 Øre fra udbetalt 
og senere i Henhold til Kontraktens § 5, 2. Stk., tilbageført Provision, 
medens 5492 Kr. 40 Øre repræsenterer diverse Laan m. m. General 
Gruts Modkrav, 3407 Kr. 65 Øre, hidrører fra forskellige Sagsøgeren, 
senest den 15. December 1939, ydede Laan.

Sagsøgeren gør gældende, at de Forhold, der danner Grundlag for 
hans Paastand om Erstatning, særlig vedrører Danilbos Dispositioner 
med Hensyn til Udnyttelsen af det af ham konstruerede Kasseapparat 
(Fabrikationen), Danilbos Forhold med Hensyn til Patenter paa dette, 
Danilbos Afskedigelse af Sagsøgeren og Danilbos Salg af Virksomheden.

Med Hensyn til de enkelte af disse fire Punkter skal dernæst be
mærkes følgende:

Straks efter Kontraktens Oprettelse foretog Direktør Larsen, der 
havde den tekniske Ledelse indenfor Selskabet, i Samraad med Sag
søgeren de indledende Skridt til Forberedelse af Fabrikationen. Virk
somheden installeredes i Lokaler, der lejedes i Ejendommen Frederiks- 
holms Havnevej 14 i Sydhavnen, hvor Sagsøgeren ogsaa fik Kontor, 
indtil han, efter at der var opstaaet Vanskeligheder i Samarbejdet mellem
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ham og Direktør Larsen, den 23. November 1939 af General Grut blev 
anmodet om at flytte sit Kontor til Danilbos da nylig indrettede Salgs
lokaler i Ejendommen Vognmagergade 7.

Den 1. August 1938 ansattes der en Værkfører i Virksomheden, og i 
Oktober s. A. antoges Grosserer Ingvald Christensen, Odense, for et 
vist Distrikt, til Salg af Kasseapparaterne, anslaaet til ca. 100.000 Kr., 
ved hvilken Lejlighed saavel Sagsøgeren som Direktør Larsen og Værk
føreren ifølge Grosserer Christensens Vidneforklaring var enige om, at 
alt sikkert vilde være i Orden, saa at Salg kunde begynde den 1. Fe
bruar 1939. Videre blev der ved Skrivelse af 9. Februar 1939 truffet 
Aftale med Direktør Nørdam, Aarhus, om Forhandling i Aarhus og det 
øvrige Jylland med Undtagelse af Sønderjylland, ligeledes paa Basis 
af et Salg af ca. 100.000 Kr. Lignende Aftaler blev truffet med en For
handler i Roskilde, ligesom der blev sluttet en femaarig Kontrakt om 
Salg i Sverige af mindst 150 Apparater pr. Aar.

Direktør Larsen begyndte derhos straks efter Kontraktens Oprettelse 
paa forskellig Maade, saasom ved Udarbejdelse af Tegninger og An
skaffelse af visse Maskiner og Maskindele, alt i Forstaaelse med Sag
søgeren, at træffe de fornødne Forberedelser til Paabegyndelse af en 
Seriefabrikation paa Grundlag af Modelapparaterne, saaledes at man i 
November 1938 kunde paabegynde Fabrikationen af 150 Apparater.

Straks derefter opstod der imidlertid Vanskeligheder af forskellig 
Art og efterhaanden af et saadant Omfang, at man i Marts 1939 satte 
Fabrikationen i Staa og derefter udelukkende arbejdede med selve Kon
struktionen af Kasseapparatet. Dette Arbejde var ikke afsluttet før i 
Efteraaret 1940, saaledes at man først da havde fremstillet et driftsikkert 
og dermed salgbart Apparat.

Der blev ikke straks fra Sagsøgerens Side fremsat nogen Ind
sigelse mod Danilbos Paabegyndelse af Seriefabrikationen, men efter at 
i Begyndelsen af 1939 Manglerne ved Modelapparaterne, særlig disses 
Hovedhjul, rigtig havde vist sig, og der samtidig i det hele var opstaaet 
et spændt Forhold i Samarbejdet mellem Sagsøgeren og Direktør Larsen, 
protesterede Sagsøgeren først overfor Direktør Larsen og senere ogsaa 
overfor General Grut, bl. a. i en Skrivelse af 22. November 1939 til denne 
sidste, imod Foretagelse af Seriefabrikationen. I den nævnte Skrivelse 
henvises bl. a. til, at det »ikke paa Grund af Konstruktionen, men paa 
Grund af Udførelsen« var uforsvarligt at sælge de allerede da frem
stillede Maskiner.

Vanskelighederne med Hensyn til det konstruktive Arbejde skyldtes 
særlig Mangler ved Hovedhjulets Arretering, idet dette Hjul, som er en 
meget væsentlig Bestanddel af Apparatet, ved hurtig Betjening af Model
apparaterne ikke altid indtog de til Tangentindtrykkene svarende helt 
rigtige Stillinger, men var tilbøjelig til at fortsætte sin Bevægelse, hvil
ket ikke alene gav sig Udtryk i Indikationstromlernes unøjagtige Stilling, 
saaledes at de viste Beløb i værste Fald var ligefrem forkerte, men 
ogsaa foranledigede for Tællerværkets Vedkommende en urigtig Sam
mentælling og, hvis Apparatet var forsynet med Trykkerier, en fejlagtig 
•eller i hvert Fald , unøjagtig Afstempling.
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Denne Mangel ved Hovedhjulet søgtes afhjulpet gennem en Række 
Foranstaltninger, hvis Formaal var at standse og fastholde (arretere) 
Hovedhjulet i dets forskellige Fremførelsesstillinger, derunder ogsaa 
Nulstillingen.

Den første Ændring, der blev foretaget, var, at Hovedhjulet, som 
allerede af Sagsøgeren i Juli 1938 foreslaaet, blev forsynet med en 
Række Tunger, mellem hvilke en Fjeder eller Rulle skulde falde ind og 
derved fastholde Hovedhjulet i dets Stilling.

I Skønserklæringen hedder det herom under Svaret ad H. 2. og 3. 
følgende:

»Ændringsforslaget viste sig at være brugeligt som Finindstillingr 
og er iøvrigt bibeholdt, men var ganske utilstrækkeligt som Arreterings- 
anordning og maatte derfor suppleres med en Laasemekanisme.

De derved nødvendiggjorte Ændringer, der skyldtes et langvarigt 
Eksperimentarbejde i Danilbo, betød en fundamental Omkonstruktion af 
de paagældende Dele, hvorved bl. a. blev nødvendigt at tilføje helt nye 
Dele (en kompliceret Sikringsmekanisme, Kurveskive med Tilbehør etc.)«.

Det bemærkes herved, at Danilbos nævnte Eksperimenteringsarbejde» 
hvis endelige Resultat maa antages at skyldes Direktør Larsens Arbejde» 
først var tilendebragt i September 1940, d. v. s. efter at Sagsøgeren var 
fratraadt sin Stilling i Selskabet, og at der først da forelaa det Hoved
hjul, som nu anvendes i det ommeldte Kasseapparat.

Den nævnte Ændring af Hovedhjulsmekanismen med Hensyn til 
Arretering betegnes af Skønsmændene, se Svaret ad H. 2. og 3., som 
en væsentlig konstruktionsmæssig Forskel fra Modelapparatet.

En anden Mangel ved Modelapparaterne viste sig at hidrøre fra 
Tangentens Profil, med Hensyn til hvilken Sagsøgeren ogsaa — imod 
de Sagsøgtes Benægtelse — hævder at have taget Forbehold ved Model
apparaternes Aflevering. Denne Mangel blev efter forskelligt Forsøgs
arbejde, bl. a. paa Grundlag af en af Sagsøgeren og Ingeniør Arnø 
udført Tangentbue afhjulpet — som det maa antages i Sommeren 1939 
— ved en af Ingeniør Arnø under Medvirken fra Direktør Larsens Side 
for en meget ringe Bekostning fremstillet Nykonstruktion.

Den ligeledes ovenfor omtalte Ændring vedrørende Nulstillingen af 
Regneværkerne, med Hensyn til hvilken Sagsøgeren, efter hvad der er 
Enighed om mellem Parterne, tog Forbehold ved Afleveringen af Model
apparaterne, blev meget snart derefter foretaget — ligeledes for en ringe 
Bekostning — paa Grundlag af et paa Sagsøgerens Initiativ af en af 
Ingeniør Arnøs Mekanikere udarbejdet Forslag.

De to sidstnævnte Ændringer af Modelapparaterne karakterises af 
Skønsmændene, se Svaret ad H. 2. og 3., som sædvanlig Udbygning af 
Modellen.

En Ændring af Modelapparatets Konstruktion, som ligeledes fore
toges af Danilbo, vedrørte Notatrykket.

Om dette hedder det i Skønserklæringen, se Svaret ad H. 2. og 3.:
»For at komme til en billig Konstruktion af Notatrykket, satte man 

et Typehjul paa hver af Tællerværkernes gennemgaaende Aksler, saa
ledes at de trykte Tal i Totalsummen kommer til at fremtræde meget 
spredt, og man fremstillede en speciel Notablanket dertil, idet man heri
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ogsaa saa en Mulighed for at opnaa Monopol paa Levering af disse 
Blanketter.

Notatrykket viste sig imidlertid at være ganske uhensigtsmæssigt 
og maatte totalt omkonstrueres, hvilket maa betegnes som en væsentlig 
Konstruktionsændring.«

Paa Forespørgsel om, hvorvidt Danilbos Arbejde med Notatrykket i 
al Væsentlighed kan karakteriseres som forsvarligt, har Skønsmændene 
derhos erklæret — se Svaret ad D. 8. — følgende:

»Idet der ogsaa her alene tænkes paa det rent konstruktive Arbejde, 
maa Skønsmændene besvare Spørgsmaalet med Ja. Skønsmændene er 
vel klare over, at den nye Kasseapparatfabrik har fundet en anden 
og betydelig mere hensigtsmæssig Løsning, men dette Forhold er ikke 
nogen Hindring for, at Danilbo’s konstruktive Arbejde i al Væsentlighed 
kan betegnes som forsvarligt.«

Videre hedder det i Skønserklæringen, se Svaret ad H. 2. og 3., med 
Hensyn til Kupon- og Revisionstrykkeri følgende:

»Disse Trykkerier fandtes ikke paa Modelapparaterne, og Anvisning 
paa deres Konstruktion var ikke givet.

Skønsmændene finder her Anledning til at tilføje, at der paa et 
senere Tidspunkt — efter Kontraktens Oprettelse — af Dir. Kaj Hansen 
blev udført Modeller til de paagældende Trykkerier, monteret paa et af 
Danilbo til dette Formaal leveret Apparat.

Begge Trykkerier er undergaaet forskellige Konstruktionsændringer:
For Kupontrykkeriets Vedkommende ligger Ændringerne indenfor, 

hvad der kan betegnes som sædvanlig Udbygning af Apparatet, medens 
de Konstruktionsændringer, som Revisionstrykkeriet maatte underkastes, 
absolut maa betegnes som væsentlige.

De øvrige af Skønsmændene konstaterede konstruktionsmæssige For
skelle mellem Modelapparaterne og de af Danilbo sidst fremstillede 
Apparater, nemlig vedrørende følgende Dele: Sidestykkerne (gjort 12 mm 
lavere), Tangenternes øvre Del og de tilhørende Fjedre, Laaseanord- 
ning for Haandsving, Snekkeaggregat, Omslag for Indikationstromler 
og Tællerhjul, Mentearme, Medbringere til Totaltællere, Ekspeditions
tæller (ændret til 3 Chifre), Skuffeaabningssystem og Skuffehuse med 
Skuffer, maa alle betragtes som Bidrag til den sædvanlige Udbygning af 
Apparatet.«

Endelig hedder det i Skønserklæringen, se Svarene ad H. 4. og 5., 
følgende:

»Bortset fra de i Svaret til H. 2—3 anførte Ændringer, der alle 
angaar Enkeltdele og ikke Apparatet som Helhed, maa de af Danilbo 
fremstillede Kasseapparater siges at være bygget efter Modelapparater
nes Konstruktion.

Det kan aldrig forventes, at et blot nogenlunde kompliceret Model
apparat er saa gennemarbejdet, at det straks kan sættes i Fabrikation, 
uden at der først vil være Anledning til eller Behov for Ændringer og 
Forbedringer. Det kan derfor betragtes som normalt, at Modelapparatet 
under og efter en Prøvetid undergaar Ændringer, forinden Seriefabrika
tionen paabegyndes.«
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I det ovenfor nævnte Resumé udtaler Skønsmændene til Slut bl. a. 
følgende:

»Karv Kasseapparaterne var i Begyndelsen (Modelapparaterne) be
regnet til kun at dække Markedet for det enkelte Apparat uden Kupon- 
og Revisionstrykkeri, men indrettet til indtil 4 Skuffer (Ekspedienter), 
ligesom der var Mulighed for at levere et Notatrykkeri.

De oprindelige 8 Modelapparater var alle fremstillet uden Kupon- 
og Revisionstrykkeri, derimod var 3 Apparater forsynet med Nota
trykkeri.

Paa det Tidspunkt, da disse Modelapparater blev demonstreret af 
Dir. Kaj Hansen, og Kontrakten oprettedes, var der ingen indenfor Da- 
nilbo’s Bestyrelse og tekniske Ledelse, der havde Erfaring med Hensyn 
til Kasseapparater, og Danilbo har saaledes udelukkende bygget paa Dir. 
Kaj Hansens Udtalelser om Kasseapparatets Funktion, Driftssikkerhed 
og Tilpasning til Markedets Krav samt — naturligvis — paa Model
apparaternes Præstationer.

Det staar ikke Skønsmændene klart, hvornaar der først blev Tale 
om det nye Tangentprofil, men det Profil, som fremkom i den af Dir. Kaj 
Hansen og Ing. Arnø udførte Tangentbue i August 1939 var absolut en 
stor Forbedring.

Hvad Sagens vigtigste tekniske Spørgsmaal angaar (Arretering af 
Hovedhjulet), da er Skønsmændene af den Formening, at Dir. Kaj Han
sen og i endnu højere Grad Danilbo aldeles ikke har været klar over 
Rækkevidden af det fremsatte Forbehold.

Den Omkonstruktion, der har været nødvendig for at løse dette 
Problem og gøre Kasseapparatet brugbart, er meget omfattende og viser, 
at Apparatets Konstruktion har været saa mangelfuld og ugennemtænkt, 
at alle Forhaandsaftaler om Fabrikationstider og Priser i sig selv har 
været meningsløse. Her tænker Skønsmændene bl. a. paa Aftalen ved 
Kontraktens Oprettelse om, at enkelte Typer skulde være salgsklare i 
Marts 1939.

I Sammenligning med det Arbejde, den Tid og de Omkostninger, 
som Hovedhjulsproblemet medførte, er alle de mange Fejl og Omkost
ninger, der er forekommet ved de andre Omkonstruktioner, ret under
ordnede.

Af disse Fejl kan en stor Del henføres til Anvendelsen af sprøjte
støbt Materiale (væsentligt Zink), et Materiale, der kræver visse Er
faringer, før man kan beherske dets Fremstilling og Bearbejdning.

En meget væsentlig Del af de begaaede Fejl og deraf følgende Om
kostninger skyldes den daarlige Tilrettelæggelse af Konstruktionsarbejdet 
og Fabrikationen.

Fabriken har meget stærkt savnet en Ingeniør til at tage sig af de 
konstruktive Opgaver, og alt for mange Detailler er fremstillet gennem 
urationelle Forsøg eller efter ufuldkomne Skitser og Modeller. Mange 
Fejl kunde have været undgaaet, hvis Delene var blevet tegnet omhygge
ligt op, Maalene kontrollerede og Bearbejdningen gennemtænkt.

Hvad Forsøgsarbejdet angaar, da har heller ikke dette været ratio
nelt lagt an, og alt for mange Detaildele er blevet bestilt og færdig-
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fremstillet i større Antal efter Eksperimenter, der ikke har været ført 
»til Bunds« og maatte derfor kasseres.

En særlig Kilde til Fejl og dermed forbundne Omkostninger er den 
mangelfulde Kontrol.

Danilbo kontrollerede i Almindelighed ikke en Leverance ved Mod
tagelsen, men først ved Udleveringen til Værkstedet, og selv paa dette 
Tidspunkt er det oplyst, at Kontrollen har svigtet i enkelte Tilfælde.

Almindelig Praksis siger, at Kontrol skal foretages ved Modtagelsen 
og — i Tilfælde af vanskeligt Materiale, som f. Eks. Zink — igen ved 
Udlevering til Værkstedet.

Hvad angaar Fremstillingen af Enkeltdele og Monteringen gælder 
det ligeledes, at Kontrollen ofte har været mangelfuld.

Et særligt Forhold har stærkt præget Udviklingen af Kasseappara
terne og bidraget til at gøre Fremstillingen urationel.

Paa flere Tidspunkter under Udviklingen og paa Tider, hvor Eksperi
menterne ikke var afsluttet, har Selskabets Bestyrelse aabenbart for
langt »Resultater« af den tekniske Ledelse, hvilket har bevirket, at 
ufærdige og ikke driftssikre Apparater er blevet bragt paa Markedet. 
Dette »Hastværksarbejde« har selvsagt givet Anledning til Service
omkostninger og ogsaa til større Omkostninger, idet man har været 
nødsaget til at tage Apparater retur og omkonstruere dem med de senere 
udeksperimenterede Forbedringer.

Skønsmændene ønsker at udtale som deres Mening, at Danilbo har 
ønsket at kunne komme frem paa Markedet med et I. Klasses Apparat, 
men at:

1) Den tekniske Ledelse ikke har været i Besiddelse af den til
strækkelige Sagkundskab og Autoritet til at nægte at paabegynde Frem
stillingen med den Begrundelse, at Model- og Forsøgsapparaterne endnu 
var mangelfulde, og at:

2) Bestyrelsen derfor ikke klart har kunnet se den tekniske Le
delses Vanskeligheder, men har forceret den frem, hvorved der er blevet 
fremstillet og solgt »Hastværksarbejde«.«

Med Hensyn til dette Punkt i Sagen gør Sagsøgeren gældende, at 
han paa sin Side ikke blot har opfyldt sine kontraktmæssige Forpligtel
ser, men endog udover hvad der paahvilede ham ifølge Kontrakten, i 
væsentlig Grad saavel med Hensyn til Hovedhjulet som med Hensyn til 
de øvrige ovenfor omtalte konstruktive Ændringer af Modelapparaterne 
har bidraget til det til Slut opnaaede gode Resultat. Hvad specielt Nota
trykkeriet angaar, hævder 'Sagsøgeren, at Kunderne var fuldt tilfredse 
med dette Trykkeri i dets af ham konstruerede Form. Derimod har, efter 
hvad Sagsøgeren videre har anført, Selskabet ved Forsømmelighed og 
stadige fejlagtige og urimeligt kostbare Dispositioner vanrøgtet Fabrika
tionen og Salget af Kasseapparatet paa en saadan Maade, at det maa 
opfattes som en Sabotage af Selskabets Forpligtelser ifølge Kontraktens 
§ 7 med det Formaal at fremkalde Kontraktens Bortfald i Medfør af Be
stemmelserne i dens § 6, 2. og 3. Stk., et Forhold fra Danilbos Side, som 
ikke blot selve dette Selskab, men efter dansk Rets almindelige Erstat
ningsregler ogsaa dets administrerende Direktør og dets her i Landet 
hjemmehørende Bestyrelsesmedlemmer maa være ansvarlige for.

H. R. T. 1945 Nr. 15 (Ark 25 og 26) 26
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De Sagsøgte benægter med Bestemthed, at de — hvilket i første 
Række vilde have været til Skade for Selskabet og dettes Ledelse — 
skulde have saboteret Kasseapparatsagen. De hævder derhos, a t de, efter 
alt hvad der var gaaet forud for Oprettelsen af Kontrakten af Juli 1938, 
havde fuld Føje til at gaa ud fra, at der da forelaa Modelapparater, paa 
Grundlag af hvilke man straks kunde gaa til en Seriefabrikation, og 
at Sagsøgeren, som selv maatte kende Modelapparaterne, ikke kan be
brejde dem, at det omfattende og langvarige Konstruktionsarbejde, som 
de saaledes ikke regnede med skulde udføres af Selskabet, paadrog dette 
betydelige Omkostninger.

Med Hensyn til dette sidste Anbringende har de Sagsøgte henvist 
til Skønserklæringen, hvis Svar ad D. 12. er saalydende:

»De af Dir. Kaj Hansen paapegede og enkeltvis beskrevne Fejl
dispositioner har, selv om ogsaa Monterings- og Serviceomkostninger 
medregnes, kun kostet Selskabet relativt smaa Beløb. Langt det største 
Tab skyldes, at Fabrikens Drift blev startet og opretholdt, endskønt man 
endnu ikke var naaet til et driftsikkert og dermed salgbart Apparat.

Dette skyldes igen dels den Tillid, som man uberettiget havde næret 
til Modelapparatet, dels den Tillid, man videre frem nærede til egne 
Konstruktionsændringer, og som ogsaa Gang paa Gang viste sig at være 
uberettigede.

Det er ugørligt nu at dele Fabrikens Tab op mellem det, der falder 
paa Modelapparatet, og det, der falder paa egne ufuldkomne Kon
struktioner.«

Med Hensyn dernæst til Danilbos Forhold vedrørende Patenter 
paa Kasseapparatet skal bemærkes følgende:

Selskabet har gennem Internationalt Patent-Bureau A/S søgt Patent 
paa »Tieroverføringsmekanismen« i Danmark, Norge, Sverige og Fin
land, paa »Hovedhjulsbevægelsen« i Danmark og Sverige og paa »Re
sultathjulsgrupperingen« i Danmark, for de to førstnævnte Patenters 
Vedkommende den 15. August 1938 og for det sidstnævnte Patents Ved
kommende først den 21. September 1939. Dette er meddelt Sagsøgeren 
af Selskabet i Skrivelser af 8. og 12. December 1939.

Patent-Bureauet indgav de fornødne Patentansøgninger i det oven
nævnte Omfang og undersøgte Mulighederne for at opnaa de ansøgte 
Patenter, men paa Grund af modholdte Patenter dels nægtede Patent
kommissionen de ansøgte Patenter, dels viste det sig, at det Omfang, 
hvori der eventuelt vilde kunne blive meddelt Patent, efter Selskabets 
Mening var saa ringe, at det var betydningsløst at fastholde Ansøgnin
gerne. Dette blev meddelt Sagsøgeren for »Hovedhjulsbevægelsen«s og 
for »Tieroverføringsmekanismen«s Vedkommende, og Sagsøgeren har 
heller ikke her under Sagen paatalt, at Selskabet har givet Afkald paa 
Opnaaelsen af disse to Patenter.

Derimod beklager Sagsøgeren sig over, at Selskabet uden at under
rette ham derom og imod Patent-Bureauets Indstilling den 22. April 
1940 frafaldt Patentet paa »Resultathjulsgrupperingen«. Sagsøgeren har 
herved henvist til, at der i Skønserklæringen, se Svarene ad P. 2. og 3.. 
udtales følgende:
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»Resultathjulsgrupperingen maa for saa vidt siges at være den mest 
betydningsfulde af de tre Patentansøgninger, allerede af den Grund, at 
denne Ansøgning viste sig at være den eneste, der havde nogen Mulighed 
for at opnaa et Patent af Betydning.-----------

Hvis Forholdet skal bedømmes uden Hensyntagen til Patentansøg
ningens Skæbne og alene paa Grundlag af Ansøgningens konstruktive 
Indhold, maa atter Resultathjulsgrupperingen siges at være den mest 
betydningsfulde-----------

Skønsmændene mener ifølge det oplyste, at der var Mulighed for at 
opnaa et ret tilfredsstillende Patent ved en Omarbejdning af Ansøg
ningens Ordlyd.

Skønsmændene finder ikke, at Modholdet er af en saadan Karakter, 
at der var nogen Anledning til at lade Ansøgningen falde.«

De Sagsøgte hævder, at de i første Række maatte have Afgørelsen 
med Hensyn til Spørgsmaalet om Udtagelse af Patenter, og at de har 
handlet efter deres bedste Skøn ogsaa ved at lade Andragendet om 
Patent paa »Resultathjulsgrupperingen« falde. Iøvrigt gør de Sagsøgte 
gældende, at Sagsøgeren efter Reglen i Kontraktens § 6, næstsidste Stk., 
ikke har lidt noget Tab ved det passerede.

Hvad dernæst angaar de nærmere Omstændigheder vedrørende Sag
søgerens Afskedigelse skal bemærkes følgende:

Med Skrivelse af 13. Marts 1939 fremsendte General Grut til Efter
retning for Sagsøgeren et Udkast til »Forretningsgang for Karv’s Salgs
afdeling«, indeholdende nærmere Regler om Sagsøgerens Beføjelser og 
Forpligtelser.

Den 13. s. M. tilsendte Sagsøgeren, som mente, at han ved den 
nævnte Forretningsorden, særlig dens Bestemmelse om, at Sagsøgeren 
ikke maatte tage imod indbetalte Salgsbeløb, var underlagt den admini
strerende Direktør i højere Grad end hjemlet i hans Kontrakt med 
Selskabet, General Grut Forslag til en ændret Forretningsgang, hvor
efter Sagsøgeren skulde have en langt videregaaende Bemyndigelse til 
at handle for Selskabet.

Efter at dettes Bestyrelse havde taget Stilling hertil, fremsendte 
General Grut med Skrivelse af 30. Marts 1939 nogle nye Regler for For
retningsgangen, idet han bemærkede, at disse Regler maatte betragtes 
som definitive og ikke kunde være Genstand for nogen Diskussion.

I denne »Forretningsgang« hedder det bl. a.:
»1.

Alle Salg, saavel kontante som Afbetalingssalg, anerkendes af Direk
tør Kaj Hansen. 2.

Salg, som foretages af Selskabets Distriktsrepræsentanter, disses 
Underagenter eller Emnesøgere, de lokale Repræsentanter og Emne
søgere for København, anerkendes ligeledes af K. H.

3.
Meddelelse om Salg samt om Salgsbetingelser indsendes omgaaende 

til A/S DANILBO’s Hovedkontor, hvortil ogsaa alle ved Salg af Kasse
apparater indgaaede Beløb indbetales direkte.

26*
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4.
Af alle fra Salgsafdelingen udgaaede Skrivelser sendes der om- 

gaaende Genparter til A/S DANILBO’s Hovedkontor, der ogsaa holdes 
underrettet om alle vigtigere indgaaede Skrivelser. Salgsafdelingens 
Korrespondance skal til enhver Tid være tilgængelig for Hovedkontoret.

5.
Ansættelse af Personale i Salgsafdelingen og dettes Ansættelses- og 

Gageringsforhold approberes af Direktør Larsen efter Indstilling af K. H.
6.

Salg af større Antal Kasseapparater kan ikke afsluttes uden Direktør 
Larsens Godkendelse.

7.
Bortset fra Introduktionsannoncer, Annoncer i Telefonbøger og Vej

visere, kan K. H. ikke disponere udover et Beløb paa 2000 Kr. aarlig 
uden først at have indhentet Approbation hos Direktør Larsen.

Salgsafdelingen indsender maanedlige Afregninger over disse Beløb 
til A/S DANILBO’s Hovedkontor.

8.
Forhandlinger med udenlandske Agenter for KARV Kasseapparater 

føres af Direktør Larsen og Direktør Hansen i Forening.«
Efter at der desuden, som ovenfor berørt, var opstaaet Vanskelig

heder i Samarbejdet mellem Direktør Larsen og Sagsøgeren, tilsendte 
denne sidste den 26. Juni 1939 »som Part i Kasseapparatsagen« General 
Grut en Skrivelse, hvori han betegnede Fortsættelsen af Sagen med 
Direktør Larsen som teknisk Leder som katastrofal for saavel Selskabet 
som Sagsøgeren. I Skrivelsen beskyldte Sagsøgeren derhos Direktør 
Larsen for »grove Pligtforsømmelser« og »Myndighedsmisbrug« og be
gærede en Undersøgelse saavel heraf som af to af Direktør Larsen mod 
Sagsøgeren for Uredelighed med Hensyn til Selskabets Midler fremsatte 
ærerørige Beskyldninger.

Selskabet foretog sig ikke noget i den Anledning, men i en Skrivelse 
af 29. Juni 1939 bad General Grut bl. a. Sagsøgeren om nøje at overholde 
den under 30. Marts s. A. fastslaaede Forretningsgang for KARV’s Salgs
afdeling, i hvilken Henseende Generalen særlig gjorde opmærksom paa, 
at de fra Salgsafdelingen udgaaede Skrivelser omgaaende maatte sendes 
i Genpart til Danilbos Hovedkontor, som ogsaa maatte holdes under
rettet om alle vigtige indgaaede Skrivelser.

Ifølge de Sagsøgtes Fremstilling var Aarsagen til denne Indskærpelse 
af Forretningsgangens Overholdelse, at Sagsøgeren — hvad denne dog 
benægter — udenom Selskabet havde ført Salgsforhandlinger med Sel
skabets Repræsentant i Sverige.

Senere gentog og uddybede Sagsøgeren i Skrivelser til General Grut 
og Danilbos Bestyrelse — bl. a. i den fornævnte Skrivelse af 22. Novem
ber 1939, hvori Sagsøgeren ogsaa protesterede mod Salget af Kasse
apparaterne — sine Beskyldninger mod Direktør Larsen og sin Begæring 
om Undersøgelse mod denne.
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Efter at disse Breve og Direktør Larsens skriftlige Svar herpaa var 
forelagt Selskabets Bestyrelse paa et den 2. December 1939 afholdt 
Møde, tilskrev General Grut den 4. s. M. Sagsøgeren saaledes:

»— — —
Det blev besluttet at anmode Ingeniør Jenk, der er anset for at være 

en af vore største Autoriteter i Fabriksorganisation, Værkstedsorganisa
tion m. m. om at besigtige vor Fabrik og udtale sig om det opnaaede 
Resultat, Værkstedsanlæget, Værktøjsforsyningerne m. m., blandt andet 
som Grundlag for Tilvejebringelse af væsentlig større Kapital end den, 
vi nu disponerer over.

Samtidig diskuteredes den Forretningsgang, som blev Dem tilstillet 
af mig under 30. Marts d. A., og Bestyrelsen var enstemmig af den 
Opfattelse, at denne Forretningsgang maatte kræves opfyldt til Punkt 
og Prikke, ligesom det ogsaa maatte være en Forudsætning for frem
tidigt Samarbejde, at Direktør Larsen anerkendes som administrerende 
Direktør, uden at dette dog behøver at medføre, at de Dem ifølge Forret
ningsgangen tilkommende Rettigheder vedrørende Salget gaaes for nær.«

Sagsøgeren svarede herpaa i en Skrivelse af 6. December 1939 til 
General Grut, i hvilken Sagsøgeren anførte, at Vedtagelsen paa Be
styrelsesmødet syntes at bero paa en Misforstaaelse, idet Aarsagen til, 
at der i det hele taget skulde foretages en Undersøgelse, var den, at 
Sagsøgeren havde anklaget Direktør Larsen for Inkompetence, Myndig
hedsmisbrug, Pligtforsømmelse og Plejen af egne Idéer og Interesser, 
men de Undersøgelsesomraader, der nævntes i Generalens Brev — de 
opnaaede Resultater, Værkstedsanlæget og Værktøjsforsyningerne — 
ikke berørte disse Anklager. I Sagsøgerens Brev fremhævedes det der
hos bl. a., at det ham tilsendte Forslag til en Forretningsgang ikke var 
akceptabelt som værende uigennemførligt bl. a. som Følge af Direktør 
Larsens Forhold. Endelig foreslog Sagsøgeren Spørgsmaalet om hans 
Kompetence indbragt for Retten, saafremt der ikke kunde opnaas en 
tilfredsstillende Afgørelse.

Sagsøgeren skærpede sine Udtalelser om Direktør Larsen i en Skri
velse af 7. December 1939 til General Grut, i hvilken han bl. a. nævnte, 
at Direktør Larsen i Marts Maaned havde vedgaaet at have modtaget 
Returkommission.

Hertil svarede General Grut i Skrivelse af 8. December 1939, at den 
Undersøgelse, som Ingeniør Jenk da foretog, slet ikke sigtede paa at klar
gere Divergenserne imellem Sagsøgeren og Direktør Larsen, idet der 
for Bestyrelsen kun havde været ét Maal, nemlig at faa Kasseapparat
sagen bragt til en lykkelig Afslutning, og i den Forbindelse mente Be
styrelsen ikke »at det er nogen Nytte til at græde over spildt Mælk.«

I Skrivelsen hedder det derhos:
»Den nuværende Forretningsorden maa følges, og hvis De nægter at 

gøre det, maa vi betragte det som væsentlig Misligholdelse af Kon
trakten.«

I Skrivelse af 11. December 1939 til General Grut protesterede Sag
søgeren specielt mod at akceptere en Forretningsorden, der indeholdt en 
Forringelse af den ham kontraktligt tillagte Kompetence, og gentog der-
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for sit Forslag om at faa dette Spørgsmaal »afgjort i al Venskabelighed 
af en Domstol«.

Den 15. December 1939 ydede General Grut derefter Sagsøgeren det 
allerede ovenfor berørte Laan, stort 1800 Kr.

Den 1. Marts 1940 afgav Ingeniør Jenk til Selskabets Bestyrelse 
»Beretning Nr. 1 vedrørende A/S Danilbo’s Kasseapparater Karv«, inde
holdende en Besvarelse af Spørgsmaalet, om det Kasseapparat, som da 
fremstilledes, kunde anses for at være et saa paalideligt og holdbart 
Apparat, at man kunde forsvare at sende det ud paa Markedet.

Den 5. Marts 1940 udtog Direktør Larsen Stævning til Østre Lands
ret i en Injuriesag mod Sagsøgeren, under hvilken han som Søgsmaals- 
grund alene paaberaabte sig Sagsøgerens Beskyldning mod ham for at 
have modtaget Returkommission, og nøjedes med foreløbig at forbeholde 
sin Stilling til alle de øvrige ovenfor omtalte Beskyldninger vedrørende 
hans tekniske og forretningsmæssige Duelighed m. m.

Denne Sag forligtes i Retten den 7. Maj 1940, d. v. s. efter Sagsøge
rens Afskedigelse, saaledes at Sagsøgeren beklagede at have fremsat den 
paaklagede Beskyldning mod Direktør Larsen og gav ham sin ufor
beholdne Undskyldning herfor, hvorhos Retten tillagde Direktør Larsen 
Sagens Omkostninger med 250 Kr.

I Marts 1939 udveksledes der derhos forskellige Skrivelser mellem 
General Grut og Sagsøgeren, hvorunder General Grut i en Skrivelse af 
14. Marts gjorde Sagsøgeren opmærksom paa, a t Forretningsgangen 
baade i Henhold til hans Kontrakt og i Henhold til Generalens oven
nævnte Brev af 4. December 1939 maatte være den, at Sagsøgeren, hvis 
han havde noget at fremføre, henvendte sig til den administrerende 
Direktør, Direktør Larsen, og ikke direkte til Bestyrelsen, og a t frem
tidige Breve fra Sagsøgeren direkte til Generalen ikke vilde blive be
svaret.

Sagsøgeren henvendte sig da til en Sagfører, og der førtes der
efter mellem denne, som gjorde gældende, at der forelaa Misligholdelse 
af Kontrakten fra Selskabets Side, Forhandlinger med General Grut om 
en Ordning af Sagen. Det vedtoges herunder paa et den 27. Marts 1940 
i Selskabet afholdt Bestyrelsesmøde at søge at faa Sagsøgeren »suspen
deret fra Selskabet paa Grund af hans Umedgørlighed«.

I Skrivelse af 1. April 1940 til Sagsøgerens Sagfører fremsatte der- 
paa Selskabets Sagfører Forslag til en forligsmæssig Ordning, i det 
væsentlige gaaende ud paa, a t Sagsøgeren straks fratraadte sin Stilling 
mod at oppebære sin faste Gage indtil den 30. September 1940, a t Sag
søgerens kontraktmæssige Ret til Provision og Tantieme forblev i Kraft, 
saalænge Danilbo selv udnyttede Kontrakten, og at Danilbo, i Tilfælde 
af Afhændelse til Trediemand, vilde foranledige, at første Køber for 
Tiden indtil den 31. December 1949 overtog Forpligtelsen til at yde Sag
søgeren Provision, dog uden Ansvar for Danilbo for Forpligtelsens Op
fyldelse.

I Skrivelsen hedder det dernæst til Slut:
»Saafremt Deres Klient ikke mener at kunne indgaa paa oven- 

staaende for ham særdeles gunstige Ordning, hvorom jeg udbeder mig 
Svar inden 8 Dage fra Dato, vil Direktør Hansen straks af Selskabet blive
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opsagt af sin Stilling til øjeblikkelig Fratrædelse, hvorved jeg bemærker, 
at Selskabets Synspunkt er det, at Direktør Hansen væsentlig har mis
ligholdt den med Selskabet indgaaede Kontrakt, og at Selskabet er be
rettiget til naarsomhelst at foretage et Salg af »Kasseapparatsagen«, 
hvorved — bortset fra den Direktør Hansen tilkommende Forkøbsret — 
enhver ham iøvrigt tilkommende Rettighed bortfalder.«

Medens disse Forhandlinger stod paa, modtog Selskabets Bestyrelse 
den 20. April 1940 fra Ingeniør Jenk hans Beretning Nr. II indeholdende 
bl. a. nærmere begrundede Udtalelser om, at der i Kasseapparatafdelin
gen ikke fandtes nogen Værkstedsorganisation, som der kunde bygges 
videre paa, saa lidt som nogen Tilrettelæggelse af Arbejdet.

Selskabets ovennævnte Forslag af 1. April 1940 og Parternes senere 
Forhandlinger førte ikke til nogen Ordning, og i Skrivelse af 29. April 
1940 opsagde Selskabet derefter — som ovenfor nævnt — Sagsøgeren 
til Fratrædelse af hans Stilling i Selskabet, idet man paaberaabte sig, at 
Kontrakten var væsentlig misligholdt fra Sagsøgerens Side, »bl. a.« paa 
Grund af hans Nægtelse i fornævnte Skrivelse af 6. December 1939 af 
at akceptere Forretningsgangen.

1 Skrivelse af 30. April 1940 til Selskabets Bestyrelse tog Sagsøgeren 
heroverfor ethvert Forbehold med Hensyn til de Tab, som Selskabets 
Bortvisning, hvis Berettigelse Sagsøgeren ikke kunde anerkende, maatte 
paaføre ham.

Selskabet har her under Sagen nærmere præciseret sit Standpunkt 
derhen, at Sagsøgerens Afskedigelse skyldtes dels hans Nægtelse af at 
akceptere Forretningsgangen, som han havde tilsidesat bl. a. ved ikke 
som foreskrevet at holde Hovedkontoret behørigt underrettet om de af 
ham foretagne Dispositioner ved omgaaende Indsendelse af Genparter af 
alle fra Salgsafdelingen udgaaede Skrivelser, dels hans Umedgørlighed 
og Mangel paa Evne til Samarbejde med Selskabets Ledelse, særlig Di
rektør Larsen, saaledes som dette har givet sig Udtryk i de ovenfor om
talte Breve til General Grut og Selskabets Bestyrelse, og endelig 
Sagsøgerens ganske ubeføjede Injuriering af Direktør Larsen.

Sagsøgeren erkender, at han, hvis han havde gjort sig skyldig i 
væsentlig Misligholdelse af Kontrakten, kunde opsiges til øjeblikkelig 
Fratræden, men han benægter, at der foreligger noget saadant Forhold 
fra hans Side, og anser derfor Afskedigelsen for ulovlig.

Som allerede ovenfor anført ansaa Sagsøgeren den ham tilsendte 
Forretningsgang for værende i Strid med hans kontraktmæssige Stilling 
i Selskabet. Iøvrigt hævder Sagsøgeren, at han, trods hans Nægtelse af 
at akceptere Forretningsgangen, dog har overholdt dennes Bestemmel
ser, idet han specielt gør gældende, at han stedse har holdt Hoved
kontoret nøje underrettet om de af ham foretagne Dispositioner. Og 
under alle Omstændigheder mener Sagsøgeren, at Selskabet maa have 
afskaaret sig fra at paaberaabe sig hans Nægtelse af at akceptere For
retningsgangen, idet denne Nægtelse, som ogsaa nævnt i Selskabets 
Skrivelse af 29. April 1940 om Afskedigelsen, var fremkommet allerede 
i Sagsøgerens Skrivelse af 6. December 1939, og Sagsøgeren der, som 
ovenfor omtalt, den 15. December 1939, d. v. s. faa Dage efter sin for
nævnte Skrivelse, modtog et privat Laan, stort 1800 Kr., fra General
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Grut, herefter havde al Grund til gaa ud fra, at der ikke fra Selskabets 
Side vilde blive foretaget noget Skridt overfor ham i Anledning af hans 
Stilling til Forretningsgangen.

Overfor det af de Sagsøgte nu her under Sagen som Grundlag for 
Afskedigelsen yderligere anførte har Sagsøgeren gjort gældende, a t han 
kun har modsat sig, at Direktør Larsens Kompetence i Forhold til Sag
søgeren blev udvidet, udover hvad der havde Hjemmel i Sagsøgerens 
Kontrakt, og a t Direktør Larsen ogsaa havde krænket Sagsøgeren bl. a. 
ved, som det fremgaar af Sagsøgerens ovennævnte Skrivelse af 26. Juni 
1939, at rette ærerørige Beskyldninger mod ham.

Endelig skal med Hensyn til Danilbos Salg af Virksomheden til et 
andet Selskab bemærkes følgende:

1 Aarene 1937 og 1938 havde Danilbo paa Driften af Afdelingen for 
Kasseapparatfabrikation et Underskud af henholdsvis ca. 4300 Kr. og 
ca. 48.300 Kr., og der var pr. 1. Januar 1939 investeret ca. 88.700 Kr. i 
Afdelingen.

Da det kunde forudses, at Aaret 1939 vilde slutte med et betydeligt 
Driftsunderskud, blev paa et den 2. December 1939 afholdt Bestyrelses
møde Formanden — General Grut — bemyndiget til at undersøge, hvor
vidt det skulde være muligt at tilvejebringe ny Kapital, saaledes at der 
eventuelt kunde blive dannet et nyt Selskab, som udelukkende be
skæftigede sig med Fremstilling af Kasseapparater, og hvori den af 
Danilbo i Kasseapparatsagen investerede Kapital helt eller delvis kunde 
indgaa som Del af Aktieselskabets Kapital.

Underskudet i 1939 blev ca. 122.700 Kr., og den pr. 1. Januar 1940 
investerede Kapital var ca. 256.000 Kr.

Efter at desuden Forholdet til Sagsøgeren, som det fremgaar af 
foranstaaende, var blevet meget spændt, vedtoges det paa et den 
27. Marts 1940 afholdt Bestyrelsesmøde, hvor ogsaa Forholdet til Sag
søgeren drøftedes, at anmode samtlige Aktionærer om Bemyndigelse til 
at udskyde Selskabets ordinære Generalforsamling for i Mellemtiden at 
søge at faa Kasseapparatsagen afhændet, da Selskabets Regnskab i saa 
Fald vilde være betydelig mere afklaret.

Efter at Sagsøgeren var blevet afskediget den 29. April 1940, drøf
tede man paa et Bestyrelsesmøde den 27. September s. A. paany Spørgs
maalet om Afhændelse af Kasseapparatvirksomheden særlig ved dennes 
Overtagelse af Dansk Industri Syndikat eller eventuelt Firmaet Wistoft.

I Aaret 1940 var der et Driftsunderskud i Afdelingen paa ca. 
95.200 Kr., og den investerede Kapital androg pr. 1. Januar 1941 ca. 
430.000 Kr.

Under 4. Februar 1941 tilskrev Danilbo derefter Sagsøgerens Sag
fører, at Selskabet havde besluttet at overdrage Karv’s samtlige Aktiver 
til et nyt Aktieselskab pa nærmere angivne Vilkaar, idet man derhos i 
Henhold til Kontraktens § 8 tilbød Sagsøgeren at overtage Kasseapparat
sagen paa disse Vilkaar.

Sagsøgerens Sagfører protesterede i Skrivelse af 8. Februar 1941 til 
Danilbo imod Selskabets Salg af Kasseapparatsagen.

Selskabet tilskrev derpaa under 2. April s. A. Sagsøgerens Sagfører, 
at det havde vist sig vanskeligt at danne et Aktieselskab paa de i Sei-
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skabets Brev af 4. Februar 1941 nævnte Betingelser, og at man herefter 
i Henhold til Kontraktens § 8 tilbød Sagsøgeren at overtage Kasseappa
ratsagen paa nærmere angivne Vilkaar.

Sagsøgeren fastholdt imidlertid i Skrivelse af 8. April 1941 ogsaa 
heroverfor sin Protest mod Salgets Lovlighed.

Paa et den 17. Juni 1941 i Danilbo afholdt Bestyrelsesmøde blev der 
af Formanden gjort nærmere Rede for det økonomiske Grundlag for Stif
telsen af et nyt Aktieselskab med Direktør Søren Wistoft som Leder af 
Fabrikationen, hvorefter det vedtoges at afhænde Kasseapparatforret
ningen til dette Selskab, saafremt Sagsøgeren ikke indenfor en Frist af 
3 Uger gjorde Brug af den ham ifølge Kontraktens § 8 tillagte For
købsret.

Herom tilskrev Danilbos Sagfører under 18. Juni 1941 Sagsøgeren.
I Skrivelsen hedder det bl. a.:
»Beslutningen om Afhændelsen har Selskabet truffet dels med Hjem

mel i Kontraktens § 8, jfr. § 6, idet Selskabet i 2 paa hinanden følgende 
Kalenderaar, nemlig 1939 og 1940, ikke har kunnet opnaa den i Kontrak
tens § 6 stipulerede Forrentning paa 6 pCt. af den i Kasseapparatforret
ningen bundne Kapital, dels som Følge af, at Selskabet ikke længere 
magter at fortsætte denne Virksomhed paa Grund af de uforholdsmæs
sigt store Beløb, som Selskabet har maattet investere i Virksomheden, 
og som ligger ganske udenfor de Forudsætninger, under hvilke Kon
trakten blev indgaaet.«

Der gjordes endvidere i Skrivelsen nærmere Rede for de af det ny 
Selskab tilbudte Betingelser, idet der derhos indrømmedes Sagsøgeren 
Frist til og med den 8. Juli 1941 til Afgørelse af, om han vilde benytte 
sin Forkøbsret.

Foranlediget heraf forhandlede Direktør Erik Wittenborg, Odense, 
med General Grut, af hvem han fik en Frist, saavidt han ifølge sin Vidne
forklaring erindrer til den 10. — mulig den 8. — Juli 1941 til at afgive 
Tilbud om Overtagelse af Danilbos Fabrik til Fremstilling af Kasse
apparater, hvilken Frist Direktør Wittenborg ved dens Udløb forgæves 
søgte at faa forlænget med nogle Dage.

Da der ikke inden den Sagsøgeren indrømmede Frist — til og med 
den 8. Juli 1941 — blev gjort Brug af den Sagsøgeren tillagte Forkøbsret, 
overdrog Danilbo ved Overenskomst af 22. Juli 1941 med den 9. s. M. 
som Skæringsdag den af Selskabet drevne Virksomhed med Fabrikation 
af og Handel med Kasseapparater til det nystiftede Selskab, A/S Karv 
Kasseapparatfabrik, i det følgende blot kaldet Karv. De overdragne 
Værdier opgjordes til ca. 196.000 Kr., og Købesummen var 150.000 Kr., 
der berigtigedes ved, at Danilbo modtog Aktier i A/S Karv til Paa
lydende 70.000 Kr., Gældsbrev for 50.000 Kr. og kontant 30.000 Kr.

Aktieselskabet Karv var stiftet ved en Stiftelsesoverenskomst af 
22. Juli 1941 af General Grut, Folketingsmand G. Hassing-Jørgensen, 
som ogsaa stod i nær Forbindelse med Danilbo og senere indtraadte i 
dette Selskabs Bestyrelse, og Landsretssagfører Svend E. Kuhn. Sel
skabets Aktiekapital var ansat til 250.000 Kr., hvoraf Stifterne havde 
tegnet 109.000 Kr. — deraf General Grut 100.000 Kr. — medens af Rest
beløbet, 141.000 Kr, Danilbo, som ovenfor nævnt, havde overtaget
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70.000 Kr., og A/S Dansk Ilt- og Brintfabrik havde overtaget 25.000 Kr. 
Aktiekapitalen var fuldt indbetalt dels ved Karv’s Overtagelse af den 
ommeldte Virksomhed, dels ved kontant Indbetaling af 180.000 Kr.

Karv’s Bestyrelse kom til at bestaa af Selskabets tre fornævnte 
Stiftere med Hr. Søren Wistoft som Direktør.

Da Karv’s Aktiekapital 250.000 Kr. viste sig at være utilstrækkelig 
til Videreførelse af Virksomheden, modtog Karv betydelige Laan saavel 
fra Erhvervenes Laanefond som fra Selskabet til Erhvervsfremme.

Efter hvad der er anført, men ikke nærmere dokumenteret fra de 
Sagsøgtes Side, har Karv i Tiden fra Juli 1941 og til den 31. December 
1942 haft et betydeligt Driftsunderskud.

Danilbo har ialt i Aarene 1937—42 paa Kasseapparatafdelingen haft 
et Driftsunderskud paa ca. 361.000 Kr., hvortil kommer Tilgodehavende 
ca. 22.000 Kr., saaledes at den samlede Investering androg ca. 383.000 Kr.

Fra Sagsøgerens Side gøres det gældende, at den i Kontraktens § 6, 
2. og 3. Stk., ommeldte 2-Aars-Frist først løber fra Paabegyndelsen af 
selve Fabrikationen, saaledes at Danilbo ikke har været berettiget til 
som sket at sælge Kasseapparatafdelingen, blot fordi Selskabet i Aarene 
1939 og 1940 ikke har kunnet opnaa den i § 6 stipulerede Forrentning 
af den i Afdelingen bundne Kapital. Iøvrigt anser Sagsøgeren Selskabets 
Salg af Virksomheden for uberettiget, allerede af den Grund, at de to 
nævnte Aars Underskud maa antages at skyldes Selskabets egne Fejl, 
saaledes som ovenfor vedrørende Fabrikationen nærmere anført. Endelig 
gør Sagsøgeren gældende, at Danilbo ved Salget af Kasseapparatsagen 
til det ny Selskab, der i Realiteten maa anses for identisk med Danilbo, 
alene har haft til Hensigt at unddrage sig sine Forpligtelser overfor ham.

De Sagsøgte hævder heroverfor, a t der ikke i Kontraktens § 6 er 
Hjemmel til ikke at medregne den Tid, der er medgaaet til Konstruktions
arbejde, naar Talen er om den i Paragrafen ommeldte Frist, a t der ikke 
fra deres Side foreligger noget Forhold, der udelukker Anvendelsen af 
Bestemmelserne i Kontraktens § 6, 2. og 3. Stk., naar Betingelserne der
for iøvrigt er tilstede, og a t Grunden til, at Danilbos Kasseapparatafde
ling blev overdraget til Karv udelukkende var den, at det trods meget 
energiske Anstrengelser fra Danilbos Side ikke var lykkedes at faa andre 
interesseret i Overtagelse af Afdelingen, saaledes at Danilbo selv maatte 
søge stiftet et Selskab til Videreførelse af Kasseapparatsagen og til en 
vis Grad selv tage Risikoen ved Videreførelsen.

Efter alt saaledes foreliggende skal Retten bemærke følgende:
Der er Enighed mellem Sagens Parter om, at Sagsøgeren ifølge 

Kontraktens § 6, naar bortses fra Kontraktens Bortfald i Medfør af 
Paragrafens 1.—3. Stk., kun kunde afskediges af Danilbo — og da uden 
Varsel — i Tilfælde af, at der fra hans Side forelaa væsentlig Mislig
holdelse af Kontrakten eller et af de i Paragraffens sidste Stykke særlig 
nævnte Forhold. Sagsøgerens Afskedigelse som Direktør var imidlertid 
ikke ensbetydende med Kontraktens Ophør iøvrigt, hvorom Reglerne, 
som nævnt, haves i § 6, 1.—3. Stk.

Danilbo har i Sommeren 1941 bragt Kontrakten til Ophør i Medfør 
af Kontraktens § 6, 3. Stk., under Paaberaabelse af, at der i Aarene 1939 
og 1940 ikke havde kunnet opnaas den stipulerede Forrentning af 6 pCt.
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af den i Kasseapparatforretningen bundne Kapital, men tværtimod i de 
nævnte to Aar havde været et Driftsunderskud af ialt ca. 218.000 Kr.

Retten maa give de Sagsøgte Medhold i, at den nævnte Bestem
melse om Kontraktens Bortfald finder Anvendelse, uanset at de om
meldte to Aar ikke var egentlige Drifts- (Fabrikations-) Aar, men alene 
anvendtes til Forsøgs- og Konstruktionsarbejde. Der er nemlig efter 
Ordlyden ikke Hjemmel for en anden Forstaaelse af de ommeldte Regler, 
som ogsaa ifølge Sagens Natur maa anses for mindst lige saa paa
krævede, i Tilfælde af at Selskabet i Løbet af de to første Aar ude
lukkende maatte beskæftige sig med Konstruktionsarbejde, som hvis den 
egentlige Fabrikation straks kunde være paabegyndt. Retten har herved 
ogsaa taget i Betragtning, at der forud for Oprettelsen af Kontrakten af 
Juli 1938 var foretaget omfattende Konstruktionsarbejder af Sagsøgeren 
i Henhold til hans foreløbige Overenskomst med Selskabet af 22. Okto
ber 1937.

Retten maa, i hvert Fald naar der, som under nærværende Sag, er 
Spørgsmaal om Sagsøgerens Krav paa Erstatning overfor Selskabet og 
ikke omvendt, mene, at det ikke bør komme Danilbo til Skade, at Sel
skabet ikke før Kontraktens Oprettelse lod Modelapparaterne underkaste 
en nærmere sagkyndig Undersøgelse, men alene paa det foreliggende 
Grundlag gik ud fra, at en egentlig Fabrikation straks kunde paa
begyndes. Bestemmende for Retten har herved særlig været, a t det 
ikke mod de Sagsøgtes Benægtelse kan anses godtgjort, at Sagsøgeren 
ved Afleveringen af de 8 Prøvemodeller i Juni 1938 eller ved Kontraktens 
Oprettelse har taget videregaaende Forbehold end af de Sagsøgte er
kendt med Hensyn til Modellernes Driftssikkerhed og deraf følgende 
Anvendelighed ved Fabrikation, at Danilbo i det hele, efter hvad der 
var passeret forud for Kontraktens Oprettelse, se særlig Ingeniør Lom- 
holts fornævnte Redegørelse af 7. September 1937, Sagsøgerens ligeledes 
ovenfor omtalte Skrivelse til General Grut af 15. Oktober s. A. med 
Kalkulation af Kapitalbehovet paa Grundlag af et Salg af 200 Stk. å 
500 Kr., og den foreløbige Overenskomst mellem Sagsøgeren og Danilbo 
af 22. s. M., havde Føje til at regne med, at der var Tale om et færdigt 
Apparat, paa Grundlag af hvilket en egentlig Fabrikation kunde paa
begyndes, omend ikke straks saa dog i hvert Fald indenfor en vis 
kortere Frist, og at Begyndelsesordene i Kontrakten af Juli 1938: 
»Mellem A/S Danilbo, der paabegynder Fabrikationen af Kasseapparater« 
samt Bestemmelserne i Kontraktens § 7 om Selskabets Pligt til at 
fabrikere ogsaa maa forstaas som Udtryk for denne Opfattelse af For
holdet fra begge de kontraherende Parters Side.

Som det fremgaar af foranstaaende, se særlig de citerede Udtalelser 
i Skønserklæringen, viste det sig imidlertid snart, at et meget omfat
tende Forsøgs- og Konstruktionsarbejde var fornødent, før man kunde 
naa frem til Fremstilling af et salgbart Apparat.

Spørgsmaalet er da, om Danilbo og de sagsøgte Medlemmer af Sel
skabets Bestyrelse og Direktion, som af Sagsøgeren paastaaet, har van- 
røgtet eller ligefrem saboteret den Selskabet paahvilende Opgave med 
Hensyn til Videreførelsen af Konstruktionsarbejdet saaledes, at Selskabet 
har forspildt sin Ret til at bringe Bestemmelserne i Kontraktens § 6,
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2. og 3. Stk., om Kontraktens Ophør til Anvendelse, eller om de Sag
søgte paa andet Grundlag er ifaldet Erstatningsansvar overfor Sag
søgeren.

Retten kan ikke antage dette. Der kan ganske vist, saaledes som det 
ogsaa fremgaar af Skønserklæringens Resumé, rettes en berettiget Kritik 
mod Selskabets tekniske Leder, Direktør Larsen, for ikke fuldtud at have 
magtet den ham paa Forhaand ganske ukendte Opgave. Der er imidlertid 
efter Rettens Mening, saaledes som Kasseapparatsagen videre er forløbet 
ogsaa efter dens Overgang til A/S Karv, ingen rimelig Grund til at 
antage, at Danilbo, selv under en teknisk Ledelse, mod hvilken der ikke 
kunde rettes nogen berettiget Kritik, kunde have opnaaet den stipulerede 
Forrentning i 1939 og 1940 paa Grundlag af de af Sagsøgeren leverede» 
som det viste sig, i flere Henseender meget mangelfulde Modelapparater.

Retten finder videre, at der — jfr. ogsaa Skønserklæringens Resumé 
— ikke er noget i Sagen, der tyder paa, at Danilbo ikke skulde have 
ønsket snarest muligt at kunne komme frem paa Markedet med et virke
ligt godt Apparat. Der er saaledes efter Rettens Mening ingensomhelst 
Grund til at antage, at der skulde foreligge nogen Form for Sabotage fra 
de Sagsøgtes Side. Retten finder ej heller, at der iøvrigt med Hensyn til 
Fabrikationen, eller forsaavidt angaar Danilbos Forhold med Hensyn til 
Patenterne, er Grundlag for at paalægge nogen af de Sagsøgte Erstat
ningsansvar overfor Sagsøgeren. Vedrørende Patenterne bemærkes sær
ligt, at det vel, som ogsaa af de Sagsøgte erkendt, maa anses som en 
Fejl, dog nærmest af formel Art, at Sagsøgeren ikke straks blev under
rettet om, at Danilbo havde ladet Andragendet om Patent paa »Resultat
hjulsgrupperingen« falde, men Retten er enig med de Sagsøgte i, at 
Danilbo ifølge Kontrakten, se dennes §§ 3, 4 og 6, næstsidste Stk., maatte 
have Bestemmelsesretten med Hensyn til Spørgsmaalet om Udtagelsen 
af Patenter.

Da Danilbo endelig maa anses at have overholdt sin Forpligtelse 
ifølge Kontraktens § 8 til, da Spørgsmaalet om Kasseapparatsagens 
Overdragelse til Karv kom paa Tale, at indrømme Sagsøgeren en For
købsret, og da der ej heller med Hensyn til selve denne Overdragelse 
findes at foreligge noget uforsvarligt Forhold fra de Sagsøgtes Side, vil 
ingen af disse kunne tilpligtes at betale Sagsøgeren nogen Erstatning. 
Forsaavidt Søgsmaalet mod Danilbos Direktør og Bestyrelsesmedlemmer 
angaar, skal iøvrigt bemærkes, at i Almindelighed vil Ansvaret for Brud 
paa et Aktieselskabs kontraktmæssige Forpligtelser alene paahvile Sel
skabet som saadant, ikke tillige dets Direktion og Bestyrelse.

Retten skal herefter ikke komme ind paa Sagsøgerens Opgørelse af 
den af ham krævede Erstatning, hvilken Opgørelses Rigtighed bestrides 
af de Sagsøgte.

Retten skal derpaa til Slut tage Stilling til Spørgsmaalet om, hvor
vidt Sagsøgerens Afskedigelse var berettiget.

Retten mener vel, at de af de Sagsøgte i saa Henseende paaberaabte 
Forhold afgav tilstrækkeligt Grundlag for Afskedigelse af Sagsøgeren 
som havende gjort sig skyldig i væsentlig Misligholdelse af Kontrakten. 
Retten har herved særlig taget i Betragtning den i Skrivelsen om Af
skedigelsen alene udtrykkeligt anførte Grund, nemlig Sagsøgerens Næg-
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telse af at akceptere den for ham af Selskabets Bestyrelse med fuld 
Føje fastsatte Forretningsgang, selv om denne Nægtelse, som af Sag
segeren anført, skyldtes den Formening, at Forretningsgangen stred 
imod den Sagsøgeren ved Kontrakten hjemlede Stilling. Der maa imid
lertid gives Sagsøgeren Medhold i, at Danilbo ved ikke straks eller i 
hvert Fald indenfor en rimelig Tid at paaberaabe sig denne Nægtelse, og 
ved i det hele trods de iøvrigt bestaaende Vanskeligheder i Samarbejdet 
at fortsætte dette har afskaaret sig fra at afskedige Sagsøgeren som sket.

Idet Afskedigelsen herefter, hvad Parterne er enige om, først bør 
anses som foretaget fra Udgangen af 1940 at regne, d. v. s. samtidig 
med, at Betingelserne for Kontraktens Bortfald i Medfør af dens § 6, 
3. Stk., som ovenfor statueret, var tilstede, vil der være at tilkende Sag
søgeren Gage for Tiden 1. Maj—31. December 1940, d. v. s. 8 Maaneder 
å 600 Kr., eller 4800 Kr.

Sagsøgeren har begrundet sin Indsigelse imod at anerkende Danilbos 
Modkrav derpaa, at Selskabet ved Salget af Kasseapparatfabrikationen 
har udelukket Sagsøgeren fra at tjene Provision, og at Danilbo som 
Følge deraf ved Opgørelsen af Selskabets Mellemværende med Sag
søgeren maa være afskaaret fra, som sket, at tilbageføre godskrevet 
Provision.

Da imidlertid det nævnte Salg, som ovenfor statueret, maa anses 
berettiget, vil Sagsøgeren være at dømme til at betale Danilbo de af 
dette Selskab krævede 8908 Kr. 46 Øre, mod Opgørelsen af hvilket 
Beløb der ikke af Sagsøgeren er fremsat speciel Indsigelse, med Fra
drag af de fornævnte 4800 Kr., d. v. s. 4108 Kr. 46 Øre med de af 
Danilbo paastaaede Renter.

Endelig vil Sagsøgeren være at dømme til at betale den af ham 
erkendte Skyld til General Grut, stor 3407 Kr. 65 Øre med Renter.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighederne Sagsøgeren at 
burde betale med 10.000 Kr. til Danilbo, 6000 Kr. til Direktør Larsen og 
4000 Kr. til General Grut, Bankdirektør Andersen og Direktør Holst.

Det Offentlige betaler Sagsøgerens Udgifter til Honorar til Skøns
mændene med 13.000 Kr. og vedrørende en efter Rettens Begæring tilveje
bragt Ekstrakt af Sagens Dokumenter med 960 Kr.

Torsdag den 18. Oktober.

Nr. 227/1944. Forsikrings-Aktieselskabet Nordeuropa(H. Bache) 
mod 

A/S Atlas (Overretssagf. Sven).
(Erstatning for Brandskade paa Løsøre).

Østre Landsrets Dom af 9. September 1944 (V Afd.): Sag
søgte, Forsikrings-Aktieselskabet Nordeuropa, bør til Sagsøgeren, A/S
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Atlas, betale de paastævnte 97.179 Kr. 14 Øre med Renter heraf 1 pCL 
under Danmarks Nationalbanks Diskonto fra den 24. Maj 1943, til Be
taling sker. Saa betaler Sagsøgte og til Sagsøgeren Sagens Omkost
ninger med 3000 Kr. At efterkomme inden 15 Dage fra Dato under Ad
færd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det tiltrædes, at der ikke paa Tidspunktet for Branden her i Landet herskede saadanne Tilstande, at den i Policens § 1, Stk. 2, indeholdte særlige Bevisregel kan komme til Anvendelse, og da det ikke ved det i Sagen, tildels efter dens Indbringelse for Højesteret, fremkomne efter almindelige Bevisregler findes tilstrækkelig godtgjort, at Branden er foraarsaget af en saadan Sabotage- handling, som ifølge fornævnte Bestemmelse i Policen kunde fritage Selskabet for Ansvar, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 2500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Forsikrings-Aktieselskabet Nordeuropa, til Indstævnte, A/S Atlas, 2500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag paastaar Sagsøgeren, A/S Atlas, Sagsøgte, Forsik

rings-Aktieselskabet Nordeuropa, dømt til Betaling af 97.179 Kr. 14 Øre 
med Renter 1 pCt. under Danmarks Nationalbanks Diskonto fra 24. Maj 
1943, hvilket Beløb skyldes i Erstatning for Brandskade paa Løsøre op
staaet ved den den 14. Februar 1943 i Sagsøgerens Fabrik i Baldersgade 
stedfundne Brand.

Ifølge Police løbende fra 30. Marts 1942 har Sagsøgeren de paa
gældende Løsøreting forsikret hos Sagsøgte, men Sagsøgte, der intet 
har at indvende mod Kravets Størrelse, paastaar Frifindelse, idet det 
gøres gældende, at Branden efter alt foreliggende skyldes Sabotage, og 
at den derfor er undtaget fra Forsikringen i Medfør af Policens § 1, 
Stk. 2, der er saalydende:

»Undtaget fra Forsikringen er Skade, opstaaet under Krig, Oprør og 
borgerlige Uroligheder samt under eller efter Jordskælv eller andre 
Naturforstyrrelser, medmindre den Forsikrede kan bevise, at Skaden 
ikke skyldes noget af samtlige de nævnte Forhold som nærmere eller 
fjernere Aarsag.«

Sagsøgeren bestrider, at denne Undtagelsesregel kan komme til An
vendelse i nærværende Tilfælde. Sagsøgeren henviser til, at Danmark
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notorisk ikke var i Krig i Februar 1943, saa lidt som der da forelaa 
noget Oprør eller borgerlige Uroligheder. Sagsøgeren vil ikke bestride, 
at det paa nævnte Tidspunkt var en almindelig Opfattelse, at »Atlas« 
skulde gøres til Genstand for Sabotageangreb, eftersom Fabrikken udførte 
en Del Arbejde for den tyske Værnemagt, men Sagsøgeren bestrider, at 
det er godtgjort, at Branden skyldes Ildspaasættelse, endsige Sabotage.

Der er fremlagt Afskrifter af Københavns Politis Rapporter af 14., 
15., 16. og 17. Februar, optagne i Anledning af Branden, med Københavns 
Brandvæsens paategnede Erklæring af 26. Marts 1943 og Erklæring af 
16. Februar s. A. fra Søværnets Prøveanstalt.

Under Domsforhandlingen har en Række Maskinarbejdere, der paa 
Brandens Tid var ansatte paa Fabrikken, afgivet Vidneforklaring.

Det fremgaar af de saaledes foreliggende Oplysninger, at man 
i Virksomheden udførte en Del Arbejde for den tyske Værnemagt, medens 
iøvrigt intet med Sikkerhed har kunnet oplyses om de nærmere Aarsager 
til Branden.

Retten finder, at den ovenfor anførte Bestemmelse i Policens § 1, 
Stk. 2, maa forstaas saaledes, at det paahviler Forsikreren at godtgøre, 
at den skadevoldende Handling er sket under Krig, Oprør eller borgerlige 
Uroligheder m. v., saaledes at Forsikringstageren, hvis dette er godt
gjort, dog er berettiget til at føre Bevis for, at Handlingen i det konkrete 
Tilfælde ikke har noget af de paagældende Forhold som nærmere eller 
fjernere Aarsag.

Retten kan endvidere tiltræde, at Skade, der følger af Handlinger, 
som bevislig er Sabotage, falder ind under Begrebet Skade opstaaet 
under Krig.

Idet det imidlertid efter det foreliggende findes betænkeligt direkte 
at jævnstille den i Februar 1943 her i Landet foreliggende Situation med 
Krig, Oprør eller borgerlige Uroligheder, og idet det ikke efter alminde
lige Bevisbedømmelsesregler findes tilstrækkeligt godtgjort, at dér i det 
foreliggende Tilfælde — selv om Ilden maa antages at have været paasat 
— er Tale om en Sabotagehandling, findes den nævnte Policebestem
melse ikke at kunne bringes til Anvendelse, og Sagsøgerens Paastand 
vil derfor være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at godtgøre Sagsøgeren 
med 3000 Kr.

Mandag den 2 2. Oktober.

Nr. 34/1945. Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsnet (Kammerad. v/ Hansen)
mod

Firmaet Dansk Selefabrik, Jens Sand (Rode).
(Vedrørende Appellantens Pligt til at forny et registreret Varemærke).

Sø- og Handelsrettens Dom af 29. Januar 1945: Sagsøgte, 
Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsnet, bør paa derom den 6. De-
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cember 1941 indgivet Anmeldelse forny det for Sagsøgeren, Firmaet 
Dansk Selefabrik, Jens Sand, under Nr. 122/1912 registrerede Vare
mærke uændret fra den 24. Februar 1942 at regne, dog saaledes at der 
tilføjes Varemærkeregistret Bemærkning om, at Mærket kun er registre
ret for Varer af dansk Oprindelse. Sagsøgte bør dernæst inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgeren betale Sagens Omkostninger 
med 1000 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Seks Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Orunde og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 800 Kr.Tre Dommere finder, at den i Varemærket skete Anvendelse af Vaabenskjold og Kongekrone giver Mærket et saadant Indhold, at det i Henhold til § 4, Nr. 3, i Lov Nr. 52 af 11. April 1890 ikke burde have været registreret og da den stedfundne langvarige Registrering og Benyttelse af Mærket og de øvrige i Dommen anførte Forhold ikke findes at kunne gøre en Fornyelse af Registreringen berettiget, og idet Dommens Udtalelser om, at Sø- og Handelsretsdommen af 1912 og den af Statsmyndighederne ved Fornyelsen af Registreringen fulgte Fremgangsmaade er uden Betydning for Sagens Afgørelse, tiltrædes, stemmer disse Dommere for at give Dom efter Appellantens Paastand.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsnet, til Indstævnte, Firmaet Dansk Selefabrik, Jens Sand, med 800 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Færdig fra Trykkeriet den 7. November 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj estere tsaaret 1945 Nr. 16

Mandag den 22. Oktober.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under 24. Februar 1912 blev der for Sagsøgeren, Firmaet Dansk Sele

fabrik, Jens Sand, registreret et Varemærke, der karakteriseredes saa
ledes: »Et kronet Skjold, hvori ses 3 Løver under hinanden paa blaa 
Bund foran to Dannebrogsflag og oven over et rundt Segl indeholdende 
Ordene: Dansk Fabrikat og Bogstaverne D. S., alt i hvidt Tryk paa 
rød Bund.«

Forud for Registreringen forelaa en Sø- og Handelsretsdom af 6. Fe- 
.bruar 1912, hvorved den daværende Chef for Kontoret for Registrering 
af Varemærker og Mønstre, som ansaa Mærket forveksleligt med et af 
De Danske Vin- og Konservesfabrikker tidligere registreret Mærke, til
pligtedes at registrere det af Sagsøgeren anmeldte Mærke.

Sagsøgeren tog straks efter Anmeldelsen Méerket i Brug og har siden 
anvendt det i meget betydeligt Omfang for de forskellige fra Virksom
heden udgaaede Varer, navnlig Seler, Sokkeholdere, Ærmeholdere og 
Béelter.

I 1922 blev Varemærket fornyet for 10 Aar fra 24. Februar 1922 
at regne.

I Skrivelse af 7. April 1925 henstillede Statsministeriet til Ministeriet 
for Industri, Handel og Søfart, at Direktoratet for Patent- og Varemærke
væsnets Praksis ændredes saaledes, at Varemærker, der indeholdt en 
Kongekrone, ikke fremtidig registreredes.

Handelsministeriet indhentede en Erklæring fra Direktoratet, som i 
Skrivelse af 23. Juli 1925 udtalte, at der ikke eksisterede noget Forbud 
mod, at Kronen anvendtes som dekorativt Element i Varemærker. Direk
toratet gjorde endvidere opmærksom paa, at Kronen var registreret i et 
betydeligt Antal Varemærker.

I de følgende Aar var Spørgsmaalet om fortsat Registrering af Vare
mærker med Kongekrone Genstand for Brevveksling mellem Statsmini
steriet, Handelsministeriet og Direktoratet for Patent- og Varemærke
væsnet.

Den fremtidige Praksis fastlagdes ved Handelsministeriets Skrivelse 
af 6. Februar 1931 til Direktoratet derhen, at Varemærket, hvori Kronen 
indgik som et rent dekorativt Element, som hidtil kunde optages i 
Registret, medens Varemærker, hvori Gengivelsen af Kronen gav Mærket 
et officielt Præg, d. v. s. Mærker, der alene bestod af en Kongekrone,

H. R. T. 1945 Nr. 16 27
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eller hvori Kongekronen udgjorde den væsentligste eller en særlig frem
trædende Bestanddel, ikke fremtidig skulde registreres.

Med Hensyn til allerede registrerede Varemærker med Kongekrone 
skulde Spørgsmaalet om disses fortsatte Bestaaen optages til Afgørelse, 
naar Begæring fremkom om Fornyelse af Registreringen.

Samtidig med Kampagnen mod Varemærker med Kongekronen havde 
Statsministeriet optaget Spørgsmaalet om Varemærker, der indeholdt 
Gengivelse af Rigsvaabnet.

Foranlediget ved en Henvendelse fra Turistforeningen for Danmark 
om Optagelse i Foreningsregistret af et Mærke indeholdende 3 over 
hinanden gaaende kronede blaa Løver — det lille Rigsvaaben — udtalte 
Statsministeriet i Skrivelse af 21. Oktober 1925 overfor Handelsministe
riet, at det, uanset at Mærket havde udeladt Hjerterne, og at Løvernes 
Kroner var blaa i Stedet for gyldne, var meget betænkeligt, om dette 
Mærke, hvis Hovedbestanddel let kunde forveksles med det første Hoved
felt i det danske Rigsvaaben, blev antaget til Registrering. Statsministe
riet henstillede, at Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsnet blev 
gjort bekendt hermed.

I Skrivelse af 2. December 1925 udtalte Direktoratet, at man stedse 
havde forudsat, at de ni Hjerter omkring de tre Løver udgjorde en saa 
væsentlig Bestanddel af det paagældende Felt i Rigsvaabenet, at de tre 
Løver uden dette Tilbehør ikke kunde anses som en Gengivelse af nævnte 
Vaabenfelt. Under Hensyn hertil var registreret en Række Mærker, som 
opregnedes. Herimellem nævntes det for Sagsøgeren registrerede Mærke.

Statsministeriet udtalte i Skrivelse af 30. Marts 1926, at Udeladelse 
af Hjerterne ikke betryggede mod Forveksling med Rigsvaabenet, og at 
de 3 Løver indskrevne i et Skjold ikke burde anvendes i Varemærker, 
hvorimod der ikke var noget til Hinder for, at Figurerne afbildedes paa 
Sejlet af et Skib eller i Mærker, hvor Skjoldet bæres af en Kvindefigur. 
Statsministeriet henstillede, at fremtidig Registrering af Sagsøgerens 
Mærke nægtedes, naar Ansøgning fremkom om Fornyelse.

Da Begæring i Slutningen af 1931 fremkom fra Sagsøgeren om 
Fornyelse af Varemærket, udtalte Direktoratet i Skrivelse af 22. Decem
ber 1931 til Handelsministeriet, at der allerede 2 Gange havde været 
rejst Spørgsmaal om, hvorvidt Registreringen af dette Mærke burde op
retholdes, at den nuværende Registrator ganske kunde slutte sig til 
Statsministeriets Opfattelse, hvorefter Skjoldet i Mærket maatte anses 
for en Gengivelse af det danske Statsvaaben, uanset Udeladelse af 
Hjerterne, og at den ovenover Skjoldet anbragte Krone i Forbindelse med 
Skjoldet gav Mærket et officielt Præg. Registrator henstillede derfor, at 
Handelsministeriet i Medfør af Bestemmelsen i Lov Nr. 52 af 11. April 
1890 § 10, Stk. 1, paabød Registreringens Ophævelse.

Handelsministeriet udtalte imidlertid i Skrivelse af 23. Januar 1932, 
at man — Sagens samtlige Omstændigheder tagne i Betragtning — ikke 
skønnede, at der for Tiden var aldeles tilstrækkelig Anledning til at 
paabyde Registreringens Ophævelse.

Varemærket blev derefter fornyet uændret for 10 Aar fra den 
24. Februar 1932 at regne. I 1936 tilførtes Varemærkeregistret Bemærk-
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ning om, at Indehaveren nu var det sagsøgende Firma og ikke dettes 
Indehaver.

I Tidens Løb blev af Direktoratet vedrørende Benyttelse af Konge
kroner i Varemærker gennemført en Praksis i Overensstemmelse med 
Handelsministeriets Skrivelse af 6. Februar 1931. I en Række Tilfælde 
blev saaledes ved Fornyelse lukkede Kongekroner svarende til den 
danske Kongekrone erstattede med aabne Kongekronen

Den 6. December 1941 anmeldte Sagsøgeren sit Mærke paa sædvanlig 
Maade til Fornyelse fra den 24. Februar 1942 at regne.

I Skrivelse af 24. Februar 1942 udtalte Direktoratet imidlertid, at 
da det paagældende Mærke indeholdt en Gengivelse af den danske 
Kongekrone, en Efterligning af det saakaldte »Lille Rigsvaaben« og to 
Dannebrogsflag, og da et saadant Mærke — efter den nu herskende 
Opfattelse af Bestemmelserne i Varemærkelovens § 4, saaledes som de 
paa det Tidspunkt, da Registreringen af Deres Mærke fandt Sted, var 
affattet ved Lov Nr. 52 af 11. April 1890 § 4, Nr. 3 — kun kan haves 
registreret, naar særlig Hjemmel dertil godtgøres, og da der i oven
nævnte Lovs § 10, jfr. nu Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 10, haves Hjem
mel til — i Mangel heraf — administrativt at ophæve en allerede sted
funden Registrering — havde Spørgsmaalet om, hvorvidt Fornyelse af 
den omhandlede Registrering burde finde Sted, været forelagt Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart til Afgørelse.

Som Svar herpaa var der nu ved Ministeriets Skrivelse af 12. d. M. 
modtaget Meddelelse om, at vedkommende Registrering ikke vil kunne 
fornyes med den i Mærket indeholdte Gengivelse af en Kongekrone og 
med Efterligning af Rigsvaabenet, hvorimod der fra Ministeriets Side 
intet vides at erindre imod, at Sagsøgeren fortsat har sit Mærke registre
ret med Gengivelserne af det danske Flag, naar der blot ved Fornyelsen 
samtidig tilføres Varemærkeregistret Bemærkning om, at Mærket kun er 
registreret for Varer af dansk Oprindelse.

Sagsøgeren anser denne Vægring ved Mærkets uændrede Fornyelse 
for uberettiget og nedlægger derfor under denne Sag Paastand om, at 
Sagsøgte kendes pligtig til paa derom den 6. December 1941 indgivet 
Anmeldelse at forny det for Sagsøgeren under Nr. 122/1912 registrerede 
Varemærke uændret fra den 24. Februar 1942 at regne, dog saaledes, at 
der tilføjes Varemærkeregistret Bemærkning om, at Mærket kun er 
registreret for Varer af dansk Oprindelse.

Subsidiært paastaas Sagsøgte kendt pligtig til paa Statskassens 
Vegne at udrede en Sagsøgeren tilkommende Erstatning paa 50.000 Kr. 
med Renter å 5 pCt. p. a. fra Dommens Dato at regne.

Sagsøgte paastaar Frifindelse.
Under en Genoptagelse af Sagen efter Domsforhandlingen har Sag

søgte tilbudt Sagsøgeren Registrering af Varemærket med de Ændringer, 
at den i Mærket indeholdte Gengivelse af en Kongekrone erstattes af en 
aaben Krone, og at 2 af de 3 Løver i Skjoldet fjærnes.

Sagsøgeren gør i første Række gældende, at Spørgsmaalet om Mær
kets Gyldighed er endelig afgjort ved den upaaankede Sø- og Handels
retsdom af 6. Februar 1912, der efter Sagsøgeren Formening ogsaa gør 
op med Spørgsmaalet om, hvorvidt Mærket strider mod Forbudet i den

2T
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dagældende Varemærkelov Nr. 52 af 11. April 1890 § 4, Nr. 3, mod 
Registrering af Mærker, der indeholder offentlige Vaaben eller Mærker. 
I hvert Fald maa det efter Sagsøgerens Formening virke præjudicerende 
for Statsmyndighederne, at de har forsømt at gøre Forbudet gældende 
under Retssagen.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at der ved Sagens Behandling 
er fulgt en forkert Fremgangsmaade, idet Varemærkedirektoratet i Stedet 
for at forny Mærket i Overensstemmelse med Varemærkelovens § 9 og 
derefter overlade det til Ministeriet, hvorvidt det vilde paabyde Registre
ringens Ophævelse i Medfør af Lovens § 10, Stk. 1, straks har forelagt 
Spørgsmaalet om, hvorvidt Fornyelse burde finde Sted, for Ministeriet. 
Ved denne Fremgangsmaade er Sagsøgeren efter dennes Formening 
blevet berøvet et Retsmiddel, nemlig Rekurs til Ministeriet, ligesom der 
ikke er givet lovligt Paabud i Overensstemmelse med Lovens § 10, og det 
kan efter Sagøgerens Opfattelse ikke afbøde den urigtige Fremgangs
maade, at Handelsministeriet i Skrivelse af 18. August 1944 — altsaa 
først under Retssagen — har fremsat Paabud i Overensstemmelse med 
Lovens § 10, Stk. 1.

Iøvrigt gør Sagsøgeren gældende, at Mærket efter dets Udseende 
ikke indeholder nogen Gengivelse af »Offentlige Vaaben eller Mærker«, 
og saaledes ikke omfattes af Forbudet i Lov Nr. 52 af 11. April 1890 
§ 4, Nr. 3, hvilken Lovbestemmelse alene kommer i Betragtning ved 
Sagens Bedømmelse, jfr. Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 19, hvorefter 
sidstnævnte Lov ikke har Indflydelse paa Gyldigheden af de i Medfør af 
tidligere Varemærkelove stedfundne Registreringer.

Sagsøgeren fremhæver vedrørende Spørgsmaalet om Mærkets Lig
hed med Statens Kendetegn, at det afgørende efter Formuleringen af 
Loven af 1890 maa være, om der foreligger Lighed ud fra et heraldisk 
Synspunkt. Dette udtales i § 6c i Pariserkonventionen, saaledes som 
denne forelaa efter Revisionen i 1911, hvilken reviderede Konvention har 
været bestemmende for Affattelsen af Varemærkeloven af 1936 § 4, 
Nr. 5. Om der foreligger Forvekslingsmulighed er efter Sagsøgerens 
Opfattelse ikke afgørende, men Sagsøgeren bestrider iøvrigt ogsaa dette.

Sagsøgeren fremhæver saaledes med Hensyn til den i Varemærket 
benyttede Krone, at denne baade i Form og Udsmykning adskiller sig 
væsentlig fra den ved kgl. Reglement af 25. April 1693 fastsatte Konge
krone, og med Hensyn til det benyttede Skjold, at dette adskiller sig fra 
det ved kgl. Reskript af 20. November 1819 godkendte lille Rigsvaaben 
derved, at de ni Hjerter er udeladt, og at Farverne er omvendte.

Endelig gør Sagsøgeren gældende, at der gennem de 30 Aars Brug 
af Mærket er erhvervet Hævd paa dette, ligesom Sagsøgte ved de 
gentagne Fornyelser af Mærket og den udviste Passivitet maa være 
afskaaret fra nu at anfægte Mærket.

Sagsøgte hævder, at hverken den i 1912 afsagte Sø- og Handels
retsdom eller den fra Myndighedernes Side fulgte Fremgangsmaade ved 
Nægtelsen af Fornyelsen kan have nogen Betydning for Sagens Af
gørelse.

Iøvrigt hævder Sagsøgte, at Mærket er en Gengivelse af Konge
kronen og Rigsvaabenet, idet de mindre Afvigelser, som findes, er uden
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Betydning for Helhedsindtrykket og ikke vil blive opfattet af Offentlig
heden.

Mærket burde derfor have været afvist i 1912 som stridende mod 
Forbudet i Loven af 1890 § 4, Nr. 3.

Efter Sagsøgtes Formening kan Mærkets Registrering og senere 
Fornyelser ikke afskære Statsmyndighederne fra nu at gennemføre en 
rigtig Forstaaelse af Forbudet. Særlig fremhæver Sagsøgte, at Hævd 
eller Forældelse maa være udelukket efter Varemærkeloven af 1936 
§ 10, Stk. 1, jfr. Loven af 1890 § 10, Stk. 1.

I Tilslutning til det saaledes anførte skal Retten udtale følgende:
Retten er enig med Sagsøgte i, at Sø- og Handelsretsdommen af 

1912 kun afgør Spørgsmaalet om, hvorvidt Registrering af Sagsøgerens 
Mærke var udelukket paa Grund af Forvekslelighed med det i Dommen 
omhandlede tidligere registrerede Mærke, og at denne Dom saaledes 
ikke kan være afgørende for det under denne Sag rejste Spørgsmaal om, 
hvorvidt Registreringen er udelukket som Følge af Forbudet mod Gen
givelse af Statskendetegn i Varemærker.

Retten er ligeledes enig med Sagsøgte i, at den ved Fornyelsen af 
Registreringen af Statsmyndighederne fulgte Fremgangsmaade ikke kan 
influere paa Sagens Afgørelse, da den fulgte Fremgangsmaade ikke ses 
reelt at have forringet Sagsøgerens Retsstilling.

Afgørelsen i Sagen skal træffes paa Grundlag af Forbudsbestemmel
sen i Varemærkeloven af 11. April 1890 § 4, Nr. 3, som forøvrigt med 
Hensyn til det til Afgørelse foreliggende Spørgsmaal efter Rettens Op
fattelse dækker samme Omraade som de senere Forbudsbestemmelser i 
Lov Nr. 57 af 12. Januar 1915 § 1, Nr. 3 og Lov Nr. 101 af 7. April 1936 
§ 4, Nr. 5.

Som det fremgaar af det foran anførte, er der af Administrationen 
ved Fortolkningen af Forbudsbestemmelsen oprindelig fulgt den Praksis, 
at Kongekronen i Almindelighed akcepteredes i Varemærker og Rigs
vaabenet ligeledes, naar der ikke var Tale om en slavisk Gengivelse 
af dette.

Ved Handelsministeriets Skrivelse af 6. Februar 1931 skærpedes 
Praksis derhen, at Kongekronen maatte benyttes som et rent dekorativt 
Element, naar Mærket ikke derved fik et officielt Præg. Tilsvarende 
Praksis maa antages at gælde for Benyttelsen af det lille Rigsvaaben.

Det drejer sig herefter om et konkret Skøn over Mærkets Virkning 
overfor Publikum, og efter Rettens Opfattelse maa det anses for tvivl
somt, om det foreliggende Mærke med dets kraftige Flagudsmykning 
virker udover det rent dekorative. I hvert Fald lod Handelsministeriet 
ved Skrivelse af 23. Januar 1932 Fornyelsen i 1932 passere uanset de 
af Direktoratet fremhævede Betænkeligheder og uanset den indførte 
skærpede Praksis, og der er under Sagen intet oplyst om, at Mærkets 
Anvendelse har givet Anledning til Misforstaaelse i Retning af, at der 
gennem Mærket forelaa Statsgaranti for Virksomheden.

Under Hensyn hertil og til at Mærket uanfægtet har været registreret 
igennem 30 Aar, maa Retten nære overvejende Betænkelighed ved at 
anse det berettiget uden nogen Ændring i Lovgivningen alene paa Grund
lag af en ændret Opfattelse i Administrationen at nægte Mærkets
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Fornyelse, hvorved fremhæves, at en saadan Nægtelse vil paaføre Sag
søgeren, der gennem de mange Aar har benyttet Mærket i vidt Omfang 
uden paaviselig Gene for det offentlige, et betydeligt Tab.

Retten skal i denne Forbindelse fremhæve, at selv om der ikke er 
fastsat nogen Tidsgrænse for det ministerielle Paabud i Varemærke
lovens § 10, Stk. 1, synes en Reaktion efter saa lang Tids Forløb at ligge 
udenfor Lovbestemmelsens naturlige Forudsætninger.

Der vil herefter være at give Dom efter Sagsøgerens principale 
Paastand, og Sagsøgte bør betale Sagens Omkostninger med 1000 Kr.

Nr. 311/1944. Murermester Georg Jørgensen (Landsretssagfører Heilesen)
mod

Hillerød Kommune (Overretssagfører Raaschou).
(Erstatning for Tab forvoldt ved byplanmæssige Bestemmelser).

Østre Landsrets Dom af 6. November 1944 (VII Afd.): Sag
søgte, Hillerød Kommune, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Murermester 
G. Jørgensen, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren bør inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgte betale Sagens Omkostninger 
med 600 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Murermester Georg Jørgensen, til Indstævnte, Hillerød Kommune, 600 Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Frederiksborg Amts Avis for den 6. Oktober 1940 indrykkede Sag

søgeren, Murermester G. Jørgensen, en Annonce om, at »Byggegrund til 
høj Bebyggelse eller ældre Ejendom, godt beliggende ved Hillerød, 
købes.« Blandt Reflektanterne paa dette Avertissement var Sagsøgte,
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Hillerød Kommune, der i Skrivelse af 7. Oktober 1940 tilbød nogle 
Parceller ved Skansevej i Udkanten af Hillerød til høj Bebyggelse. Sag
søgeren akcepterede midertid ikke dette Tilbud, men et fra anden Side 
fremsat Tilbud paa Ejendommen, Bakkegade 7, Matr. Nr. 88, Hillerød 
Bygrunde, der er beliggende i den indre By, og ved Skøde af 15.— 
16. Oktober 1940 erhvervede Sagsøgeren denne Ejendom for en Købesum 
af 12.000 Kr. For at opnaa en bedre Bebyggelse erhvervede Sagsøgeren 
dernæst ved Skøde af 9. Februar 1942 for en Købesum af 7640 Kr. Nabo
ejendommen, Bakkegade 5, Matr. Nr. 87 sammesteds. Sagsøgeren lod 
herefter Arkitekt Carl Lundqvist udarbejde Skitse og Kalkulationstegning 
for den af ham paatænkte samlede Bebyggelse af Matr. Nr. 87 og 88, 
nemlig en 5-Etages Beboelsesbygning med udnyttet Tagetage og delvis 
udnyttet Kælderetage, og den 23. Februar 1942 indsendtes Andragende 
om Byggetilladelse til Bygningskommissionen i Hillerød. Nedrivning af 
de gamle Ejendomme paa Matr. Nr. 87 og 88 fandt Sted i Tiden 8.— 
18. April 1942.

Nævnte Andragende fra Sagsøgeren behandledes den 28. Februar 
1942 i Byraadets Vejudvalg, der vedtog ved Sagens Tilbagesendelse til 
Bygningskommissionen at bemærke, at Vejudvalget ved Arbejdet med 
Byplanen var sindet at indføre Bestemmelser i denne, der i Bakkegade 
begrænsede Byggehøjden til 3 udnyttede Etager. Dernæst foretoges 
Sagen i Møde den 2. Marts 1942 i Bygningskommissionen, som vedtog 
at anbefale den af Sagsøgeren ansøgte Bebyggelse, dog paa Betingelse af 
visse Ændringer, og efter at Tegningerne var ændrede i Overensstem
melse hermed, indsendtes de paany og behandledes paa Møde den 9. April 
1942. Endvidere var Sagen behandlet i Brandkommissionen og Sundheds
kommissionen samt i Byraadets Kasse- og Regnskabsudvalg. Herefter 
kom den i Møde den 16. April 1942 til Behandling i Byraadet, og det 
blev her vedtaget at indgaa til Indenrigsministeriet med Begæring i 
Henhold til § 9 i Byplanloven af 29. April 1938 om Nedlæggelse af 
Forbud mod, at der paa Matr. Nr. 87 og 88 opføres Huse med mere end 
3 Beboelseslag. Et saadant Forbud gældende for et Aar nedlagdes af 
Ministeriet den 28. April 1942. Byraadet bekendtgjorde herefter den 
30. Januar 1943 Forslag til Byplanvedtægt for et Omraade af Hillerød 
Købstads Bygrunde, »Bakkegadekvarteret«. Byplanen, benævnet Byplan
vedtægt Nr. 1, vedtoges af Byraadet den 14. Oktober 1943 og stadfæste- 
des af Indenrigsministeriet den 22. Oktober 1943. I denne Byplanvedtægt, 
der omfatter Ejendommene paa begge Sider af Bakkegade, bestemmes 
i § 6:

»1. Ud til Byggelinien kan Forhuse opføres i indtil 3 Etager med 
udnyttet Tagetage og med en Bygningshøjde af højst 10 m maalt til 
Overkant af øverste Bjælkelag.

2. I et Bælte beliggende i en Afstand af fra 20 til 30 m fra Bygge
linien kan opføres Bygninger i 2 Etager uden udnyttet Tagetage, jfr. dog 
§ 5, Stk. 1 og 3. Øvrig Bebyggelse maa kun opføres i een Etage uden 
udnyttet Tagetage.

3. Manzardetager skal regnes som fuld Etage.«
Under denne ved Retten for Hillerød Købstad m. v. forberedte Sag 

har nu Sagsøgeren paastaaet Sagsøgte dømt til Betaling af 4768 Kr.
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10 Øre, nemlig Sagsøgerens direkte Udgifter til Arbejdet med Bygge
projektet, 3028 Kr. 10 Øre til Arkitekt og 1740 Kr. til Ingeniør, med 
Renter 5 pCt. aarlig af det paastævnte Beløb fra Stævningens Dato, 
den 11. Januar 1944.

Sagsøgeren har til Støtte herfor gjort gældende: Da han lod ud
arbejde og den 23. Februar 1942 til Byraadet indsendte sit Andragende 
vedrørende Byggeprojektet, havde Byplanloven været gældende i op 
imod 4 Aar, uden at Sagsøgte havde fremmet Byplanarbejdet, og Sag
søgeren maatte derfor med Føje gaa ud fra, at der ikke vilde blive paa
lagt Hillerød By særlige Indskrænkninger i Henseende til Adgangen til 
Bebyggelse og da i Særdeleshed ikke i Bakkegade, eftersom Byraadet 
selv havde tilbudt ham Grund til høj Bebyggelse i Byens Periferi. Sag
søgte har handlet uforsvarligt ved i Strid med Forudsætningerne i By
planloven og med Indenrigsministeriets Cirkulære af 21. Oktober 1939 
ikke at fremme Byplanarbejdet og maa derfor erstatte Sagsøgeren det 
Tab, han har lidt som Følge heraf. Endvidere har Sagsøgeren henvist til, 
at han, der først den 13. Marts 1942 blev bekendt med Vejudvalgets Ved
tagelse i dets Møde den 28. Februar 1942, i god Tro efter Bygningskom
missionens Møde den 2. Marts 1942 var gaaet videre med og havde 
Udgifter til Ændringer i Projektet, som han derefter paany indsendte i 
sidste Halvdel af Marts 1942. Men ogsaa paa et andet Grundlag har 
Sagsøgeren Krav paa Erstatning hos Sagsøgte. Byplanlovens Erstatnings
bestemmelser er ikke udtømmende, og der maa ifølge Grundlovens § 80 
tilkomme Sagsøgeren Erstatning hos Sagsøgte for den ovennævnte Raa- 
dighedsindskrænkning, der er paalagt Ejendommene, og derfor ogsaa for 
Udgifter til Arkitekt og Ingeniør for Arbejde, der blev forgæves som 
Følge af Raadighedsindskrænkningen.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse og har som Begrundelse herfor 
anført følgende: Efter Byplanlovens § 1, Stk. 2, er Fristen for Tilveje
bringelse af en Byplan fastsat til 5 Aar fra Lovens Ikrafttræden, og 
Sagsøgeren maa derfor regne med den Mulighed, at en projekteret Be
byggelse kunde hindres af Byplanen, der var under Udarbejdelse. Sag
søgte har herved ogsaa henvist til, at det ved Møde den 12. Februar 
1942 i Byraadet vedtoges i Henhold til Byplanlovens § 9 at andrage 
Indenrigsministeriet om at nedlægge et Forbud mod en nærmere be
skrevet Benyttelse af en Ejendom paa Langesvej i Hillerød Bygrunde, 
hvilken Vedtagelse fandtes refereret den paafølgende Dag i den stedlige 
Presse. Det nedlagte Forbud mod Sagsøgerens paatænkte Bebyggelse af 
Matr. Nr. 87 og 88 har Hjemmel i Byplanlovens § 9. Den Behandling, 
Sagsøgerens Projekt har været Genstand for hos de kommunale Myndig
heder og i de kommunale Udvalg, har været den sædvanlige og kan 
ikke medføre noget Erstatningsansvar for Sagsøgte, og i hvert Fald 
vedrørte de væsentligste Udgifter til Arkitekt og Ingeniør det før An
dragendets Indgivelse udførte Arbejde. I øvrigt var Sagsøgeren ifølge 
§ 33 i Bygningslov for Købstæderne kun pligtig til Bygningskommis
sionen at indsende et Grundrids over det tilsigtede Arbejde, saaledes at 
det ikke havde været nødvendigt til dette Formaal at lade udarbejde de 
af Sagsøgeren indsendte Tegninger. I Modsætning til Byplanloven af 
17. April 1925 hjemler den nugældende Byplanlov af 29. April 1938 ikke
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Erstatning for Raadighedsindskrænkninger. For en saadan Erstatning 
findes ej heller i det foreliggende Tilfælde Grundlag i Grundlovens § 80. 
Endelig har Sagsøgte henvist til Bestemmelsen i Byplanlovens § 26, hvor
efter Søgsmaal skal anlægges inden en Frist af 6 Uger, hvilket ikke 
er sket.

Under Sagen er Indenrigsministeriet i Henhold til Retsplejelovens 
§ 252, Stk. 2, indtraadt i Sagen til Støtte for Sagsøgte, forsaavidt Sag
søgerens Paastand om Erstatning støttes paa, at Tab er lidt som Følge 
af det af Indenrigsministeriet i Medfør af Byplanlovens § 9 nedlagte 
midlertidige Forbud, og har sluttet sig til Sagsøgerens Procedure herom.

Efter det i Sagen oplyste findes Sagsøgeren, da han lod de forskellige 
fornævnte Arbejder til Bebyggelse af Grunden ved Bakkegade udføre, at 
maatte have været klar over, at 5-Aars Fristen efter Byplanlovens § 1, 
Stk. 2, ikke var udløbet, og han burde saaledes have regnet med Mulig
heden af et Forbud som det nedlagte og efterfølgende byplanmæssige 
Indskrænkninger af Raadigheden over Grunden. Ved at igangsætte Ar
bejderne uden forinden at søge Oplysning hos Sagsøgte om dets Stilling 
til en Byplan for det paagældende Omraade findes Sagsøgeren derfor 
selv at maatte bære Risikoen for, at de hertil medgaaede Udgifter blev 
forgæves. Allerede som Følge heraf vil Sagsøgte være at frifinde.

Sagsøgeren findes at burde betale Sagsøgte Sagens Omkostninger 
med 600 Kr.

Onsdag den 2 4. Oktober.

Nr. 240/1944. A/S Vejle Amts Folkeblad (Bruun)
mod

fhv. Dommer Jørgen Nielsen, Kredslæge Andreas Nielsen og Tandlæge Thomas Nielsen (Lund-Andersen).
(Spørgsmaal om hvorvidt Appellantens Vedtægter er bindende for de 
Indstævnte, og dettes Konsekvens med Hensyn til nogle de Indstævnte 

tilhørende Aktier).

Østre Landsrets Dom af 28. September 1944 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, fhv. Dommer Jørgen Nielsen, Kredslæge Andreas Nielsen og 
Tandlæge Thomas Nielsen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, A/S Vejle 
Amts Folkeblad, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler Sag
søgeren til de Sagsøgte 600 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms Af
sigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret gaar Appellantens Paastand ud paa, at de Indstævnte tilpligtes at anerkende, at Selskabets Vedtægter,
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saaledes som disse er registreret den 13. December 1919, er bindende for de Indstævnte, samt at de Indstævnte tilpligtes som selvskiftende Arvinger i Dødsboet efter Fru Dommer Else Marie Nielsen, Nyborg, inden en af Retten fastsat Frist, at afhænde de Dødsboet tilhørende Aktier i A/S Vejle Amts Folkeblad Nr. 73, 74, 87, 125, 139, 315, 316, 317, 339 og 547 af Paalydende ialt Kr. 8666,80 overensstemmende med de ovennævnte Vedtægters Bestemmelser.Det er oplyst, at Fru Else Marie Nielsen, da hun i 1911 erhvervede en Aktiepost som Arv efter sine Forældre, var bosiddende paa Læsø, samt at fhv. Dommer Nielsen nu bor paa Frederiksberg, Kredslæge Andreas Nielsen i Fuglebjerg og Tandlæge Thomas Nielsen i Assens.Til Støtte for sin Paastand har Appellanten foruden det for Landsretten anførte med Rettens Tilladelse gjort gældende, at Vedtægterne af 1919 maa være bindende for de Indstævnte som Følge af, at der ikke er anlagt Sag inden den i Aktieselskabsloven af 1917 § 49, 3. Stk., nævnte Frist af 6 Maaneder.
Seks Dommere bemærker følgende:Da den paaberaabte Lovbestemmelse saavel efter sin Affattelse som efter sin Plads i Loven alene angaar Spørgsmaalet om Opretholdelse af en stedfunden Registrering, men ikke vedrører Spørgsmaalet om Gyldigheden overfor Aktionærer af Vedtagelser som de heromhandlede, vil Appellanten ikke kunne støtte sin Paastand paa den nævnte Lovbestemmelse.Herefter og i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil disse Dommere stadfæste Landsrettens Dom samt paalægge Appellanten at betale 500 Kr. til de Indstævnte i Sagsomkostninger for Højesteret.
Een Dommer bemærker: Allerede Vedtægterne af 1895 begrænsede stærkt Aktiernes frie Omsættelighed, og efter Selskabets Formaal maa det have staaet alle Aktionærer klart, at det til enhver Tid maatte være magtpaaliggende, at der fandtes visse Indskrænkninger i den frie Omsættelighed af Aktierne. Under Hensyn hertil og til Karakteren af de i 1919 foretagne Ændringer findes det betænkeligt at statuere, at disse Ændringer efter den før Aktieselskabsloven af 1917 gældende Ret skulde behøve alle Aktionærers Tiltrædelse for at blive gyldige.Een Dommer bemærker: Selv om det kunde antages, at Vedtagelse af Bestemmelser, der i et vist Omfang udvider allerede gældende Indskrænkninger i Aktiers frie Omsættelighed — ogsaa forinden Lov Nr. 468 af 29. September 1917 — maatte udkræve enstemmig Beslutning af samtlige Aktionærer, findes i hvert Fald den af den paagældende Aktionær, Fru Dommer Nielsen, gennem 23 Aar udviste Passivitet i Overensstemmelse med de i Aktieselskabsloven indeholdte Principer, jfr. ovennævnte Lovs § 49 og Lov Nr. 123 af 15. April 1930 § 82, at maatte medføre, at Adgangen til at gøre Indsigelse mod Gyldigheden af de i 1919 vedtagne og ved Registreringen s. A. godkendte Vedtægtsændrin-
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ger, med hvilke Aktionæren efter det oplyste maa antages paa behørig Maade at være gjort bekendt, nu er fortabt.Een Dommer finder, at Registreringen af Aktieselskabet i 1919 med de paa Generalforsamlingen den 5. Juli s. A. vedtagne Vedtægter, mod hvilken Registrering der ikke af den daværende Indehaver af Aktierne i Overensstemmelse med § 49, Stk. 3, i Lov Nr. 468 af 29. September 1917 blev rejst Indvendinger, 
maa afskære de Indstævnte fra nu at gøre gældende, at disse Vedtægter ikke er bindende for dem.Disse tre Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge, dog saaledes at de Indstævnte dømmes til at anerkende, at A/S Vejle Amts Folkeblads Vedtægter, saaledes som disse er registreret den 13. December 1919, er bindende for de Indstævnte, og til inden en Frist af 6 Maaneder at bringe Ejerforholdet til de omhandlede Aktier i Overensstemmelse med de nævnte Vedtægter.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, A/S Vejle Amts Folkeblad, til de Indstævnte, fhv. Dommer Jørgen Nielsen, Kredslæge Andreas Nielsen og Tandlæge Thomas Nielsen, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I 1895 blev Vejle Amts Folkeblad, som hidtil havde tilhørt Lands

tingsmand Thomas Nielsen, overtaget af et samtidig stiftet Aktieselskab.
I Selskabets Vedtægter af 1. Juli 1895 var følgende fastsat: 
»--  --  --

§ 2.
Bladets to Tredjedele tilhører en Kreds af Egnens Venstremænd, og 

den sidste Tredjedel tilhører Redaktør "Chr. Søndergaard.

§3.
Selskabet udsteder Aktiebreve, lydende paa vedkommende Aktionærs 

Navn. Ingen Aktionærer kan med retslig Gyldighed overfor Selskabet, 
under nogensomhelst Form, overdrage sit Aktiebrev til Ikke-Aktionærer 
uden Bestyrelsens Samtykke. Enhver Overdragelse skal noteres i Sel
skabets Bøger, ligesom Aktiebrevet skal gives Paategning herom. Sel
skabet er uden Ansvar for Transportens Ægthed.

I Tilfælde af en Aktionærs Dødsfald har Selskabet Forkøbsret til 
hans Aktie. Ønsker Arvingerne at beholde Aktierne maa de opgive 
Ihændehaveren for Selskabet-----------.«



428 24. Oktober 1945

Ved en Generalforsamling, som afholdtes 5. Juli 1919, og hvor ikke 
samtlige Aktionærer var repræsenteret, vedtoges nedenstaaende Ændring 
af de omhandlede Vedtægtsbestemmelser:

»— — —
§4.

Aktiebrevene lyder paa Navn. Ingen Overdragelse af disse kan med 
bindende Virkning for Selskabet finde Sted uden Bestyrelsens Tilladelse. 
Enhver Overdragelse og Overgang af Aktier skal noteres i Selskabets 
Bøger, men Selskabet indestaar ikke for Ægtheden af en noteret Trans
port eller Paategning----------

--— I Tilfælde af en Aktionærs Dødsfald har Selskabet — 
bortset fra Aktiernes Overgang til afdødes Enke eller en af Livsarvin
gerne — Forkøbsret til hans Aktier.

§ 5.
Aktier i »Vejle Amts Folkeblad« maa ikke ved Salg eller ved Arv 

overdrages Personer, der bor uden for Bladets Læsekreds.

§ 7.
Aktieselskabet »Vejle Amts Folkeblad«s to Trediedele skal tilhøre 

en Kreds af Egnens Venstremænd. Den sidste Trediedel tilhører Redaktør 
Chr. Søndergaard, Vejle.«

Eksemplarer af de saaledes ændrede Vedtægter indsendtes den 
6. August 1919 til Aktieselskabsregistret samtidig med Aktieselskabets 
Anmeldelse til Registrering i Henhold til Lov Nr. 468 af 29. September 
1917 om Aktieselskaber, og Selskabet registreredes herefter den 13. De
cember 1919.

Fhv. Dommer i Nyborg Jørgen Nielsen, der var Søn af Landstings
mand Thomas Nielsen, og Dommerens Hustru, Fru Else Marie Nielsen, 
erhvervede paa et Tidspunkt, hvor de var bosat i Vejle, hver for sig en 
Aktiepost ved Arv fra deres Forældre, der var tilknyttet Vejle Amts 
Venstre og var Aktionærer i Bladet. De Aktier, som tilhørte Dommer 
Nielsen, overlod han i 1918 til sin Hustru med det Forbehold, at de 
skulde gaa i Arv til deres Fællesbørn, nuværende Kredslæge Andreas 
Nielsen og Tandlæge Thomas Nielsen. Fru Nielsen afgik ved Døden i 
1942. Selvskiftende Arvinger i Dødsboet er den efterlevende Ægtefælle, 
fhv. Dommer Nielsen og de to fornævnte Fællesbørn.

Under Henvisning til de foran citerede Vedtægtsbestemmelser har 
Sagsøgeren under nærværende Sag, A/S Vejle Amts Folkeblad, paastaaet 
de Sagsøgte, fhv. Dommer Jørgen Nielsen, Kredslæge Andreas Nielsen 
og Tandlæge Thomas Nielsen, tilpligtet som selvskiftende Arvinger i 
Dødsboet efter Fru Dommer Else Marie Nielsen af Nyborg inden en 
af Retten fastsat Frist at afhænde de Dødsboet tilhørende Aktier i A/S 
Vejle Amts Folkeblad Nr. 73, 74, 87, 125, 139, 315, 316, 317, 339 og 547 
af Paalydende ialt 8666 Kr. 80 Øre til

Principalt; Personer, der bor indenfor Bladets Læsekreds, som til
hører Vejle-Egnens Venstremænd, og som kan godkendes af A/S Vejle 
Amts Folkeblads Bestyrelse, og saafremt dette ikke sker, inden 15 Dage 
fra Fristens Udløb til A/S Vejle Amts Folkeblad til Kurs 150.

Subsidiært: A/S Vejle Amts Folkeblad til Kurs 150.
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Mere subsidiært: A/S Vejle Amts Folkeblad til en ved retsligt ud
meldt Syn og Skøn fastsat Kurs.

Mest subsidiært: at anerkende, at Aktieselskabets Vedtægter, saa
ledes som de er ændret i 1919, er bindende for de Sagsøgte.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til nærmere Støtte for sine Paastande har Sagsøgeren anført, at 

ingen af de tre Arvinger er berettiget til at besidde de omhandlede 
Aktier, dette vilde nemlig stride imod § 5 i Vedtægterne, saaledes som 
de er ændret i 1919, og disse Vedtægter maa være gyldigt vedtaget eller 
i hvert Fald som Følge af senere Passivitet være bindende for de Sag
søgte. Forsaavidt Retten maatte statuere, at 1919-Vedtægterne ikke kan 
bringes til Anvendelse, gør Sagsøgeren gældende, at ogsaa de oprinde
lige Vedtægter fra 1895 maa forstaas saaledes, at de er til Hinder for de 
Sagsøgtes Besiddelse af Aktierne.

Ifølge § 59, Stk. 2, i Aktieselskabsloven af 1917 kommer Bestemmel
serne bl. a. i Lovens § 33 til Anvendelse paa bestaaende Aktieselskaber 
fra Registreringen Dato at regne. Da nu de omhandlede Vedtægtsbestem
melser er vedtaget den 5. Juli 1919, og Selskabet først er registreret den 
13. December 1919, kan Bestemmelsen i Lovens § 33 c, hvorefter der 
til Vedtagelse af Bestemmelser om Indskrænkning i Aktiers frie Om
sættelighed kræves enstemmig Beslutning af samtlige Aktionærer, efter 
Sagsøgerens Mening ikke gælde den heromhandlede Vedtagelse, som 
derfor maa være lovlig og gyldig. Et Indicium herfor er ogsaa, at 
Aktieselskabsregistret har ladet Vedtægtsændringen af 1919 passere.

Endvidere anfører Sagsøgeren, at den afdøde Fru Nielsen forholdt 
sig aldeles passiv overfor Vedtægtsændringen, skønt hun blev gjort be
kendt med den i 1919 eller i hvert Fald i 1931, da Vedtægterne paa 
visse andre Punkter paany blev ændret, og de paagældende Bestemmel
ser maa som Følge af hendes Passivitet være bindende overfor den 
afdøde og hendes Arvinger. Iøvrigt maa det være udelukket at gøre 
gældende, at Vedtagelsen i 1919 skulde være ugyldig, efter at Selskabet 
har været registreret, og Vedtægterne har været gældende siden 1919.

Naar Sagsøgeren derhos hævder, at allerede 1895-Vedtægterne, som 
ubestridt har Gyldighed overfor de Sagsøgte, maa være til Hinder for 
de Sagsøgtes Besiddelse af Aktierne, i hvert Fald imod Sagsøgerens 
Ønske, støtter Aktieselskabet dette paa, a t § 2, hvorefter to Trediedele 
af Aktierne »tilhører en Kreds af Egnens Venstremænd«, maa opfattes 
ikke alene som en Konstatering af Forholdene, saaledes som de forelaa 
ved Selskabets Stiftelse, men som et Paabud, der ogsaa skulde gælde 
for Fremtiden, a t Bestemmelsen i § 3, Stk. 1, maa forstaas saaledes, at 
enhver Overgang af Aktier i andres Eje kræver Bestyrelsens Samtykke, 
samt at § 3, Stk. 2, hjemler Selskabet en egentlig Købsret til Aktierne 
selv i Strid med Arvingens Ønsker. Sagsøgeren har herved navnlig 
henvist til, at Formaalet med Bestemmelserne allerede i 1895 har været 
den at sikre, at Aktierne forblev hos Venstremænd paa Vejleegnen.

Med Hensyn endelig til Aktiernes Salgsværdi har Sagsøgeren navn
lig henvist til Aktieselskabets Regnskaber.

De Sagsøgte har til Støtte for deres Frifindelsespaastand gjort gæl
dende, at Bestemmelserne om Indskrænkninger i Aktiernes Omsættelig-
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hed, saaledes som de var fastslaaet i 1895-Vedtægterne, fortsat maa 
være gældende, idet de i 1919 vedtagne Ændringer tilsigter yderligere 
Indskrænkninger i Omsætteligheden, og idet Bestemmelser af denne Art 
ikke kan vedtages uden samtlige Aktionærers Tilslutning.

1895-Vedtægternes Bestemmelser kan ikke, uden at man gør Vold 
paa Ordene, forstaas saaledes, som Sagsøgeren har villet det. Der findes 
i § 2 intet Paabud om, hvem der fremtidig kan blive Aktieejere, og § 3, 
Stykkerne 1 og 2, omhandler klart henholdsvis Overdragelser inter vivos 
og Overførelser mortis causa. § 3, Stk. 2, kan kun forstaas saaledes, at 
Arvingerne uanset Bopæl og politisk Partiforhold er berettiget til at 
beholde Aktierne, saaledes at Selskabets Forkøbsret først indtræder, 
hvis Arvingerne maatte ønske at sælge.

Da de tilsvarende Bestemmelser i Vedtægtsændringerne af 1919 er 
langt videregaaende, jfr. navnlig § 4, 2. Stk., og § 5, er disse ikke gyldigt 
vedtagne. De Sagsøgte erkender, at det sagsøgende Selskab ikke var 
underkastet Aktieselskabsloven af 1917, da Vedtægtsændringerne blev 
vedtaget den 5. Juli 1919, idet Registreringen af Selskabet da endnu ikke 
havde fundet Sted, men de gør gældende, at en saadan Vedtagelse, hvor
ved forlængst udstedte Aktiers Omsættelighed blev stærkt begrænset, og 
hvorved deres Handelsværdi følgelig blev forringet, ifølge almindelige 
Retsregler maa være ugyldig uden samtlige Aktionærers Tilslutning. 
At Aktieselskabsregistret ikke har nægtet Registrering, kan ikke be
tragtes som en Godkendelse fra Registrets Side af de vedtagne Æn
dringer. Registret var overhovedet ikke bekendt med de oprindelige 
Vedtægter og altsaa heller ikke med, hvilke Ændringer der var vedtaget 
i 1919, før Anmeldelse til Registrering fandt Sted.

Nogen Fortabelse af Retten til Omsætning af Aktierne i Overens
stemmelse med Vedtægterne af 1895 kan ikke være indtraadt derved, at 
Retten i et længere Tidsrum ikke har været gjort gældende, og de Sag
søgte bestrider, at afdøde Fru Nielsen i 1919 eller i 1931 skulde være 
blevet gjort bekendt med de i 1919 vedtagne Ændringer.

Endelig har de Sagsøgte gjort gældende, at Aktiernes Værdi ligger 
langt over en Kurs af 150.

Forretningsfører ved det sagsøgende Selskab, Christen Flø Svenning- 
sen, Vejle, har afgivet Vidneforklaring ved sit Hjemting og har herunder 
forklaret, at de ændrede Vedtægter i 1919 formentlig blev sendt til samt
lige Aktionærer, samt at alle Aktionærerne i 1931 fik Lovene tilsendt 
ved en almindelig Forsendelse, som han selv foretog, saaledes at han 
personlig lagde Lovene i Konvolutterne.

Idet Retten maa tiltræde, a t 1895-Vedtægterne ikke hjemler den i 
Vedtægtsændringen af 1919 indeholdte Indskrænkning i Aktiernes Om
sættelighed, og a t en saadan Indskrænkning ikke, ej heller før Aktie
selskabslovens Ikrafttræden, vilde kunne ske uden samtlige Aktionærers 
Indvilgelse, samt da det ikke mod de Sagsøgtes Benægtelse er godtgjort, 
at afdøde Fru Nielsen er blevet gjort bekendt med de i 1919 stedfundne 
Vedtægtsændringer, i hvert Fald ikke paa en saadan Maade, at hendes 
senere Passivitet kan betragtes som en Tiltrædelse heraf, vil de Sag
søgte være at frifinde.
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Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre de Sag
søgte med 600 Kr.

Nr. 257/1944. Murermester J. Fischlein (Christoffersen) 
mod

Kastrup Maskinfabrik A/S (Landsretssagf. C. P. Lauritzen).
(Honorarkrav).

Østre Landsrets Dom af 6. Oktober 1944 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, Kastrup Maskinfabrik A/S, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Mu
rermester J. Fischlein, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler 
Sagsøgeren til de Sagsøgte 400 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet Indstævnte tilpligtet at betale 2280 Kr. med Renter, subsidiært et mindre Beløb efter Rettens Skøn.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Murermester J. Fischlein, til Indstævnte, Kastrup Maskinfabrik A/S, 4 0 0 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Anledning af, at Kastrup Maskinfabrik A/S i Begyndelsen af 1942 

paatænkte at opføre et nyt Kedelhus og en ny Magasinbygning og fore
tage en Udvidelse af en Værkstedsbygning paa Aktieselskabets Ejendom 
i Kastrup udarbejdede Murermester J. Fischlein efter Aftale med Sel
skabets Direktør Ingeniør H. C. Andersen de fornødne Bygningstegninger 
og afgav paa Grundlag heraf Tilbud paa Udførelsen af Jord-, Beton- 
og Murerarbejdet for et nærmere angivet Beløb, hvilket Tilbud Aktie
selskabet akcepterede ved en Skrivelse af 10. Juni 1942. Arbejdet paa-
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begyndtes herefter. Fischlein deltog selv heri som Murersvend. Efter 
Arbejdets Fuldførelse sendte Murermester J. Fischlein den 16. Januar 
1943 Aktieselskabet en Regning paa sit Tilgodehavende, som han be
tegnede »endelig Opgørelse«.

I Løbet af Foraaret 1943 udførte Fischlein nogle yderligere Ar
bejder for Selskabet. Vederlaget herfor betaltes den 27. Maj 1943.

Den 19. Oktober 1943 sendte Fischlein Aktieselskabet en Regning 
paa 3160 Kr. for »Udført Tegnearbejde og Tilsyn vedrørende Opførelse 
af Kedelhus, Magasin og Udvidelse af Værksted.«

Dette Beløb har Selskabet nægtet at betale, og Murermester J. 
Fischlein har herefter ved Stævning af 17. Januar 1944 paastaaet Ka
strup Maskinfabrik A/S dømt til at betale ham 3793 Kr. med Renter 
5 pCt. aarlig fra den 17. Januar 1944.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Sagsøgeren opgør nærmere sit Krav saaledes:

Samlede Haandværkerudgifter ved Opførelse af Kedelhus og
Magasin m. v. ca. 60.000 Kr., Honorar 3,6 pCt. heraf .... 2160 Kr.

Samlede Haandværkerudgifter ved Udvidelse af Værkstedsbyg
ning ca. 24.000 Kr., Honorar 4,2 pCt. heraf ................ 1008 —

Ingeniørarbejde ved de nævnte Byggeforetagender (Ventila
tions-, Afløbs- og elektriske Lysanlæg m. v.) ca. 25.000 Kr., 
Honorar 2,5 pCt. heraf ................................................ 625 —

Ialt.... 3793 Kr.

Honoraret er beregnet efter Akademisk Arkitektforenings Honorar
regler af 1913.

Sagsøgeren gør til Støtte for sit Krav gældende, at der før Tegnin
gernes Udarbejdelse blev lovet ham Vederlag herfor, hvis Arbejdet kom 
til Udførelse, og at han maa have Krav paa almindeligt Arkitekthonorar, 
idet han selvstændigt har udarbejdet Bygningstegningerne og ført Tilsyn 
med Arbejdets Udførelse.

De Sagsøgte bestrider, at der er lovet Sagsøgeren noget Honorar. 
Selskabets Direktør har før Tegningernes Udarbejdelse sagt til Sagsøge
ren, at denne ikke vilde faa noget Vederlag herfor, selv om Arbejdet 
ikke blev til noget. Sagsøgeren har engang i December 1942 rejst Spørgs
maalet overfor Direktøren, men blev straks afvist. Derefter er baade 
denne Byggesag og det foran omtalte Arbejde i Foraaret 1943 afregnet 
overfor Sagsøgeren paa Grundlag af dennes egne Regninger, hvori der 
ikke har været stillet Krav om Arkitekthonorar. Fremsendelsen af Reg
ningen den 19. Oktober 1943 menes foranlediget af, at de Sagsøgte kort 
forinden havde anvendt en anden Murermester ved et Arbejde paa 
Fabrikken.

Færdig fra Trykkeriet den 14. November 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). —- København.
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Tegningerne er udført paa Grundlag af Tegninger, der er udarbejdet 
af de Sagsøgte. Det er saaledes kun et rent manuelt Arbejde, der er 
udført af Sagsøgeren. Saafremt der kunde tilkomme Sagsøgeren noget 
Vederlag herfor, kan der slet ikke være Tale om Arkitekthonorar, men 
kun om Tegneløn, beregnet pr. Arbejdstime. Iøvrigt er Honoraret be
regnet af en for høj Byggesum. De Arbejder, som Sagsøgerens Tegninger 
vedrører, har kun andraget ca. 63.000 Kr. Endvidere har de Sagsøgte 
gjort gældende, at de af Sagsøgeren udførte Arbejder er behæftet med 
forskellige Mangler.

Der er i den Anledning under Sagen foretaget Syn og Skøn af den 
af Retten udmeldte Skønsmand, Arkitekt M. Bjørn Rasmussen, som har 
erklæret, at de paaberaabte Mangler vil kunne afhjælpes for 560 Kr.

Dette Beløb gør de Sagsøgte gældende til Likvidation, saafremt 
Sagsøgeren helt eller delvis skulde faa Medhold i sin Paastand.

I en fra Akademisk Arkitektforenings Retsudvalg indhentet Erklæring 
af 17. Juni 1944 udtales bl. a. følgende:

»Saafremt der er truffet Aftale om, eller det fra Bygherrens Side er 
anerkendt, at der i Forbindelse med en Bygningsentreprise udføres et 
Tegningsarbejde, der ikke ifølge Entreprisekontrakten kan forlanges ud
ført, maa den paagældende i Almindelighed kunne gøre Krav paa Betaling 
for en saadan Ydelse ud over Entreprisesummen.

Ved mindre Byggearbejder, hvor Bygherren tror at kunne se en 
økonomisk Fordel ved ikke at engagere Arkitekt, er det ikke ualmindeligt, 
at den Person, der fungerer som Murer- eller Tømrermester (som Regel 
som Hovedentreprenør) udfører de nødtørftige Tegninger. Vederlaget for 
dette Arbejde indgaar da formentlig oftest i Betalingen for Entreprisen, 
saaledes at der ikke fremkommer særlig Regning for Honorar for udført 
Tegnearbejde----------

Efter de fremlagte Tegninger synes det uomtvisteligt, at Sagsøgeren 
har udført saavel Hoved- som Detailtegninger paa Grundlag af de Teg
ninger, der angives at være udarbejdet af Fabrikken, og som han tildels 
har ændret og suppleret-----------

Akademisk Arkitektforenings Honorarregler findes, som Sagen fore
ligger, ikke at kunne lægges til Grund for Honorarberegningen. Udvalget 
-----------vil mene, at Honorarets Størrelse bør ansættes i Forhold til 
den Tid, der er medgaaet til Tegningernes Udarbejdelse.«

H. R. T. 1945 Nr. 17 (Ark 28 og 29) 28
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Sagsøgeren har under Sagen afgivet Partsforklaring og Direktør An
dersen ved det sagsøgte Aktieselskab Vidneforklaring.

Sagsøgeren har forklaret, at han i Midten af Februar Maaned 1942 
blev anmodet af Direktør Andersen om at udarbejde Udkast til de om
handlede Byggearbejder til Forelæggelse for Selskabets Bestyrelse. Di
rektør Andersen sagde ved denne Lejlighed, at han ikke vilde faa noget 
Honorar for Tegningerne, hvis Arbejdet ikke blev til noget. Han ud
arbejdede Tegningerne selvstændigt, uden noget af Selskabet udarbejdet 
Udkast som Grundlag. Han har flere Gange efter Arbejdets Fuldførelse 
gjort Krav paa Honorar herfor.

Direktør Andersen har forklaret, at han ved den paagældende Lejlig
hed sagde til Sagsøgeren, at denne ikke vilde faa noget for Tegningernes 
Udarbejdelse, selv om Arbejdet ikke blev til noget. De grundlæggende 
Tegninger var udarbejdet af Selskabet og blev udleveret til Sagsøgeren, 
før han paabegyndte Tegnearbejdet. I December Maaned 1942 rettede 
Sagsøgeren Henvendelse til Vidnet om et Vederlag for Tegningerne, men 
Vidnet afviste dette med en Henvisning til den trufne Aftale. Herefter 
blev der ikke talt mere om denne Sag, før Sagsøgeren sendte sin Regning 
af 19. Oktober 1943.

Efter den foran citerede Udtalelse fra Akademisk Arkitektforenings 
Retsudvalg maa det anses godtgjort, at Sagsøgerens Tegninger er ud
ført paa Grundlag af Tegninger, som de Sagsøgte selv havde udarbejdet. 

Under Hensyn hertil samt til, at det ikke kan anses godtgjort, at Di
rektør Andersens Udtalelser før Arbejdets Paabegyndelse har været af 
en saadan Art, at Sagsøgeren har kunnet nære en berettiget Forventning 
om særligt Vederlag for Tegnearbejdet, og til, at Sagsøgeren først flere 
Maaneder efter Udbetalingen af det sidste ham iøvrigt tilkommende 
Beløb har sendt de Sagsøgte Regning for Tegnearbejde m. v., kan det 
ikke antages, at Sagsøgeren har haft Krav paa særlig Godtgørelse for 
sidstnævnte Arbejde. De Sagsøgte findes herefter at maatte frifindes.

Med Hensyn til Sagsomkostninger forholdes som nedenfor angivet.

Nr. 123/1945. »Bikuben«, Forsørgelsesforening og Sparekasse (Kemp)
mod

Lærer Johs. Odgaard (Overretssagfører Knud Werner).
Kendelse afsagt den 29. September 1944 af K ø b e n h a v n s By

rets Fo ged a fd el i n g I:
Under en paa Begæring af Lærer Johs. Odgaard hos Tjener Knud 

Lager den 4. November 1943 i Frederiksberg Birks Fogedret foretaget 
• Udlægsforretning dekreteredes Udlæg for 173 Kr. 30 Øre i et paa Rekvisiti 
Konto i »Bikuben«s Vesterbro Afdeling indestaaende Beløb.

Efter at »Bikuben« havde nægtet at udbetale det førstnævnte Beløb 
af den anførte Konto, har Rekvirenten begæret Forretningen kontinueret
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i »Bikuben«, og under denne den 21. September 1944 foretagne Kontinua- 
tionsforretning er Beløbet opgjort til 181 Kr. 80 Øre.

Under Forretningen har »Bikuben« ladet møde og protesteret mod 
Udlæg under Henvisning til, at Sparekassebogen, som Rekvirenten ikke 
har kunnet skaffe til Stede, maa forevises i »Bikuben« til Afskrivning 
eller Kvittering i Overensstemmelse med Bogens trykte Tekst, førend 
Udbetaling kan ske.

Den Omstændighed, at »Bikuben« har forsynet Kontrabøgerne med 
en Paategning om, at Udbetaling kun sker til den, der har Kontrabogen i 
Hænde og kan opgive Kontoens Navn, kan imidlertid kun betragtes som 
et Forbehold, som »Bikuben« har taget for i Overensstemmelse med Gælds
brevslovens § 35, 2. Stk., at kunne frigøre sig ved Betaling til Ihænde
haveren, selv om en Notering om Bogens Overdragelse har fundet Sted, 
og Kontrabogen bliver ikke derved den egentlige Bærer af Fordringen. 
Ved den nævnte Paategning skønnes der kun at være skabt en Legitima
tionsregel i Forholdet mellem Indskyderen og Sparekassen. Indskyderens 
Kreditorer kan ikke derved være afskaaret fra at søge Fyldestgørelse i 
hans paa Sparekassekonto staaende Midler, naar de ved hans Uvilje eller 
paa anden Maade ikke kan blive i Stand til at faa Kontrabogen i Hænde.

Herefter vil den af »Bikuben« fremsatte Protest ikke kunne tages til 
FøIge’ 'TU- .Thi eragte s:

Den af »Bikuben« fremsatte Protest mod af Rekvisiti Knud Lagers 
Konto at udbetale det forannævnte Beløb 181 Kr. 80 Øre uden Forevis
ning af den til Kontoen svarende Kontrabog kan ikke tQges til Følge.

ØstreLandsretsKendelseaf20. December 1944 (VIII Afd.):
Ved Dom af 4. Oktober 1943 blev Tjener Knud Lager tilpligtet at be

tale Lærer Johs. Odgaard 112 Kr. 30 Øre med 5 pCt. Rente fra den 
26. August 1943 og 35 Kr. i Sagsomkostninger, og da Beløbet ikke blev 
betalt, lod Odgaard den 4. November 1943 Udlæg foretage hos Lager for 
det ham tilkendte Beløb med paaløbne Omkostninger, ialt 159 Kr. 80 Øre. 
Lager erklærede sig ude af Stand til at betale Beløbet, men oplyste, at 
der paa en Sparekassebog med Bikubens Vesterbro Afdeling indestod 
ca. 700 Kr., der dog tilhørte en Julespareforening. Paa Odgaards Be
gæring blev der dekreteret Udlæg i det paa Kontoen indestaaende Beløb 
700 Kr. »under Forbehold af enhvers lovlige Ret«. Under en Kontinuation 
af Udlægsforretningen den 28. Marts 1944 forklarede Lager, at Spare
kassebogen, der havde Nr. 3404 og stod paa hans Navn med Mærket 
»Ruth og Knud« var taget i Brug af ham i Februar 1943, idet han ind
satte 40 Kr. I Efteraaret 1943 overtog han Hvervet som Kasserer for 
Juleindsamlingen efter en Kollega og indsatte forskellige Beløb tilhørende 
Spareforeningen paa den, indtil Bogen i December 1943 blev udleveret en 
anden Kollega, der havde overtaget Hvervet.

Efter at det den 4. November 1943 foretagne Udlæg var anmeldt for 
Bikuben, meddelte denne, at paa Kontoen indestod 747 Kr. 75 Øre, hvoraf 
imidlertid senere blev udbetalt 583 Kr. 42 Øre, saaledes at Restbeløbet 
udgjorde 164 Kr. 33 Øre. Da Bikuben nægtede at udbetale dette Beløb, 
medmindre Sparekassebogen forevistes til Afskrivning eller Kvittering,

28’
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lod Odgaard den 21. September 1944 Udlægsforretningen kontinuere, og 
ved den af Københavns Byrets Fogedafdeling I den 29. September 1944 
afsagte Kendelse blev den af Bikuben fremsatte Protest mod Udbetaling 
af Beløbet forkastet.

Denne Kendelse har Bikuben paakæret til Landsretten med Paastand 
paa, at Protesten mod Udlægsforretningens Fremme tages til Følge.

Lærer Johs. Odgaard har paastaaet Kendelsen stadiæstei.
For Landsretten har der været anordnet mundtlig Forhandling.
Bikuben har til Siøtte for sin Paastand anført, at det ikke er godt

gjort, hvorvidt det Beløb, hvori Udlæg er foretaget, tilhører Tjener Knud 
Lager eller den foran omhandlede Julespareforening, og hvis det senere 
maatte vise sig, at Beløbet tilhører Foreningen, kan Bikuben, hvis Beløbet 
udbetales, risikere at komme til at betale Beløbet igen. Bikuben har der
hos henvist til, at Sparekassebogen ikke er til Stede, og ai Udbetaling 
ifølge Vedtægternes § 4, der er aftrykt i Sparekassebogen, finder Sted 
til enhver, der foreviser Sparekassebogen og opgiver det Navn og even
tuelt tillige det Mærke, hvorpaa Kontoen lyder, medmindre der paa Kon
toen er noteret særlige Forbehold. Bikuben hævder endelig, at denne 
Vedtægtsbestemmelse og ndførelsen i Kontrabogen stemmer med Reglen 
i Gældsbrevslovens § 33, Stk. 1, om, at Kontrabogens Udsteder kun kan 
paaberaabe sig Aftaler om at udbetale Penge til den, der møder med 
Bogen, naar Aftalen er indført i Kontrabogen paa iøjnefaldende Maade.

Lærer Johs. Odgaard har gjort gældende, at der foreligger et al
mindeligt Gældsforhold mellem Lager og Julespareforeningen, der ikke 
har noget Krav paa netop de i Bikuben indsatte Penge, sami at det følger 
af Gældsbrevslovens Regler om simple Gældsbreve, navnlig § 29, at 
Bikuben ved at udbetale Pengene til Tjener Lager eller den, der er ind
traadt i hans Rettigheder, vil blive frigjort, uanset om Konu abogen ikke 
er til Stede.

Efter de Retten forelagte Oplysninger er det den 4. November 1943 
foretagne Udlæg ikke paaanket, ligesom der ejheller paa anden Maade 
ses at være foretaget Retsskridt til Ophævelse eller Ændring af dette, 
navnlig ikke fra den i Sagen omhandlede Julespareforemng, der maa 
antages at være bekendt med, at Kontoen er spærret paa Grund af det 
foretagne Udlæg. Den i Gældsbrevslovens § 33 indeholdte Bestemmelse 
findes at give Kontrabogens Udsteder en særlig Ret til med frigørende 
Virkning at udbetale det paa Kontrabogen indestaaende Beløb til den, 
der foreviser Bogen, medens Bogindehaveren ikke findes at kunne støtte 
nogen Ret paa denne Bestemmelse, og Vedtægternes § 4 kan ikke række 
videre. Herefter maa Bikuben i Medfør af Gældsbrevslovens § 29 være 
frigjort ved at udbetale Beløbet til en Udlægshaver, idet der forsaavidt 
angaar nærværende Tilfælde, særligt kan henvises til, at det er godtgjort, 
at i hvert Fald 40 Kr. af Beløbet tilhører Tjener Lager, og at der intet 
er godtgjort om, at andre skulde have erhvervet Rettigheder over Rest
beløbet.

Herefter vil Udlægsforretningen kunne fremmes i det paa Kontra
bogen indestaaende Beløb.

Kæremaalets Omkostninger for Landsretten findes Bikuben at burde 
godtgøre Lærer Johs. Odgaard med 100 Kr.
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Thi bestemmes:
Den indankede Kendelse stadfæstes forsaavidt angaar Udlæg i det 

paa Kontrabog Nr. 3404 med Bikubens Vesterbro Afdeling indestaaende 
Beløb

Kæremaalets Omkostninger for Landsretten betaler »Bikuben«, For- 
jørgelsesforemng og Sparekasse, til Lærer Johs. Odgaard med 100 Kr. 
inden 15 Dage efter denne Kendelses Afsigelse.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse af »Bikuben«, Forsørgelsesforening og Sparekasse paakæret til Højesteret med Paastand om, at Protesten mod Udbetalingen tages til Følge.I Paakendelsen har syv Dommere deltaget.Ifølge Vedtægterne for »Bikuben«s Sparekasse § 3, 3. Stk., indføres alle Udbetalinger fra Kontoen til Spareren i Sparekassebogen, og ifølge § 4, 1. Stk., finder Udbetaling Sted til enhver, der foreviser Sparekassebogen og opgiver det Navn og eventuelt tillige det Mærke, hvorpaa Kontoen lyder. I § 4, 5. Stk., hedder det derhos: »Udbetaling kan efter Direktionens nærmere Bestemmelse ske mod Afgivelse af Checks---- De Sparekassebøger,hvortil der udleveres Checkblanketter, skal saavel paa Forsiden og Titelbladet som paa hver enkelt Side i Bogen være forsynet med Paategning om, at Bogens Paalydende ikke er Bevis for Størrelsen af det paa Bogen indestaaende Tilgodehavende.« Af disse Bestemmelser, sammenholdt med Snarekasseloven (Lovbekendtgørelse Nr. 255 af 25. Juli 1938) § 18, 2. og 4 Stk., findes det at følge, at »Bikuben«, uanset det stedfundne Udlægs Lovlighed, har Ret til at kræve Sparekassebogen forelagt til Afskrivning eller eventuelt mortificeret, forinden Udbetaling finder Sted til Indkærede. Herved bemærkes, at Bestemmelserne i GæMsbrevslovens Kan. 4, hvorefter Sparekassebøger som Hovedregel er undergivet Reglerne om simple Gældsbreve, ikke kan anses strdende herimod, jfr. det i Gældsbrevslovens § 29 tagne Forbehold med Hensvn H Gæ’dsbreve af særlig Beskaffenhed.Som Følge heraf vil den Kærendes Paastand være at tage til Følge.I Kæremaalsomkostninger for Landsret og Højesteret findes Indkærede at burde betale 250 Kr. til den Kærende.

Thi bestemmes:
Den af den kærende, »Bikuben«, Forsørgelsesforening og Sparekasse, fremsatte Protest mod Udbetaling af noget paa Konto Nr. 3404 med »Bikuben«s Vesterbro'Afdeling indestaaende Beløb uden samtidig Forevisning af den til Kontoen svarende Kontrabog bør tages til Følge.
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Kæremaalssagens Omkostninger for Landsret og Højesteret betaler indkærede, Lærer Joh s. Odgaard, til den Kærende med 250 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Højesteretskendelses Forkyndelse.

Nr. 25/1945. Enkefru Gerda Augusta Graae, født Selchau- Hansen (Hartvig Jacobsen) m 0 j
Frk. Ingeborg Graae, dels paa egne Vegne og dels som beskikket Værge ad hoc for sin fraværende Broder, Direktør Carl Johan 
Graae, samt Fru Helga Hammer, Fru Gunver Matthison-Hansen og Grosserer Ivar Dragsted (Landsretssagf. Harald Westergaard).

Kendelse afsagt den 23. Maj 1944 af Skifteretten for 
Helsingør Købstad m. v.:

Den 22. Oktober 1943 afgik Direktør Frederik Ludvig Vilhelm Graae, 
Rosenlund, Rungsted, ved Døden, og en af Enken, Gerda Augusta Graae 
i Skrivelse af 6. December 1943 fremsendt Anmeldelse om Boets Udleve
ring til Hensidden i uskiftet Bo i Henhold til Lov Nr. 120 af 20. April 
1926, Kapitel 2, §§ 15—20 toges i Overensstemmelse med Bestemmelsen 
i § 2 i det af Ægtefællerne under 20. April 1938 notarialiter oprettede 
Testamente med Codicil af 14. Juli 1939, til Følge af nærværende Skifteret 
den 11. December 1943.

Ved Skrivelse af 15. December 1943 har Enken gjort opmærksom 
paa, at det ikke kan have været afdødes Mening, at hans Udarvinger 
skulde være hans Arvinger, saafremt han afgik ved Døden som den 
førstafdøde, idet Ordlyden af Testamentets § 2 ikke er i Overensstem
melse med hans testamentariske Vilje, saaledes som denne iøvrigt har 
fundet Udtryk i Testamentet.

Efter stedfunden Forhandling med Udarvingerne, meddelte Enken un
der 7. Februar 1944, at afdødes Søskendebørn Frk. Ellen Graae og Redak
tør Poul Graae havde erklæret sig villig til at give Arveafkald i Boet, at 
Brodersønnen, Direktør Carl Johan Graae boede i London, hvorfor det 
ikke havde været muligt at opnaa Forbindelse med ham, medens de øvrige 
Broderbørn, Grosserer Ivar Dragsted, Sønderborg, Fru Gunver Matthi
son-Hansen, Frk. Ingeborg Graae, Revisor Holger Graae, alle af Køben
havn, samt Fru Helga Hammer, Birkerød, enten ikke havde svaret paa 
en fremsendt Anmodning om at give Afkald paa Arv i Boet eller havde 
meddelt, at de ønskede Skifterettens Kendelse i Sagen, hvorfor hun til
bagekaldte sin Anmeldelse af 7. December 1943 og begærede sig Boet 
udleveret til privat Skifte som Boets eneste Arving.

Ægtefællerne havde ved et den 17. August 1933 oprettet Testamente 
blandt andet bestemt følgende: »1.

Med Bemærkning, at vi ingen fælles Børn eller Livsarvinger har eller 
har haft, hvorimod jeg Fru Gerda Augusta Graae har en Datter af tid-
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ligere Ægteskab, Fru Eleanor Borchgrevink, i Ægteskab med Kaptajn 
Otto Borchgrevink, Tønsberg, bestemmer vi herved, at den længstlevende 
af os skal have Ret til Hensidden i uskiftet Bo med Fællesboet, og skulde 
min Fru Graaes nævnte Datter være død før os uden Livsarvinger, skal 
den længstlevende af os være den førstafdødes eneste og universelle 
Arving og som saadan arve alt, hvad den førstafdøde efterlader sig, være 
sig Fællesbo eller Særeje.

2.
Naar den længstlevende af os er afgaaet ved Døden, skal vore Efter

ladenskaber ved den længstlevendes Død tilfalde ovennævnte Fru Eleanor 
Borchgrevink som Særeje, og maatte hun være død før den længst
levende af os, træder hendes Livsarvinger i Stedet, og det er vort 
bestemte Ønske, at kun hendes Livsarvinger kan faa Del i den Arv, som 
hidrører fra os.«

Sagfører Marius Arentoft, der har konciperet dette Testamente, har 
som Vidne forklaret, at der ved Oprettelsen af Testamentet af 1933 ikke 
var Tvivl om, at Ægtefællerne begge ønskede at begunstige hinanden 
mest muligt, og at Hustruens Datter skulde være den længstlevendes 
eneste Arving.

Dette Testamente blev tilbagekaldt ved Testamentet af 20. April 1938, 
der om Arveforholdene efter afdødes Død blandt andet bestemmer saa
ledes:

2.
»Saafremt jeg Frederik Graae dør før min Hustru, skal denne være 

berettiget til at overtage hele vort Fællesbo i Overensstemmelse med 
Reglerne i Lov Nr. 120 af 20. April 1926, Kapitel II, §§ 15—20.

3.
Det mig eventuelt tilhørende Særeje, jfr. særlig § 1, skal efter min 

Død skiftes, saaledes at der tilfalder min Hustru Halvdelen til fri Raadig- 
hed. Resten skal indsættes i Bikubens Forvaltningsafdeling og behandles 
efter følgende Regler:

b.
Naar min Hustru er afgaaet ved Døden skal Renterne med Fradrag 

af Udgifterne tilfalde min ovennævnte Steddatter Eleanor eller — hvis 
hun er død — hendes Livsarvinger til Deling efter Arvelovens Regler.

5.
Hvis jeg Frederik Graae som den længstlevende afgaar ved Døden, 

skal hele den efterladte Formue tilfalde min nævnte Steddatter eller 
hendes Livsarvinger med Baandlæggelse efter Reglerne i § 3.

Hvis min Steddatter og hendes Livsarvinger ere døde før mig, skal 
min efterladte Formue tilfalde mine Intestatarvinger til Fordeling efter 
Arvelovens Regler.

7.
Ligeledes forbeholder vi os at raade over Løsøregenstande eller 

uvæsentlige Pengebeløb paa anden Maade; Bestemmelser herom, under
skrevet af den paagældende Ægtefælle og henlagt i Vedkommendes
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Gemmer eller tilsendt Eksekutorerne eller en af dem, skal være ligesaa 
gyldige, som om de var indbefattede i selve Testamentet.«

Sidstnævnte Bestemmelse ændredes ved Codicil af 14. Juli 1939 
saaledes:

II.
»Testamentets § 7 ophæves og erstattes af følgende:
Alt Indbo, Løsøre m. v. tillægger vi forlods Eleanor Borchgrevink 

til fri Raadighed. Dog forbeholder vi os at efterlade os en Liste over 
enkelte Løsøregenstande m. v., som skal tilfalde andre, og skal vore 
Eksekutorer respektere denne Liste ganske, som om den havde været 
optaget i Testamentet.«

Afdødes Hustru har som Part forklaret, at der ikke ved Testamentet 
af 1933 var Tale om andet end, at hun og hendes Datter skulde være 
afdødes eneste Arvinger, saafremt afdøde først afgik ved Døden, og det 
var ikke ved Oprettelsen af Testamentet i 1938 Meningen, at der skulde 
ske Forandringer forsaavidt angaar dette Punkt. Testamentet blev ude
lukkende oprettet af Hensyn til den Arv, som afdøde som Særeje havde 
faaet tillagt i Boet efter Direktør Valdemar Graae.

Tilsvarende Vidneforklaring er afgivet af afdødes Kompagnon, Di
rektør Fridtjof Hilmand og afdødes Steddatter, Fru Eleanor Borch
grevink.

Testamentet af 1938 udarbejdedes af Højesteretssagfører Gustav 
Graae, og Testamentets § 2 lød i to i Sagen fremlagte Udkast oprindelig 
saaledes:

»Saafremt jeg Frederik Graae dør før min Hustru, skal der straks 
foretages Skifte efter mig, hvorved der vil være at forholde saaledes.«

I det ene Udkast er der udfor denne Bestemmelse af afdøde med 
Blæk skrevet »Nej« og med Højesteretssagfører Graaes Haandskrift er 
Bestemmelsen med Blyant rettet til:

»Saafremt jeg Frederik Graae dør før min Hustru, skal denne være 
berettiget til at hensidde i uskiftet Bo med Eleanor Borchgrevink eller 
hendes Livsarvinger.«

I det andet Udkast er en af Højesteretssagfører Graae foretagen til
svarende Blyantsrettelse paany blevet udstreget, og Bestemmelsen er af 
Højesteretssagfører Graae med Blyant blevet ændret, saaledes som Be
stemmelsen lyder i det endelige Testamente.

Der har endvidere i Sagen været fremlagt en Del Korrespondance, 
og i en af Højesteretssagfører Graae til afdøde fremsendt Skrivelse af 
3. Marts 1938 hedder det blandt andet:

»at‘Eleanor, der i dine Øjne jo er at betragte som din Datter«---------
Den Testamentet af 1938 tilføjede Codicil af 14. Juli 1939 er ud

arbejdet af Højesteretssagfører, Dr. jur. Hartvig Jacobsen, og i Anled
ning af denne Codicils Oprettelse tilskrev afdøde Højesteretssagfører 
Hartvig Jacobsen under 2. Juni 1939 blandt andet saaledes:

»Da jeg, som De ved, har mistet Tillid i en vis Retning, fremsender 
jeg mit Testamente til Eftersyn, da jeg særlig gerne vil være sikker paa 
at de Foranstaltninger der er truffet ikke vil lægge Hindringer ivejen 
for at mine Arvinger, som jo er norske og formodentlig bosiddende i 
Norge, kan fuldtud nyde godt af deres Arv.---------- «
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Endelig er der blevet fremlagt for Retten en Korrespondance fra 
1939 mellem afdøde og dennes Nevø, Grosserer Ivar Dragsted, Sønder
borg, hvorefter afdøde gav Udtryk for, at han afbrød al Forbindelse 
med sin Nevø.

Efter det oplyste maa det antages, at Ordlyden af Testamentets § 2 
er udformet i dens endelige Skikkelse af Højesteretssagfører Gustav 
Graae, og at afdøde ikke har været klar over, at der ved Henvisning til 
Bestemmelserne i Lov Nr. 120 af 20. April 1926 Kapitel II, §§ 15—20 
skete en Ændring af de arveberettigede i Forhold til Testamentet af 1933 
og Udkastet til Testamentet af 1938 i dets først ændrede Udformning.

Naar henses hertil og til den Omstændighed, at Ordlyden ai Be
stemmelsen i § 2 ikke harmonerer med Testamentets øvrige Bestemmel
ser, der udelukkende begunstiger afdødes Steddatter Fru Eleanor Borch- 
grevink og dennes Livsarvinger og det lidet sandsynlige i, at Arvefølgen 
skulde afhænge af den tilfældige Omstændighed, hvilken af Ægtefællerne, 
der blev den længstlevende, sammenholdt med det iøvrigt oplyste, finder 
Retten det ubetænkeligt at statuere, at det var afdødes Vilje, at hans 
Efterladenskaber, saafremt han afgik ved Døden som den ørstafdøde, 
skulde tilfalde hans Hustru og efter dennes Død hendes Datter eller 
dennes Livsarvinger.

Thi eragtes:
Den af Enkefru Gerda Augusta Graae fremsatte Begæring om som 

eneste Arving at overtage Boet efter Direktør Frederik Ludvig Vilhelm 
Graae til privat Skifte og Deling vil være at tage til Følge.

Østre Landsrets Kendelse af 22. December 1944 (V Afd.):
Den den 19. Juni 1944 paakærede Kendelse, der er afsagt den 23. Maj 

1944 af Skifteretten for Helsingør Købstad m. v, paastaas af de kærende, 
Frk. Ingeborg Graae dels paa egne Vegne og dels som beskikket Værge 
ad hoc for sin fraværende Broder, Direktør Carl Johan Graae, samt Fru 
Helga Hammer, Fru Gunver Matthison-Hansen og Grosserer Ivar Drag
sted — der først den 6. Juni s. A. er komne til Kundskab om Ken leisen 
— ændret derhen, at den af indkærede, Enkefru Gerda Augusta Graae, 
født Selchau-Hansen, fremsatte Begæring om som eneste Arving at over
tage Boet efter afdøde Direktør Frederik Ludvig Vilhelm Graae til privat 
Skifte ikke tages til Følge.

Indkærede paastaar Stadfæstelse.
De Kærende har afgivet Kæreskrift af 15. Juni 1944 og et Proces

skrift af 26. Oktober s. A., medens Indkærede har afgivet Processkrifter 
af 30. Juni 1944, 5. Oktober og 17. November s. A.

I det foreliggende Tilfælde, hvor der ikke er Tale om Redressering 
af en af Skifteretten begaaet Fejl, eller om oplyste urigtige Forudsæt
ninger eller andet tilsvarende Forhold, men om en Omtydning af et 
Testamente paa Trods af dets Ordlyd, der har givet Anledning til en 
Tilfølgetagelse af en Begæring i Overensstemmelse med nævnte Ordlyd, 
maa det stille sig som tvivlsomt, om Skifteretten har været beføjet til at 
omgøre nævnte Tilfølgetagelse som sket ved den paakærede Kendelse. 
Der findes dog efter Omstændighederne ikke aldeles tilstrækkelig Grund
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til at ophæve Kendelsen, navnlig under Hensyn til, at Skifterettens Kom
petence i den heromhandlede Henseende ikke ses at være draget i Tvivl 
under Behandlingen for Skifteretten, samt til, at der efter det oplyste 
maa gaaes ud fra, at Indkærede ved Indgivelsen af Begæringen af 6. De
cember 1943 ikke har været klar over Begæringens Rækkevidde.

Derimod findes Indkærede ikke — saaledes som Sagen hidtil fore
ligger oplyst —, at have godtgjort sin Berettigelse til uanset Testamen
tets § 2 at overtage Boet til privat Skifte som Afdødes eneste Arving, 
hvorfor Kendelsen vil være at ændre derhen, at hendes Begæring i saa 
Henseende ikke tages til Følge.

Thi bestemmes:
Den af indkærede, Enkefru Gerda Augusta Graae, født Selchau-Han- 

sen, fremsatte Begæring om som eneste Arving at overtage Boet efter 
afdøde Direktør Frederik Ludvig Vilhelm Graae til privat Skifte kan ikke 
tages til Følge.

Kæremaalets Omkostninger ophæves.

En af de voterende Dommere afgav saalydende
Dissens:

Paa det foreliggende Grundlag anser jeg Indkæredes Arveret for 
hjemlet ved Post 2 i Testamentet af 1938. Ordene heri: »i Overensstem
melse med Reglerne i Lov Nr. 120 af 20. April 1926 Kap. II §§ 15—20« 
maa skyldes en Incurie, idet der efter det oplyste mangler ethvert Holde
punkt for at antage, at det med Omredigeringen af det ældre Testamente 
af 1933 — se Sagens Bilag 8 og 9 og Underbilagene I og II til Højesterets
sagfører Steglich-Petersens Skrivelse til Skifteretten af 28. April 1944 — 
har været tilsigtet at give de Kærende nogen dem efter Testamentet af 
1933 ikke tilkommnede Arveret.

Jeg maa derfor stemme for at stadfæste den paakærede Kendelse.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret.I Paakendelsen har syv Dommere deltaget.
Da Skifterettens Dekret af 11. December 1943, hvorved Kærendes Begæring om at overtage Boet til Hensidden i uskiftet Bo toges til Følge, er en Beslutning, der er truffet uden forudgaa- ende Procedure, og da Begæringen uden unødigt Ophold er taget tilbage, uden at der ses paa Grundlag af Beslutningen at være sket noget, der har indvirket paa Trediemands Retsstilling, findes Skifteretten at have haft Kompetence til paa Kærendes Begæring at omgøre Beslutningen.Efter alt foreliggende, herunder navnlig det om Forarbejderne til Testamentet oplyste, er det uantageligt, at det har været Testatorernes Hensigt, at Fr. Graaes legale Arvinger skulde ind-
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sættes som Arvinger, saafremt han døde før Kærende, men det maa antages at have været Meningen, at hans Efterladenskaber skulde tilfalde hans Hustru og efter hendes Død hendes Datter eller dennes Livsarvinger.Herefter, og idet bemærkes, at nogle i Testamentet af 1938 og Kodicillen af 1939 indeholdte Bestemmelser om Eksekutorbehandling af »Vore Boer« ikke som af de Indkærede hævdet, findes at kunne være til Hinder for, at Kærende overtager Afdødes Bo, der for Tiden kun omfatter Fælleseje, som eneste Arving, til privat Skifte, vil Skifterettens Kendelse være at stadfæste.I Kæremaalsomkostninger for Landsret og Højesteret findes de Indkærede een for alle og alle for een at burde betale 2000 Kr. til Kærende. Thi bestemmes:
Skifterettens Kendelse stadfæstes.I Kæremaalsomkostninger for Landsret og Højesteret betaler de indkærede, Frk. Ingeborg Graae, dels paa egne Vegne og dels som beskikket Værge ad hoc for sin fraværende Broder, Direktør Carl Johan Graae, samt Fru Helga Hammer, Fru Qunver Matthison-Hansen og Grosserer Ivar Dragsted, een for alle og alle for een til kærende, Enkefru Gerda Augusta Graae, født Selchau-Hansen, 2000 Kr., der udredes inden 15 Dage efter denne Højesteretskendelses Forkyndelse.

Torsdag den 25. Oktober.

Nr. 276/1944. Direktør Axel Harrev (Bay Erichsen) 
mod

Inspektør Sven Buemann (Bierfreund).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Østre Landsrets Dom af 10. November 1944 (VII Aid.): Sag
søgte, Direktør Axel Harrev, bør inden 15 Dage efter denne Doms Af
sigelse til Sagsøgeren, Inspektør Sven Buemann, betale 7000 Kr. med 
Renter 5 pCt. aarlig fra den 17. Juli 1944, til Betaling sker, og Sagens 
Omkostninger med 800 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret er der fremkommet en Revisorerklæring, hvor-
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efter de i Dommen nævnte 75 pCt. af Omsætningen i »Landevejs- kroen«s Bar i Perioden fra 29. Maj til 13. August 1944 har udgjort 33.556 Kr. 34 Øre. Appellanten har herefter subsidiært nedlagt Paastand om Frifindelse mod Betaling af et Beløb efter Rettens Skøn, ikke over 3650 Kr. Indstævnte har paastaaet Dommen stadfæstet.Til Støtte for, at Afskedigelsen af Indstævnte har været berettiget, har Appellanten for Højesteret særlig paaberaabt sig, at Indstævnte den 2. Juni 1944 har ladet servere for Gæster efter Lukketid. Selv om det antages, at der foreligger en ringe Overskridelse af Serveringstiden, findes dette, under Hensyn til, at det drejer sig om et enkeltstaaende Tilfælde, samt til hvad der er oplyst om Omfanget deraf og de øvrige Omstændigheder, hvorunder det er sket, ikke at have givet fornødent Grundlag for den skete Afskedigelse.Herefter og efter det i Dommen iøvrigt anførte er Indstævnte berettiget til Erstatning hos Appellanten. Efter hvad der foreligger om Omsætningen i Baren i det paagældende Tidsrum, findes Indstævntes Tilgodehavende, derunder Erstatning for Kost, passende at kunne ansættes til 4000 Kr. med Renter. Med denne Nedsættelse af Erstatningsbeløbet vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Erstatningen bestemmes til 4000 Kr.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Direktør Axel Harre v, til Indstævnte, Inspektør Sven Buemann, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I November 1943, da Sagsøgeren, Inspektør Sven Buemann, havde 

Stilling som Inspektør i Restaurant »Mayfair«, forhandlede han med 
Sagsøgte, Direktør Axel Harrev, der i Foraaret 1944 vilde aabne en ny 
Bar i Tilknytning til den af ham drevne Restaurant »Landevejskroen« i 
Klampenborg, om at overtage en Stilling i denne, og endelig Aftale heroin 
blev truffet ved to Forhandlinger i Foraaret 1944. Disse fandt Sted i 
»Landevejskroen« og »Peter Lieps Hus«. Den trufne Aftale gik ud paa, 
at Sagsøgeren skulde varetage Stillingen som Inspektør i Baren fra 
dennes Aabning 2. Pinsedag den 29. Maj 1944 til omkring 15. August 1944. 
Sagsøgeren skulde lønnes med 10 pCt. af 75 pCt. af det daglige Brutto- 
salg samt fri Fortæring efter eget Ønske, hvorhos han skulde have en 
Rabat paa 25 pCt. af alle de Indkøb, han foretog i Forretningen. Sag
søgeren, der havde opsagt sin tidligere Stilling pr. 1. Maj 1944, deltog
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fra omkring Midten af Maaneden i Forberedelserne til Barens Aabn:ng. 
Indretningen af Baren var tilendebragt den 29. Maj Kl. ca. 16 og samme 
Aften fandt Aabningen Sted.

Den 31. Maj 1944 tilskrev Sagsøgte Sagsøgeren saaledes:
»Da flere af de Aftaler, der er indgaaet ikke er overholdt — saasom 

Afsendelse af Indbydelseskort før Pinse, Pressemiddag, der skulde finde 
Sted Onsdag den 31. Maj — og jeg fra Gæsters Side har faaet Be
klagelse over, at De misrekommanderer Forretningen, samtidig med, at 
De paa Trods af Forbud mod unødige Diskussioner med Tjenerne i Loka
let naar der er Gæster, forstyrrer den Husorden, De er gjort bekendt 
med, skal jeg herved gøre Dem opmærksom paa, at det vil have øje
blikkelig Afsked til Følge, saafremt Aftaler, Husorden og Ting foregaar, 
der kan skade min Forretning.«

Dette Brev besvarede Sagsøgeren i en Skrivelse, hvori det bl. a. 
hedder:

»Modtaget dit Brev, som jeg ikke forstaar et Ord af. Ingen har 
nogensinde omtalt nogen »Husorden« for mig, ligesom ingen har været 
til at formaa bare at besvare høflige Forespørgsler angaaende Forret
ningens Drift, som jeg i min Egenskab af Inspektør og procentlønnei, 
dog er lidt interesseret i----------At arrangere Middag for Pressen naar
jeg overhovedet ikke kan komme til at tale med dig — idet du, naar vi 
endelig staar overfor hinanden, beder mig »holde Kæft« — er ikke leu 
Forøvrigt foreligger jo ingen Bestemmelse desangaaende om netop den 
31. Maj---------- «

Sagsøgte tilskrev derefter den 3. Juni 1944 Sagsøgeren saaledes:
»Da De i Gaar Fredag den 2. Juni, paa trods af gentagne Opfordrin

ger af vor Inspektør Wilbur, har ladet Gæster faa serveret — og nyde 
01 i Forhallen til Baren Kl. 23,15, meddeler jeg Dem herved Deres Afsked 
med øjeblikkelig Virkning og beder Dem straks forlade Etablissementet 
Deres eventuelle Tilgodehavende vil blive Dem tilsendt, naar vor Revisor 
som sædvanlig har gennemgaaet vort Regnskab og udregnet Deres 
Procenter.«

Under nærværende Sag har nu Sagsøgeren paastaaet Sagsøgte dømt 
til Betaling af 7000 Kr., subsidiært et mindre Beløb efter Rettens Skøn, 
med Renter 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 17. Juli 1944. Sag
søgte har paastaaet sig frifundet.

Til Støtte for sin Paastand gør Sagsøgeren gældende, at han ikke har 
gjort sig skyldig i noget Forhold, der kunde berettige Sagsøgte til at 
bortvise ham som sket, og at Sagsøgte derfor maa være pligtig at betale 
ham den Gage, han efter Aftale havde Krav paa. Engagementet var ind
gaaet for et Tidsrum af ca. 75 Dage, og Omsætningen i Baren i dette 
Tidsrum blev ved Forhandlingerne mellem Parterne anslaaet til 75— 
100.000 Kr. 71/» pCt. af denne Omsætning andrager 5625—7500 Kr., hvortil 
kommer Værdien af den Sagsøgeren tilsagte Ret til fri Fortæring.

Sagsøgte har gjort gældende, at Sagsøgeren groft har tilsidesat sine 
Pligter og forsømt sin Stilling, idet han navnlig har blandet sig i Tjener
nes Forhold og generet dem i Udførelsen af deres Arbejde, har ladet 
servere for Gæster efter Lukketid og har omtalt Forretningen paa ufor
delagtig Maade. Sagsøgeren skulde intet have med Barens Drift at gøre,
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idet hans eneste Beskæftigelse som Inspektør skulde være at vise Gæ
sterne til Rette og i Kraft af sin store Bekendtskabskreds eventuelt 
skaffe nye Kunder til Forretningen. Da han fortsatte med fuldstændig at 
negligere de Anvisninger, han fik af Sagsøgte, har Bortvisningen været 
fuldt berettiget.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Sagens Parter^ 
Komponisten Victor Cornelius, Skuespiller Victor Montell, Inspektør i 
»Landevejskroen« Bertel Sofus Wilbur, Overtjener Axel Jacobsen og 
Bogholderske i Restaurant »Mayfair« Fru Anna Lund.

Sagsøgeren har forklaret, at han ikke var opsagt i sin Stilling som 
Inspektør i Restaurant »Mayfair«, hvor han tjente ca. 2000 Kr. maaned- 
lig, da han traf Aftale med Sagsøgte, og at hans Principal gerne ønskede 
at beholde ham og var villig til at forhøje hans Løn. Da han blev enga
geret af Sagsøgte, udtalte denne, at han ikke agtede at blande sig i 
Barens Drift, der skulde overlades Sagsøgeren og Komponisten Victor 
Cornelius i Forening. Sagsøgeren har om Aftenen den 2. Juni lidt før 
Lukketid ladet servere 2 Pilsnere for 2 mandlige Gæster, der sammen 
med deres Damer havde opholdt sig i Baren i ca. P/2 Time og nydt 
forskellige Drikkevarer. Serveringen fandt Sted i Barens Forlokale, idet 
der ikke maatte serveres 01 i selve Lokalet, Gæsterne forlod Etablisse
mentet ved Lukketid efter at have hentet deres Damer i Baren.

Sagsøgte har forklaret, at Sagsøgeren blev antaget til at lede Baren. 
Det var dog Sagsøgtes Tanke, at Sagsøgeren ikke skulde have noget at 
gøre med Barens Drift, men kun i Kraft af sin store Bekendtskabskreds, 
skaffe Kunder til Forretningen og vise Gæsterne til Rette i Lokalet. Dette 
meddelte han dog ikke Sagsøgeren, hvorimod det øvrige Personale var 
instrueret i Overensstemmelse hermed. Da Sagsøgte modtog de Klager 
over Sagsøgeren, som gav Anledning til de to ovenfor citerede Skrivelser 
til ham, forhørte han sig ikke hos Sagsøgeren om dennes Stilling til 
Klagerne.

Efter Inspektør Wilburs Forklaring talte denne den 2. Juni Kl. 
ca. 23,10 i Telefonen med Sagsøgte, hvem han meddelte, at Sagsøgeren 
lod servere 01 for Gæster, skønt Lukketiden var overskredet, og hertil 
svarede Sagsøgte: »Det er godt, saa ved vi, at Aftalen er brudt«.

Om dette Forhold har Fru Anna Lund forklaret, at hun og en anden 
Dame, der begge var i Selskab med de to Herrer, der fik serveret 01 i 
Forlokalet, blev siddende i Baren, da Herrerne gik ud. Der blev paa dette 
Tidspunkt endnu serveret i Baren. Herrerne kom kort efter tilbage og: 
hentede Damerne, hvorpaa de alle forlod Etablissementet og gik til Sta
tionen, hvorfra de kørte til København med Toget 23,13.

Ifølge en af Landsforeningen for Restauratører i Danmark afgivet 
Erklæring af 20. Oktober 1944 er en i en Restaurant eller Bar med 
Servering ansat Inspektørs Stilling først og fremmest at være Restaura
tørens Stedfortræder i enhver Retning overfor Publikum og Personale. 
Hans Arbejde bestaar bl. a. i at afgøre ethvert Spørgsmaal, der maatte 
opstaa vedrørende Betjening og Servering samt tage imod eventuelle 
Reklamationer vedrørende Køkkenet. Desuden skal han føre Tilsyn med 
Tjenere og eventuelle Musikere og Artister. Han maa endelig være be
kendt med alt vedrørende Restaurationen, derunder hvilke Varer, der kan
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serveres og til hvilke Tider og Priser. Efter gældende Sædvane har han 
Krav paa gratis Kost udover den fastsatte Løn, for saa vidt der ikke 
foreligger modstaaende Aftale.

Ved det oplyste findes det ikke godtgjort, at Sagsøgeren har gjort sig 
skyldig i Tilsidesættelse eller Forsømmelse af sine Pligter som Inspektør. 
Sagsøgte har derimod selv bl. a. ved at give sit Personale urigtige Op
lysninger om Sagsøgerens Stilling som Inspektør været Aarsag til, at det 
navnlig som Følge af de derved opstaaede Uoverensstemmelser og 
Vanskeligheder mellem Sagsøgeren og dette blev gjort i høj Grad 
vanskeligt for Sagsøgeren at varetage sin Stilling paa behørig Maade. 
Sagsøgtes Bortvisning af Sagsøgeren findes herefter at have savnet 
Grundlag.

Da Sagsøgte, trods Sagsøgerens Opfordring, ikke har fremlagt Regn
skab over Barens Drift i det heromhandlede Tidsrum og iøvrigt ikke har 
bestridt, at Parterne ved Aftalens Indgaaelse regnede med en Omsætning 
paa 75—100.000 Kr., og da han ej heller har godtgjort, at Sagsøgeren ikke 
i Kraft af Aftalen havde Krav paa fri Fortæring, vil han være at dømme 
efter Sagsøgerens Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 800 Kr.

Fredag den 26. Oktober.

Nr. 23/1945. Købmand Elias Haastrup (Rørdam) 
mod

Modehandlerinde Fru Marie Alberg, født Hansen (Hjejle).
(Lejemaal angaaende et Butikslokale).

Østre Landsrets Dom af 5. December 1944 (II Afd.): Sag
søgte, Købmand Elias Haastrup, bør overfor Sagsøgerinden, Modehand
lerinde Fru Marie Alberg, født Hansen, anerkende, at hendes Lejemaal 
fra 15. Oktober 1943 at regne er beskyttet i Overensstemmelse med Reg
lerne i § 60, Stk. 1, jfr. § 55, i Lejelovsbekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 
1943. Sagsøgte bør inden 15 Dage fra denne Doms Afsigelse til Sagsøger
inden betale Sagens Omkostninger med 300 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet sig frifundet og Indstævnte tilpligtet at fraflytte de omhandlede Lokaler senest den 31. December 1945.Indstævnte har paastaaet Dommen stadfæstet.Fem Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold
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til dens Grunde og at paalægge Appellanten at betale Indstævnte Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Fire Dommere finder, at der ikke foreligger saadanne særlige Omstændigheder, som kunde medføre, at Lejemaalet, der ifølge sit Indhold er tidsbegrænset, desuagtet skulde være beskyttet ved Lejelovens § 60, Stk. 1, og stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Købmand Elias Haastrup, til Indstævnte, Fru Marie Alber g, født Hansen, med 400 Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Af- s i g e 1 s e.

Den indankede Dorns Præmisser er saalydende:
Efter at Rentier Carl Valdemar Haarup i Svendborg i 1927 eller 1928 

var ophørt at drive Forretning som Fotograf, udlejede han en Butik med 
Værelse og tilhørende Rum i den ham da tilhørende Ejendom, Møller
gade 12 i Svendborg til to Urmagere for en aarlig Leje af 5000 Kr., saa
ledes at Lejemaalet blev indgaaet for en fem-aarig Periode og skulde 
ophøre uden Opsigelse ved Periodens Udløb. Den 1. August 1932 udlejede 
han for en fem-aarig Periode Lokalerne til Fiøken Ingeborg Hansen for 
en aarlig Leje af først 2500 Kr., senere 3000 Kr. Fiøken Hansen, der drev 
Modeforretning i det lejede, døde den 20. September 1938, og han ud
lejede derefter den 2. November 1938 Lokalerne til hendes Søster Sag
søgerinden, Modehandlerinde Fru Marie Alberg. født Hansen, der havde 
været ansat som Ekspeditrice hos Frøken Hansen. Lejen fastsattes til 
3000 Kr aarlig, og det hedder i Kontrakten bl. a.:

»Lejemaalet vedvarer, indtil det skriftlig opsiges med 6 Maaneders 
Varsel til Ophør den paafølgende April eller Oktober Flyttedag af Leje
ren, fra Udlejerens Side kan Lejemaalet ikke opsiges i 5 Aar, men det 
ophører ganske til Oktober Flyttedag 1943, uanset Lejelovens § 60.«

Som Begyndelsestermin for Lejemaalet bestemtes »første Oktober 
1938«.

I Begyndelsen af Oktober 1943 forelagde Haarup Sagsøgerinden, der 
tidligere paa Aaret overfor ham havde rejst Spørgsmaalet om Fornyelse 
af Kontrakten, Udkast til en ny Lejekontrakt, hvorved Lejemaalet for
nyedes for et Aar. Da Sagsøgerinden ønskede et længere Lejemaal, næg
tede hun at underskrive Kontrakten og henvendte sig til sin Sagfører, 
Overretssagfører Schmidt, Svendborg, der forklarede Haarup, at Sag
søgerinden havde Krav paa Lejemaalets Fornyelse i 5 Aar, idet han, efter 
hvad der er oplyst under Domsforhandlingen, gik ud fra, at hun var 
kommet ind i en ny fem-aarig Lejeperiode, og idet han ikke var opmærk-
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som paa Reglen i Lejelovens § 11. Haarups juridiske Konsulent, cand. jur. 
Vinther Jensen, satte sig derefter i Forbindelse med Overretssagfører 
Schmidt, hvem han den 15. Oktober 1943 foreviste Udkast til en Leje
kontrakt, hvorved Lejemaalet forlængedes i 2 Aar. For at undgaa en 
Udsættelsesforretning tilraadede Schmidt Sagsøgerinden at underskrive 
Kontrakten, hvad hun samme Dag gjorde, idet Schmidt samtidig tilskrev 
Haarup, at Sagsøgerinden havde »underskrevet, idet hun forbeholder sig 
sin Ret ifølge Lejelovene«.

I Kontrakten fastsattes Lejen til 3000 Kr., og det hedder i den bl. a.: 
»Lejemaalet vedvarer indtil 15. Oktober 1945 og ophører da uden 

Varsel. Lejeren kan med et halvt Aars Varsel opsige Lejemaalet til 
Ophør en Flyttedag indenfor de 2 Aar.«

Ved Skøde af 28. Februar 1944, tinglyst 2. Marts s. A. solgte Haarup 
Ejendommen til Sagsøgte, Købmand Elias Haastrup.

Sagsøgte gjorde i Sommeren 1944 Sagsøgerinden opmærksom paa, 
at Lejemaalet ophørte uden Opsigelse til den 15. Oktober 1945, og Sag
søgerinden indbragte derefter Spørgsmaalet om Beskyttelse i Medfør af 
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder 
i lejet Ejendom for den i Medfør af Loven nedsatte Erhvervsvoldgiftsret 
for Svendborg Amtsraadskreds, der ved Kendelse af 12. Juni 1944 beslut
tede at udsætte Sagen i 4 Uger, for at der kunde gives Sagsøgerinden 
Lejlighed til ved de ordinære Domstole at faa afgjort, om der foreligger 
et tidsbegrænset Lejemaal, der falder ind under Lejelovens § 60, Stk. 2.

Sagsøgerinden har derefter anlagt nærværende, ved Retten for 
Svendborg Købstad m. v. forberedte Sag, hvorunder hun har nedlagt 
Paastand paa, at Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at det ovennævnte 
Lejemaal løber i en fem-aarig Periode fra 1. Oktober 1943 og er under
givet Lovens almindelige Uopsigelighedsregler.

Til Støtte herfor har hun anført, at kun Lejemaal, der er indgaaet 
paa bestemt Tid og ved dennes Udløb ophører, ifølge Lejelovens § 60, 
Stk. 2, er undtaget fra Lejelovens legale Uopsigelighedsregler. Da hendes 
Lejemaal ikke er ophørt ved Udløbet af den første fem-aarige Periode, 
men er fortsat ved Kontrakten af 15. Oktober 1943, er det derved blevet 
undergivet Lejelovens legale Uopsigelighedsregler, saaledes at det løber i 
en fem-aarig Periode fra 1943 at regne i Overensstemmelse med Leje
lovens § 60, Stk. 1, jfr. § 57, og saaledes at Spørgsmaalet om, hvorvidt 
Sagsøgte kan opsige Sagsøgerinden, for, som det er hans Agt, selv at 
benytte de til hende udlejede Lokaler, maa afgøres af Erhvervsvoldgifts
retten for Svendborg Amtsraadskreds, jfr. Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937, 
§ 10, og Lejelovsbekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 1943 § 60.

Sagsøgte har nedlagt Paastand paa Frifindelse. Han hævder, at 
Lejelovens § 60 maa forstaas saaledes, at naar Lejeaftalen ifølge Ved
tagelse ophører ved Udgangen af et bestemt Tidsrum, kommer Lejelovens 
legale Uopsigelighedsregler ikke til Anvendelse, selv om der mellem Ud
lejer og Lejer indgaas et nyt tidsbegrænset Lejemaal, og har iøvrigt 
henvist til, at den foreliggende Aftale om et nyt to-aarigt Lejemaal ikke 
kan anses som et Forsøg paa Omgaaelse af disse Regler, men blev 
truffet, fordi Haarup, der er 74 Aar gammel, ønskede at afhænde Ejen-

H. R. T. 1945 Nr. 17 (Ark 28 og 29) 29
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dommen, og det var af Betydning, at der kunde stilles et Butikslokale 
til Raadighed for en eventuel Køber.

Under Sagens Forberedelse er der afgivet Vidneforklaring af Ur
mager Martin Petersen. Parterne har derhos under Domsforhandlingen 
henvist til de for Erhvervsvoldgiftsretten for Svendborg Amtsraadskreds 
afgivne Forklaringer.

Naar henses til, at Rentier Haarup siden 1927 eller 1928 fire Gange 
bar udlejet Butikslokalet ved tidsbestemte Lejemaal, findes Sagsøger
indens Lejemaal, uanset Lejekontraktens Bestemmelser om Tidsbegræns
ning, at være beskyttet ved Reglen i Lejelovsbekendtgørelse Nr. 265 af 
29. Maj 1943, § 60, Stk. 1. Da Reglerne i Lejelovens § 60, Stk. 1, jfr. 
§ 57 ved Lov Nr. 262 af 29. Maj 1943 § 2 er ophævet indtil 1. Juni 1945 
og erstattet med de i den nævnte Lejelovsbekendtgørelse indeholdte 
Regler, kan Sagsøgerindens Paastand ikke tages til Følge efter dens 
Ordlyd, men der vil være at give Dom for, at Lejemaalet fra 15. Oktober 
1943 er beskyttet i Overensstemmelse med Lejelovsbekendtgørelsens 
§ 60, Stk. 1, jfr. § 55.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde betale Sagsøgerinden 
med 300 Kr.

Mandag den 2 9. Oktober.

Nr. 4/1945. Grosserer Børge van Aller (Hartvig Jacobsen) 
mod

Aabenraa Assistance Afdeling v/ Aage Mølvig(Landsretssagfører Bau).
(Erstatning for nogle Pakker bortkommet under Budcentrals Transport 

til Banernes Indleveringssted).

Østre Landsrets Dom af 21. December 1944 (IV Afd.): Sag
søgte, Aabenraa Assistance Afdeling v/ Aage Mølvig, bør for Tiltale af 
Sagsøgeren, Grosserer Børge van Aller, i denne Sag fri at være. I Sags
omkostninger betaler Sagsøgeren inden 15 Dage efter merværende Doms 
Afsigelse til Sagsøgte 200 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Paa Forsiden af de af Indstævnte benyttede Køresedler findes anført følgende: »Budet er i Henhold til Lov forsikret, desuden Ulykkes- og Ansvarsforsikret. NB. Kun den Skade, Forsikringen dækker, dækkes af Budcentralen. Al Kørsel og Arbejde foregaar paa Kundens egen Regning og Risiko. For kontante Beløb garanteres kun, naar Garantistempel er forlangt og paatrykt Køre- sedlen. Budet betragtes som værende i Deres Tjeneste«----
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»For kontante Beløb indtil Kr. 1000.— garanteres, naar Garantistempel er forlangt og paatrykt Køresedlen. Gebyr: 25 Øre indt. 100 Kr., derefter 10 Øre pr. 100 Kr.«Det er oplyst, at Appellanten jævnlig benyttede Indstævntes Bude.Seks Dommere bemærker: Det findes at maatte komme Indstævnte til Skade, at det ikke ved Kvittering fra Statsbanerne eller paa anden Maade har kunnet dokumenteres, at Pakkerne er blevet afleveret paa Indleveringsstedet i Dyrkøb. Da det endvidere ikke ved det i Sagen, tildels efter dens Indbringelse for Højesteret, iøvrigt fremkomne har kunnet godtgøres, at Pakkernes Bort
komst ikke skyldes Fejl eller Forsømmelse fra Budets Side, samt da Indstævnte ikke findes ved de ovennævnte Klausuler i Køre- sedlerne tilstrækkeligt klart at have fraskrevet sig Ansvaret overfor Appellanten, maa Indstævnte være pligtig at erstatte Skaden. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge samt for at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.To af disse Dommere lægger ved Afgørelsen særlig Vægt paa, at de Kvitteringer, som Budene ved Pakkeafsendelser modtog, som anført i Dommen afleveredes til Indstævnte, der fremsendte dem til Appellanten sammen med sine ugentlige Opgørelser.

Tre Dommere bemærker følgende: Som Sagen foreligger til Paakendelse, er det uoplyst, hvornaar og under hvilke nærmere Omstændigheder de 4 Pakker er bortkommet. Det er imidlertid ubestridt, at Appellanten var bekendt med de foran gengivne, i Køresedleme optagne Forbehold.Allerede under Hensyn hertil stemmer disse Dommere for at stadfæste Dommen og paalægge Appellanten at betale Indstævnte Sagens Omkostninger for Højesteret.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Aabenraa Assistance Afdeling v/ Aage Mølvig, bør inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten, Grosserer Børge van Aller, betale 1694 Kr. 28 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 1. Juli 194 4, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag paastaar Sagsøgeren, Grosserer Borge van 

Aller, Sagsøgte, Aabenraa Assistance Afdeling v/ Aage Molvig, dømt 
til Betaling af 1694 Kr. 28 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra 1. Juli 1944.

Sagsøgte paastaar sig frifundet.
29'
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Parterne har givet følgende Sagsfremstilling.
Den 1. Oktober 1943 skulde Sagsøgeren sende 4 Pakker indehol

dende Foerstof til Herning Bomuldsvæveri v/ M. Eg Damgaard. Pakkerne 
blev afhentet paa Sagsøgerens Kontor af et Bud fra Aabenraa Assistance 
Afdeling og skulde indleveres paa D. S. B.’s Indleveringssted i Dyrkøb. 
Sammen med Pakkerne fik Budet udleveret en 5 Kroneseddel til Indkøb 
af Fragtbrev, og nogen Tid efter leverede Budet de 3 Kr. tilbage til 
Sagsøgerens Kontordame.

Da Pakkerne ikke naaede frem til Herning, blev der anstillet Under
søgelse af Statsbanerne og Politiet, hvorved det konstateredes, at hverken 
Københavns Godsbanegaard eller Herning Godsekspedition havde bogført 
Fragtbrev over Sendingen. Sagsøgte har ikke kunnet fremskaffe Kvitte
ring fra Indleveringsstedet i Dyrkøb for Modtagelsen af Pakkerne, og 
Statsbanerne har herefter nægtet at yde Erstatning for disse. Herning 
Bomuldsvæveri har den 1. Juli 1944 fratrukket Varernes Fakturabeløb 
1694 Kr. 28 Øre i Sagsøgerens Provisionstilgodehavende, saaledes at 
Sagsøgeren har maattet bære Tabet.

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført, at Sagsøgte, der 
ikke har godtgjort, at Pakkerne er afleveret til Statsbanerne maa være 
ansvarlig overfor Sagsøgeren. Budet har ikke sørget for at tage Kvitte
ring for Indleveringen af Pakkerne, skønt dette almindeligt sker, og der 
paa Indleveringsstedet forefindes Kvitteringsblanketter, som underskrives 
uden Gebyr, naar de udfyldes af Afsenderen. Sagsøgtes Paastand om, at 
Pakkerne er afleveret til Statsbanerne, støttes alene paa Budets For
klaring, men denne modsiges af, hvad der iøvrigt er oplyst om Forret
ningsgangen.

Budet har til Sagsøgerens Kontordame opgivet at have forudbetalt 
Fragten med 2 Kr., men efter Statsbanernes Forretningsgang bogføres 
Forsendelsen paa selve Indleveringsstedet, naar Fragten forudbetales. 
Dette er ikke sket i nærværende Tilfælde.

Størrelsen af det af Budet opgivne Fragtbeløb passer ikke med de 
Beløb, som den paagældende Forsendelse efter Taksterne vilde koste i 
Fragt. Efter Meddelelse fra Statsbanerne vilde Fragten for Sendingen, 
der tilsammen vejede 63 kg, til Herning udgør 5 Kr. 65 Øre som Ilgods 
og 3 Kr. 25 Øre som Fragtgods. Hvis Forsendelsen var afgaaet som 
Banepakke, vilde hver af de 4 Pakker have kostet 2 Kr. i Fragt.

Der er herefter kun 2 Muligheder til Stede, enten at Pakkerne er 
stjaalet fra Budet, eller at dette selv har tilegnet sig Forsendelsen. I 
begge Tilfælde maa Sagsøgte være ansvarlig. I første Tilfælde maa 
Sagsøgte have Bevisbyrden for, at Budet har optraadt forsvarligt, men 
saadant Bevis er ikke ført. I sidstnævnte Tilfælde maa Sagsøgte efter 
almindelige Regler bære Ansvaret for, at de af ham benyttede Med
hjælpere ikke gør sig skyldige i Tilegnelse af det dem betroede Gods.

Sagsøgeren bestrider, at Sagsøgte gyldigt kan fraskrive sig Ansvar 
i Tilfælde som det foreliggende.

Sagsøgte har til Støtte for sin Frifindelsespaastand anført, at Pak
kerne er afleveret til Statsbanerne og bortkommet fra disse. Forholdene 
paa Indleveringsstedet er saaledes, at de modtagne Pakker ikke kan 
rummes i selve Lokalet, men delvis maa lægges ud paa Fortovet foran
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dette, indtil de med ca. 1 Times Mellemrum afhentes til Godsbanegaarden. 
Under deres Henstaaen paa Fortovet kan Tyveri meget vel finde Sted. 
Det er ikke forlangt af Sagsøgeren, at Budet skulde tage Kvittering. 
Der foreligger derfor fra Sagsøgerens Side manglende Instruktion, hvil
ket maa komme Sagsøgeren ti! Skade, saaledes at han maa bære Tabet. 
Sagsøgte har dernæst gjort gældende, at Transporten er foregaaet paa 
Sagsøgerens egen Regning og Risiko. Dette er udtrykkelig forbeholdt i 
Teksten til det Bevis, som skal medbringes af Budet ved enhver Ekspedi
tion og udfyldes af vedkommende Kunde. Det Vederlag, som ydes for 
de paagældende Ekspeditioner, er saa ringe, at det er ganske urimeligt 
at paalægge Sagsøgte en saa vidtgaaende Garanti, som Sagsøgeren vil 
paastaa. Sagsøgtes Stilling til Kunderne er den, at han anviser Hjælp 
paa lignende Maade som Husgerningsbureauer samt stiller Transport
midler til Raadighed.

For Landsretten er afgivet Forklaring af Bud Henrik Grzigorczyk, 
Pakhusformand Frithiof Jensen og Fru Alexandra Brown.

Grzigorczyk har forklaret, at han husker at have været i Dyrkøb 
med nogle Pakker, men kan ikke nu huske de nærmere Detailler. Han 
mener at have afleveret Pakkerne og at have lagt dem paa Fortovet, men 
husker ikke at have faaet Penge med til Betaling af Fragtbrev eller Fragt. 
Han nægter at have tilegnet sig Pakkerne. Fru Brown har forklaret, at 
Budet fik 5 Kr. med til Betaling af Fragtbrev, da hun ikke havde Smaa- 
penge. Budet kom tilbage med 3 Kr., og hun bebrejdede ham da, at han 
havde betalt Fragten, som skulde opkræves hos Adressaten. Firmaet 
sender kun sjældent Pakker til Provinsen og har derfor ingen Kvitte
ringsbog. De Kvitteringer, som Budene modtager, sendes fra Budcentralen 
med dennes Ugeregninger, men kontrolleres ikke særskilt.

Angaaende Forretningsgangen har Statsbanerne i en Skrivelse 
meddelt:

Til de stillede Spørgsmaal kan man give følgende Svar:
1) Udstedes der normalt ved Indlevering af Fragtbrevsforsendelser 

Kvittering til Afsenderen?
2) Udstedes der normalt ved Indlevering af Banemærkepakker 

Kvittering til Afsenderen?
ad 1) og 2). Afsenderne af Godsforsendelser (med Fragtbrev eller 

som Banepakke) forlanger i Almindelighed Kvittering ved Indlevering 
til Jernbanen.

Kvittering gives gratis, naar Afsenderen har udfyldt Kvitterings- 
blanketten eller indført Sendingen i en særlig Godskvitteringsbog, der 
kan købes hos Jernbanen, og som sædvanligvis benyttes af Forsendere, 
der ofte indleverer Gods til Jernbanebefordring.

Hvis Jernbanen skal udfylde Kvitteringsblanketten eller Godskvitte
ringsbogen, skal der betales Gebyr herfor.

3) Bogføres henholdsvis Fragtbrevsforsendelser og Banemærke
forsendelser straks ved Indleveringen?

a d 3.) Fragtbrevsforsendelser med forudbetalt Fragt bogføres af 
Indleveringstedet i Dyrkøb straks efter Indleveringen.

Forretningsgangen er den, at Godset afleveres til Portøren, som giver 
Fragtbrevet Paategning om, at Godsets Indlevering har fundet Sted,
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hvorefter Afsenderen afleverer Fragtbrevet til Ekspeditionsstedets Kasse 
og betaler Fragten her.

Andre Fragtbrevsforsendelser bogføres paa Københavns Godsbane
gaard.

Banepakker bogføres ikke.
4) Hvorledes opmagasineres de indleverede Forsendelser, indtil de 

videreekspederes til Godsbanegaarden, og hvilken Kontrol føres der for 
at forhindre Tyveri eller lignende?

a d 4). De til Ekspeditionsstedet i Dyrkøb indleverede Forsendelser 
oplagres enten inde i Ekspeditionsstedets Lokale, for saa vidt der er 
Plads, og ellers paa Fortovet foran Indleveringsstedet, og der er etable
ret særlig Vagt for at hindre Tyveri ell. lign.

5) Hvorledes og hvor hyppigt foregaar Transporten til Godsbane
gaarden?

a d 5). Viderebefordringen til Københavns Godsbanegaard foregaar 
pr. Automobil efter Behov. Bortset fra de tidligere Formiddagstimer 
finder Bortkørsel normalt Sted hver Time.

Pakhusformand Jensen har forklaret i Overensstemmelse hermed.
Ved det oplyste kan det ikke anses godtgjort, at Forsendelsen er 

afleveret til Statsbanerne, og det maa herefter anses for sandsynligt, at 
Pakkerne er bortkommet, medens de var i Budets Varetægt. Medens de 
nærmere Omstændigheder ved Pakkernes Bortkomst ikke er oplyst, 
findes dog det oplyste om Budets Forbrug af 2 Kr. af de ham over
leverede 5 Kr. i alt Fald at maatte medføre, at det ikke kan anses 
bevist, at Forsendelsen er bortkommet uden Budets Skyld, selv om man 
paa den anden Side heller ikke helt kan bortse fra den Mulighed, at 
Budet har afleveret Pakken uden at forudbetale Fragten, og at Pakken, 
hvis Fragtbrev i saa Fald ikke bogførtes paa Indleveringsstedet, men 
først paa Godsbanegaarden, er stjaalet paa Vejen mellem disse to Steder.

Under de foreliggende Omstændigheder er det imidlertid ikke godt
gjort, at der fra Sagsøgtes Side er udvist noget uforsvarligt Forhold ved 
at stille Budet, om hvis Paalidelighed intet ufordelagtigt er oplyst, til 
Sagsøgerens Raadighed, ligesom det heller ikke er godtgjort, at der 
foreligger Omstændigheder, der kan medføre Ansvar for Sagsøgte i 
Medfør af almindelige Kontraktsregler.

Risikoen for det passerede findes herefter, og naar Retsforholdets 
Karakter tages i Betragtning, at maatte paahvile Sagsøgeren, og Sag
søgte vil herefter være at frifinde.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor 
bestemt.

Nr. 207/1945. Rigsadvokaten
mod 

Laurids Peder Knudsen (Em. Christensen), 
der tiltales for Forbrydelse mod Kønssædeligheden.
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Vestre Landsrets Dom af 21. August 1945 (Sydjydske Næv
ningeting): Tiltalte, Laurids Peder Knudsen, bør straffes med Fængsel i 
3 Aar og 6 Maaneder, hvoraf 158 Dage anses udstaaet ved Varetægts
fængsel. Saa udreder Tiltalte og Sagens Omkostninger og derunder til 
den for ham ved Landsretten beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører 
Sorvad, i Salær 300 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 20 Kr.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Under Sagen har Tiltalte været indlagt til Observation paa Sindssygehospitalet i Vedsted, hvis Overlæge i en den 23. Juli 1945 afgivet Erklæring har udtalt følgende:»Observanden er ikke sindssyg eller aandssvag. Det er heller ikke sandsynligt, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Hans væsen og væremaade nu og i tidligere tid kan muligvis tyde paa, at han er noget psykopatisk præget, dog ikke i højere grad end han skønnes egnet til paavirkning gennem almindelig straf.«Retslægeraadet har i en Erklæring af 7. August 1945 udtalt:»Retslægeraadet kan tiltræde den af overlægen---- afgivne Erklæring, hvorefter Laurids Peder Knudsen ikke er sindssyg og ikke kan antages at have været det paa tidspunktet for de paasigtede handlinger. Han er heller ikke aandssvag. Han er i nogen grad psykopatisk præget, men der er ikke holdepunkter for antagelsen af nogen originær sexuel abnormitet. Han kan ikke anses for uegnet til paavirkning gennem straf under almindelig form.«I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Em. Christensen betaler Tiltalte 80 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af Næv

ninger, er Laurids Peder Knudsen ved 3. jydske Statsadvokaturs An
klageskrift af 13. August 1945 sat under Tiltale til at lide Straf

A
efter Straffelovens § 216, § 222, Stk. 1 og § 210, 1. Stk., 2. Pkt., jfr. i 
det hele Straffelovens § 21, ved Nytaarsdag 1943 tidlig om Morgenen i 
sit Hjem i Vejen at have forsøgt at tiltvinge sig Samleje med sin den 
19. Juni 1928 fødte Datter Karen Marie, hvem han kastede om paa 
Sengen, lagde sig ovenpaa og hvis Benklæder han rev itu, idet han 
stadig forsøgte at nærme sig hendes Kønsdel, hvilket hun ved Modstand
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hindrede, hvorefter Tiltalte paa Grund af sin Hustrus Tilstedekomst 
opgav sit Forehavende,

B
efter Straffelovens § 216, § 222, Stk. 1, begge sammenholdt med § 224 
samt efter § 212, jfr. § 210, 1. Stk., 2. Pkt., ved den 22. December 1944 
i sit Hjem i Vejen at have klemt sin Datter Inga Margrethe, født 26. Juli 
1931 ind i et Hjørne i Køkkenet, revet hendes Benklæder itu og ført sin 
Finger op i hendes Kønsdel, alt uagtet Datteren gjorde den Modstand, 
hun kunde.

Tiltalte er født den 12. April 1900 og er tidligere straffet saaledes:
1. Ved Ribe Herreds Ekstrarets Dom af 31. Oktober 1917 efter 

Straffelov af 10. Februar 1866 § 228, jfr. § 37 og § 21, jfr. Lov af 1. April 
1911 med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 10 Dage, betinget.

2. Ved Gørding-Malt Herreders Ekstrarets Dom af 29. December 
1917 efter samme Lovs § 228, jfr. § 37 og § 21 med Fængsel paa sæd
vanlig Fangekost i 30 Dage.

3. Ved Varde Købstads Ekstrarets Dom af 17. December 1918 efter 
samme Lovs §§ 228 og 229, Stk. 4, jfr. § 62 med Forbedringshusarbejde 
i 8 Maaneder.

4. Ved Dom afsagt af den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret 
i København den 18. September 1919 efter samme Lovs § 230, Stk. 1, 
med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 120 Dage.

5. Ved Kronborg vestre Birks Rets Dom af 29. Maj 1920 efter 
samme Lovs § 231, Stk. I, med Forbedringshusarbejde i 8 Maaneder.

6. Ved Kerteminde Købstad m. v. Rets Dom af 22. Marts 1921 efter 
samme Lovs § 232, Stk. 1, med Forbedringshusarbejde i 1 Aar.

I Sagens Anledning har Nævningerne afgivet Svar paa følgende 
Spørgsmaal:
Hovedspørgsmaal 1.

. Er Fængslede Laurids Peder Knudsen skyldig i Overtrædelse af 
Straffelovens § 216, § 222, Stk. 1 og § 210, Stk. 1, Pkt. 2, jfr. i det hele 
Straffelovens § 21 ved Nytaarsdag 1943 tidlig om Morgenen i sit Hjem 
i Vejen at have forsøgt voldeligt at tiltvinge sig Samleje med sin den 
19. Juni 1928 fødte Datter Karen Marie, hvem han kastede om paa 
Sengen, lagde sig ovenpaa, og hvis Benklæder han rev itu, idet han 
forsøgte at nærme sig hendes Kønsdel, hvilket hun forhindrede ved sin 
Modstand?
Tillægsspørgsmaal 1.

(Besvares kun, hvis Hovedspørgsmaalet 1 eller 2 besvares bekræf
tende).

Befandt Fængslede Laurids Peder Knudsen sig ved Handlingens 
Foretagelse i en ved mangelfuld Udvikling, Svækkelse eller Forstyrrelse 
af Sjælsevnerne, herunder seksuel Abnormitet betinget varigere Tilstand, 
uden dog at være sindssyg eller aandssvag i højere Grad, jfr. Straffe
lovens § 17?
Hovedspørgsmaal 3.

Er Fængslede Laurids Peder Knudsen skyldig efter Straffelovens 
§ 224, jfr. § 216 og § 222, Stk. 1, samt efter Straffelovens § 212, jfr. § 210, 
Stk. 1, Pkt. 2, ved den 22. December 1944 i sit Hjem i Vejen at have
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klemt sin den 26. Juli 1931 fødte Datter, Inga Margrethe, ind i et Hjørne 
i Køkkenet, og under Anvendelse af Vold ført en Finger op i hendes 
Kønsdel, alt uagtet Datteren gjorde den Modstand, hun kunde? 
Hovedspørgsmaal 4.

(Besvares kun, hvis Hovedspørgsmaal 3 besvares benægtende).
Er Fængslede Laurids Peder Knudsen skyldig efter Straffelovens 

§ 224, jfr. § 216 og § 222, Stk. 1, samt efter Straffelovens § 212, jfr. § 210, 
Stk. 1, Pkt. 2, ved den 22. December 1944 i sit Hjem i Vejen at have 
klemt sin den 26. Juli 1931 fødte Datter, Inga Margrethe, ind i et Hjørne 
i Køkkenet, og under Anvendelse af Vold berørt hendes Kønsdel med 
Haanden, alt uagtet hun gjorde den Modstand, hun kunde? 
Tillægsspørgsmaal 2.

(Besvares kun, hvis Hovedspørgsmaal 3 eller 4 besvares be
kræftende).

Befandt Fængslede Laurids Peder Knudsen sig ved Handlingens 
Foretagelse i en ved mangelfuld Udvikling, Svækkelse eller Forstyrrelse 
af Sjælsevnerne, herunder seksuel Abnormitet betinget varigere Tilstand, 
uden dog at være sindssyg eller aandssvag i højere Grad, jfr. Straffe
lovens § 17,

Nævningerne har besvaret Hovedspørgsmaalene 1 og 4 med Ja og 
Hovedspørgsmaal 3 samt Tillægsspørgsmaalene 1 og 2 med Nej.

Idet Nævningernes Afgørelse findes at burde lægges til Grund ved 
Sagens Afgørelse, vil Tiltalte være at anse efter Straffelovens § 216, 
§ 222, Stk. 1 og § 210, Stk. 1, Pkt. 2, alle sammenholdt med § 21, samt 
efter Straffelovens § 224, jfr. § 216 og § 222, Stk. 1, og efter § 212, jfr. 
§ 210, Stk. 1, Pkt. 2, med en Straf, der findes at kunne bestemmes til 
Fængsel i 3 Aar og 6 Maaneder med Fradrag af 158 Dage for udstaaet 
Varetægtsfængsel.

Sagens Omkostninger vil være at udrede af Tiltalte som nedenfor 
anført.

Tirsdag den 3 0. Oktober.

Nr. 114/1944. Repræsentant Dahlbom Hansen (Ballhausen) 
mod

A/S Skandinavisk Paraplyfabrik (P. Jacobsen).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Sø-og Handelsrette ns Dom af 15. Marts 1944: De Sagsøgte, 
A/S Skandinavisk Paraplyfabrik, bør til Sagsøgeren, Repræsentant Dahl
bom Hansen, betale 948 Kr. 74 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 
2. Februar 1944, til Betaling sker. Sagens Omkostninger betaler Sag
søgeren til de Sagsøgte med 250 Kr. De idørnte Beløb at udrede inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse. Statskassens Ret forbeholdes i An
ledning af, at det ikke af den fremlagte Afskrift af Engagerings-Overens
komsten af 27. November 1937 fremgaar, hvorvidt Originalen er stemplet.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter at Indstævnte har opfyldt Sø- og Handelsrettens Dom, gaar Appellantens Paastand for Højesteret ud paa Betaling af 2877 Kr. 60 Øre med Renter, medens Indstævnte paastaar Fri

findelse.Otte Dommere stemmer for i Henhold til de i Dommen anførte Grunde at tage Indstævntes Frifindelsespaastand til Følge og paalægge Appellanten at betale Indstævnte Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Een Dommer bemærker: Den mellem Parterne opstaaede Strid om Kontraktens rette Forstaaelse har ikke kunnet afgøres ensidigt af Indstævntes Direktør. Og selv om Appellantens Handlen efter hans Forstaaelse af Kontrakten ikke har været berettiget, findes denne hans Handlemaade dog under den bestaaende Tvivl ikke at indebære en væsentlig Misligholdelse. Denne Dommer anser derfor den skete Opsigelse for uberettiget og stemmer for at tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, A/S Skandinavisk Paraplyfabrik, bør for Tiltale af Appellanten, Repræsentant Dahlbom Hansen, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 400 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 1. November 1943 afsluttedes der mellem Sagsøgeren, Repræsen

tant P. Dahlbom Hansen, og de Sagsøgte, A/S Skandinavisk Paraply
fabrik, en Kontrakt, der bl. a. indeholdt følgende Bestemmelser:

»§ 1.
Selskabet ansætter Herr Dahlbom Hansen som Rejsende og Vare

sælger for Danmark----------
Repræsentanten forpligter sig til at have fast Bopæl i Storkøbenhavn.

§ 2.
Som Vederlag for sit Arbejde for Selskabet oppebærer Herr Dahlbom 

Hansen en bestemt maanedlig Løn Kr. 433,33 samt Feriepenge i Forhold 
hertil og en Provision paa 4,81 pCt. af det solgte Nettobeløb for direkte 
eller indirekte Ordrer samt ligeledes Feriepenge i Forhold hertil.

§ 3.
Repræsentanten skal vie Selskabet hele sin Arbejdskraft og anvende 

al sin Tid i dettes Tjeneste.
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Selskabet kan forlange, at enhver Arbejdsdag i Aaret kan anvendes 
til Besøg hos Kunder, men ikke Tiden mellem Jul og Nytaar og ej heller 
Lørdag eller Dage i Ferien. Selskabet er berettiget til at fastlægge en 
fast Arbejdsplan for Repræsentanten.----------

§ 5.
Nærværende Kontrakt er traadt i Kraft den 1. September 1943. Kon

trakten er indgaaet med en Varighed af 10 Maaneder fra nævnte Dato, 
-saaledes at den uden særlig Opsigelse fra nogen af Siderne bortfalder 
efter et Forløb af 10 Maaneder. Det bemærkes, at Selskabet indenfor 
nævnte Tidsrum har besluttet sig til at sælge Varer for et Beløb af 
brutto 100.000 Kr.

Under de forhaandenværende vanskelige Forsyningsforhold besøger 
Repræsentanten indtil videre ikke Kunderne, men stiller sin Arbejdskraft 
til Raadighed for Firmaet ved at gaa til Haande paa dettes Lager og/eller 
modtage Kunderne for overfor disse at redegøre for Firmaets øjeblikke
lige Stilling med Hensyn til Mulighed for Levering. Saasnart Firmaet 
skønner, at der er Anledning til at genoptage Besøgene hos Kunderne, 
kan dette Forhold straks ændres ensidig af Firmaet.

— — —«
Den 26. Januar 1944 blev Sagsøgeren af de Sagsøgte opsagt til øje

blikkelig Fratræden.
Idet Sagsøgeren nu gør gældende, at han er blevet ulovligt opsagt, 

paastaar han under nærværende Sag, at de Sagsøgte dømmes til at betale 
ham 5728 Kr. 84 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Stævningens
Dato, den 2. Februar 1944, til Betaling sker.

Sagsøgeren opgør sin Paastand saaledes: 
Fast Løn i 10 Mdr. å 433 Kr. 33 Øre ....................... 4333 Kr. 33 Øre
Provision 4,81 pCt. af 100.000 Kr.................................. 4810 — 00 —

9143 Kr. 33 Øre
plus Feriepenge 4 pCt. heraf ...................................... 365 — 73 —

9509 Kr. 06 Øre
hvoraf er betalt............................................................... 3780 — 22 —

til Rest.... 5728 Kr. 84 Øre.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet mod Betaling af 948 Kr. 
74 Øre, nemlig Sagsøgerens Tilgodehavende for Tiden 1.—26. Januar 
1944, subsidiært mod Betaling af et mindre Beløb efter Rettens Skøn.

Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren afgivet Forklaring, hvor
hos Vidneforklaring er afgivet af Direktør for det sagsøgte Selskab, 
Fmil Mørck samt af Forretningsfører Carl Chr. Jespersen og Fru Oda 
Steffen, der begge er ansat i det sagsøgte Selskab.

Efter de afgivne Forklaringer og det iøvrigt foreliggende maa Sagens 
nærmere Omstændigheder antages at være følgende:
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Sagsøgeren, der er uddannet i Isenkrarnbranchen, blev ansat hos de 
Sagsøgte som Repræsentant (Rejsende) ved Kontrakt af 27. November 
1937. Sagsøgeren — der var udelukkende provisionslønnet — opnaaede 
efterhaanden en god Indtægt.

Da Sagsøgeren paa Grund af Vareknapheden maatte indskrænke 
sine Rejser, begyndte han imidlertid i September 1942 at hjælpe til paa 
Lageret, idet han dog af og til rejste til Aarhus, hvor han var tilmeldt 
Folkeregisteret.

Den 1. September 1943 meddelte Direktør Mørck Sagsøgeren, at 
Salget helt skulde standses, og spurgte Sagsøgeren, om denne kunde 
finde noget andet Arbejde.

Nogle Dage efter bad Sagsøgeren imidlertid Direktør Mørck om at 
maatte faa Lov til at faa fast Gage indtil videre.

Efter langvarige Forhandlinger enedes Parterne da om at indgaa 
den ovennævnte Kontrakt af 1. November 1943.

Sagsøgeren indfandt sig herefter hver Dag Kl. 8 paa Lageret, hvor 
han forrettede forskelligt Arbejde, idet han særlig rullede Paraplyer sam
men og satte Toppe paa dem. Sagsøgeren gik Kl. 16, af og til Kl. 15, men 
da Direktør Mørck paatalte dette meget bestemt omkring den 20. Novem
ber 1943, har Sagsøgeren ikke siden forladt Virksomheden før Lukketid 
uden Tilladelse.

Lørdag den 4. December 1943 skulde Sagsøgeren rejse til Næstved 
med Toget Kl. 12,14 for at besøge sin Moder. Ifølge sin egen Forklaring 
bad han derfor Direktør Mørck om at maatte tage af Sted med 12-Toget.

Efter hvad Direktør Mørck og Fru Steffen har forklaret, bad Sag
søgeren om at maatte forlade Lageret KI. 12.

For at naa Toget gik Sagsøgeren Kl. 11.
Da Sagsøgeren kom tilbage Mandag Morgen den 6. December, be

brejdede Direktør Mørck ham, at han havde forladt Forretningen uden 
Tilladelse. Det kom til et Skænderi mellem dem, og som Følge af dette 
talte Sagsøgeren ikke med Direktør Mørck fra denne Dag og indtil 
Opsigelsen fandt Sted den 26. Januar 1944.

Da Sagsøgeren ønskede at faa fri Mandag den 27. December og 
Tirsdag den 28. December 1943, hvilke Dage han havde haft fri i 1942» 
bad han i Dagene omkring den 20. s. M. Forretningsfører Jespersen om 
at forelægge dette for Direktør Mørck, der derefter nægtede at give sin 
Tilladelse. Sagsøgeren sagde da til Jespersen, at han i hvert Fald maatte 
have den ene Dag fri og bad Jespersen om at forelægge dette for Direk
tør Mørck, der ogsaa nægtede dette.

Sagsøgeren henvendte sig nu til sin Sagfører, der den 23. December 
— efter at have haft en Telefonsamtale med Direktør Mørck, som meget 
bestemt advarede mod, at Sagsøgeren udeblev de ommeldte Dage — 
tilskrev de Sagsøgte saaledes:

»Under Henvisning til min Telefonsamtale i Dag med Herr Fabrikant 
Mørck tillader jeg mig, efter igen at have drøftet Sagen med Herr Dahl- 
bom-Hansen, at meddele, at jeg med min Klient er enig i, at Kontrakten 
m. H. t. Arbejde mellem Jul og Nytaar ikke kan fortolkes strengere for 
min Klient end, hvad der er forenelig med tidligere Kutyme paa dette 
Punkt. Herefter maa min Klient have Ret til at undlade at give Møde
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i hvert Fald Mandag og Tirsdag, og dette Standpunkt agter min Klient 
at indtage i nærværende Tilfælde. Han møder altsaa igen Onsdag den 
29. ds. til normal Arbejdstid.«

Da Sagsøgeren overensstemmende hermed indfandt sig paa Lageret 
den 29. December, blev der ikke fra de Sagsøgtes Side rettet nogen Be
brejdelse mod ham i Anledning af hans Udeblivelse de to foregaaende 
Dage.

En af de første Dage i Januar 1944 telefonerede de Sagsøgtes Sag
fører imidlertid til Sagsøgerens Sagfører og bad denne foranledige, at 
Sagsøgeren afgav en Erklæring om, at han for Fremtiden var indforstaaet 
med at give Møde i Forretningen paa den af de Sagsøgte ønskede Maade 
i Lighed med Forretningsfører Jespersen.

Da Sagsøgeren erklærede sig uvillig til at afgive nogen saadan Er
klæring, meddelte de Sagsøgte i Skrivelse af 19. Januar 1944 Sagsøgeren, 
at man, hvis man ikke inden 4 Dage modtog den nævnte Erklæring, vilde 
betragte Kontrakten som væsentligt misligholdt fra Sagsøgerens Side.

Da den nævnte Erklæring stadig ikke blev afgivet af Sagsøgeren, 
opsagde Direktør Mørck den 26. Januar telefonisk Sagsøgeren til øje
blikkelig Fratræden.

Retten finder, at Sagsøgeren ved trods gentagne Advarsler og For
bud fra de Sagsøgtes Side at være udeblevet fra Arbejdet den 27. og 
28. December 1943 og ved sin Nægtelse af at underskrive den oven
nævnte Erklæring, som de Sagsøgte maatte være berettiget til at afkræve 
ham, har gjort sig skyldig i en saadan Misligholdelse af sin Kontrakt 
med de Sagsøgte, at disse har været berettiget til at opsige ham som 
sket, og der vil derfor være at give Dom efter de Sagsøgtes Paastand, 
saaledes at der af det Sagsøgeren herefter tilkommende Beløb tilkendes 
ham de af ham paastaaede Renter.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde betale de Sagsøgte 
med 250 Kr.

Torsdag den 1. November.

Nr. 39/1944. Fhv. Gaardejer Georg Aage Petersen (Svane) 
mod

Gaardejer Harry Petersen (Hansen).
(Erstatning for et manglende Kvantum Korn ved Salg af fast Ejendom).

Østre Landsrets Dom af 23. December 1943 (VI Afd.): Sag
søgte, Gaardejer Harry Petersen, bør til Sagsøgeren, fhv. Gaardejer 
Georg Aage Petersen, betale 1487 Kr. 50 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra 
den 11. December 1942, til Betaling sker. I Sagsomkostninger bør Sag
søgeren til Sagsøgte betale 400 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage 
fra denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Dommens Afsigelse har Indstævnte betalt 1487 Kn 50 Øre.For Højesteret har Appellanten herefter paastaaet Indstævnte dømt til Betaling af 7650 Kr. med Renter.Indstævnte har paastaaet Appellanten tilpligtet at tilbagebetale 1487 Kr. 50 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 27. Marts 1944.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde tiltrædes det, at Appellanten efter Omstændighederne og særlig under Hensyn til den Maade, hvorpaa han selv har forholdt sig, ikke kan gøre Indvendinger mod Kontrollens Forsvarlighed.Idet Tærskningsresultatet ej heller efter det for Højesteret oplyste kan anses uantageligt, findes der herefter intet Grundlag for at fradrage noget i den Indstævnte tilkommende Erstatning, mod hvis Beregning der ikke for Højesteret er fremsat Indvending. Da endelig den Omstændighed, at Indstævnte har betalt det fornævnte Beløb, allerede under Hensyn til at Sagen er paaanket af Modparten ikke findes at kunne afskære ham fra at kræve det tilbage, vil Indstævntes Paastand være at tage til Følge. Sagens Omkostninger for begge Retter vil Appellanten have at betale til Indstævnte med 1000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, fhv. Gaardejer Georg Aage Petersen, bør til Indstævnte, Gaardejer Harry Petersen, betale 1487 Kr. 50 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra 2 7. Marts 194 4, til B.e- taling sker, samt Sagens Omkostninger for begge Retter med 1000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren under nærværende ved Retten for borgerlige Sager for 

Roskilde Købstad m. v. forberedte Sag, fhv. Gaardejer Georg Aage Pe
tersen, solgte ved betinget Skøde af 28. September 1942 sin Gaard i 
Svogerslev til Sagsøgte, Gaardejer Harry Petersen, til Overtagelse 
samme Dag. Købesummen bestemtes til 114.000 Kr., hvoraf den kontante 
Del bl. a. skulde berigtiges ved Betaling af 20.000 Kr. i December Termin 
1942. I Skødets § 8 fandtes følgende Bestemmelse: »Sælgeren garanterer, 
at der medfølger 550 Tdr. Korn i Laden å 100 kg. Saafremt Køberen 
ønsker Erstatning for manglende Korn, maa der tærskes under betryg
gende Kontrol, og saafremt der er over 550 Tdr. å 100 kg i Laden, til
falder det overskydende Sælgeren. Saafremt Køberen ønsker det, kan
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ovennævnte Bestemmelse udgaa, saaledes at Køberen overtager den 
Sæd, der er, uanset om der maatte være over eller under 550 Tdr. 
Køberen skal dog, saafremt han vælger dette, give Meddelelse herom til 
Sælgeren inden Tærskningens Paabegyndelse.« Efter at Sagsøgte havde 
tærsket Kornet i Laden, gjorde han i December 1942 gældende, at Tærsk
ningsresultatet udviste 335 Tdr. Sæd, saaledes at der manglede 215 Tdr. 
i det garanterede Kvantum, og at han derfor, idet han ansatte Prisen til 
42 Kr. 50 Øre pr. Tønde, havde et Erstatningskrav paa 9137 Kr. 50 Øre. 
Dette Beløb fradrog han i den ham for December 1942 paahvilende kon
tante Udbetaling og deponerede det i Roskilde Landbobank. Sagsøgeren 
bestrider, at Sagsøgte har et saadant Erstatningskrav og paastaar derfor 
nu Sagsøgte dømt til at betale ham de nævnte 9137 Kr. 50 Øre med 
Renter 5 pCt. p. a. fra den 11. December 1942, til Betaling sker. Sub
sidiært paastaar han Sagsøgte dømt til Betaling af 1075 Kr. med Renter 
som anført.

Sagsøgte paastaar sig frifundet.
Til Støtte for sin Paastand hævder Sagsøgeren, at Tærskningen ikke 

som foreskrevet i Skødets § 8 er foregaaet under betryggende Kontrol, 
samt at der har været de garanterede 550 Tdr. Korn i Laden.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Parterne, 
disses Hustruer, Handelsmand Peter Petersen, Tjenestekarl Svend Aage 
Jensen, Arbejdsmand Carl Aage Jensen, Arbejdsmand Carl Nielsen og 
Ejendomsmægler Niels Bunch-Nielsen.

Sagsøgte har forklaret, at da han — der hele Tiden havde regnet 
med at faa Penge til den ovennævnte Udbetaling i December Termin 
gennem den Sæd, der laa i Laden — i Slutningen af November havde 
bestemt sig til at tærske under Kontrol, telefonerede han til det Telefon
nummer i København, som Sagsøgeren havde opgivet ham, for at tale 
med Sagsøgeren om, hvorledes Kontrollen skulde gennemføres. Han 
havde flere Samtaler med Sagsøgerens Hustru, der imidlertid stadig ikke 
kunde skaffe ham i Forbindelse med Sagsøgeren. Det endte med, at 
Sagsøgerens Hustru sagde, at Sagsøgeren var rejst til Jylland, men at 
hun vilde prøve at komme i Forbindelse med ham. Under disse Samtaler 
sagde Sagsøgte, at det drejede sig om, at han vilde tærske under Kontrol, 
hvortil Sagsøgerens Hustru bl. a. svarede, at hendes Mand havde sagt, at 
han i saa Fald vilde have Arbejdsmand Carl Nielsen til Kontrol. Sag
søgte ventede nu en otte Dages Tid, han ringede saa igen til Sagsøgerens 
Hustru, der sagde, at naar Sagsøgte tog Carl Nielsen til Kontrol, kunde 
der vist ikke ske noget, hendes Mand plejede jo ikke at være saa vanske
lig. Sagsøgte foretog derefter Tærskningen med Carl Nielsen som Kon
trol. Nielsen havde tidligere arbejdet for Sagsøgeren, medens denne 
havde Gaarden, og var af Sagsøgeren blevet anbefalet til Sagsøgte.

Sagsøgerens Hustru har forklaret, at Sagsøgte i den nævnte Periode 
3—4 Gange har ringet til hendes midlertidige Telefonnummer i Køben
havn, hvorefter hun, naar hun ikke blev truffet hjemme, har ringet ned 
til ham. Under Samtalerne sagde han, at han skulde til at tærske og 
vilde tale med hendes Mand. Hun havde imidlertid dengang ingen Kon
takt med Sagsøgeren, der opholdt sig andetsteds i København, han rejste 
den 2. December 1942 til Jylland paa Besøg hos en Række Slægtninge,



464 1. November 1945

og i Dagene forinden traf hun ikke sammen med ham her i Byen, hvorhos 
hun under hans Ophold i Jylland og indtil hans Hjemkomst til København 
ca. den 13.—14. December ikke bestemt vidste hans Adresse. Hun lovede 
imidlertid Sagsøgte at prøve at komme i Forbindelse med Sagsøgeren 
ved at skrive til en af de Slægtninge, han skulde besøge i Jylland, hvilket 
hun da ogsaa gjorde. Hun vil ikke have været klar over, at Sagsøgtes 
Henvendelse drejede sig om Kontrollen ved Tærskningen, og vil ikke 
have talt om Carl Nielsen som Kontrol. Yderligere har hun forklaret, 
at det under Salgsforhandlingerne blev drøftet, at hver af Parterne skulde 
stille en Mand som Kontrol ved Tærskningen.

Sagsøgeren har forklaret, at efter hans Skøn var Høsten paa Gaar
den saa god, at det er udelukket, at der ikke har været nogenlunde det 
garanterede Kvantum Korn i Laden. Under sit Ophold i Jylland modtog 
han det af hans Hustru nævnte Brev fra hende om, at Sagsøgte ønskede 
at tale med ham, hvortil han svarede Hustruen, at han rejste hjem næste 
Dag. Ved Hjemkomsten modtog han et Brev af 15. December 1942 fra 
Sagsøgtes Sagfører, der skrev:

»Gaardejer Harry Petersen har henvendt sig her for at betale Ydel
serne i Henhold til det betingede Skøde af 29. September d. A.

Han tærsker som bekendt under Kontrol, da han mener, at der 
mangler op mod 200 Tdr. Sæd i det garanterede Kvantum, og Tærsk
ningen er formentlig tilendebragt i Løbet af en halv Snes Dage. — Han 
har imidlertid ment sig berettiget til at deponere 10.000 Kr. for den pr. 
11. ds. forfaldne Udbetaling i Roskilde Landbobank til Sikkerhed for det 
Erstatningskrav, han eventuelt maatte have.«

Sagsøgeren protesterede den 17. s. M. gennem sin Sagfører, men 
fandt ikke Anledning til at tage ned paa Gaarden og undersøge Sagen. 
Han har ikke anerkendt Carl Nielsen, der kun havde arbejdet for ham 
2—3 Uger, som Tillidsmand og har under Salgsforhandlingerne talt om, 
at hver af Parterne skulde have en Mand til at kontrollere.

Sagsøgtes Hustru har forklaret, at Sagsøgerens Hustru en Dag rin
gede og spurgte hende, om Tærskningen var paabegyndt, hvilket Sag
søgtes Hustru bekræftede under Henvisning til, at de jo var saa nær 
Terminen. Sagsøgerens Hustru spurgte saa, om Carl Nielsen var med, 
og da hun fik et bekræftende Svar, erklærede hun, at saa var det godt, 
og at Sagsøgeren nu kom hjem og saa tog ud til Gaarden.

Færdig fra Trykkeriet den 21. November 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & Q. Lind). — København.
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Torsdag den 1. November.

Arbejdsmand Carl Nielsen har forklaret, at han tidligere har arbejdet 
som Daglejer for Sagsøgeren, der havde anbefalet ham til Sagsøgte, for 
hvem han har arbejdet en Maaneds Tid i Efteraaret 1942. Sagsøgte bad 
ham være med ved Tærskningen som Kontrol i Sagsøgerens Interesse, 
men til den aftalte Tid blev Tærskningen udsat, idet Sagsøgte henviste 
til, »at Aage Petersen ikke var hjemme«. Nielsen forstod, at Sagsøgte 
ønskede Sagsøgerens Tilladelse til Tærskningen, og efter at denne derpaa 
var blevet udsat ca. 8 Dage, sagde Sagsøgte, at nu var der kommet Til
ladelse, hvorpaa Tærskningen paabegyndtes.

Sagsøgtes daværende Tjenestekarl Svend Aage Jensen har ligesom 
Carl Nielsen afgivet en udførlig Forklaring om, hvorledes Tærskningen 
og Kontrollen er foregaaet.

Efter det oplyste har Tærskningen fundet Sted i Tiden 7.—18. De
cember 1942. Den 30. December 1942 har Christen Johansen, Medlem af 
det kommunale Kornnævn, og Carl Nielsen afgivet en saalydende Er
klæring: »Dags Dato har vi undertegnede optalt den Havre tilhørende 
Harry Petersen, der var 437 Sække og opvejet samme til 327 Hektokilo 
og 75 kg, hvilket herved bevidnes.«

Først derefter er Sæden blevet fjernet fra Gaarden.
Efter det saaledes foreliggende maa det nu anses godtgjort, at Sag

søgte har gjort sig mange Bestræbelser for at komme i Forbindelse med 
Sagsøgeren for at træffe Aftale om Kontrollen ved Tærskningen, og at 
det skyldes Sagsøgerens Forhold, at disse Bestræbelser er forblevet uden 
Resultat, hvorved bemærkes, at Sagsøgeren paa det paagældende Tids
punkt maatte være forberedt paa, at Spørgsmaalet om Tærskningen 
kunde blive aktuelt. Det har da ikke med Føje kunnet forlanges af Sag
søgte, at han, der skulde bruge Penge til Terminen, skulde udsætte 
Tærskningen yderligere, og da Skødet ikke indeholdt Bestemmelser om, 
hvorledes Kontrollen nærmere skulde gennemføres, og der ikke er godt
gjort at være truffet andre Aftaler herom, har han været henvist til selv 
at træffe Bestemmelse i saa Henseende efter sit bedste Skøn. Det havde 
nu vel været rigtigere, om Sagsøgte — om muligt ved Udpegning gennem 
det kommunale Kornnævn eller lign. — havde ladet Kontrollen udføre 
af en Person, der ikke stod i nogetsomhelst personligt eller arbejds
mæssigt Forhold til ham, fremfor af Carl Nielsen, selv om denne kun 
stod i et løst Arbejdsforhold til ham, og iøvrigt ogsaa havde arbejdet for 
Sagsøgeren og var tilstrækkelig saglig kvalificeret. Men under de anførte
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Omstændigheder og i Betragtning af, at der ikke er oplyst Holdepunkter 
for, at Tærskningen og Kontrollen skulde være foregaaet paa uforsvarlig 
Maade — hvorved bemærkes, at Sagsøgeren efter Modtagelsen af Brevet 
af 15. December 1942 havde haft Opfordring til straks at indfinde sig 
paa Gaarden for at undersøge Sagen — eller for, at Tærskningsresultatet 
i sig selv skulde være uantageligt, findes dette hovedsagelig at burde 
lægges til Grund. Dog finder Retten ikke at kunne bortse fra, at der, 
saafremt Sagsøgte ved sit Valg af Kontrol var gaaet frem paa den lige 
angivne rigtigere Maade, maaske kunde være fremkommet et for Sag
søgeren lidt gunstigere Resultat, hvorfor der i den forekomne Manco 
findes at burde fradrages et skønsmæssigt fastsat mindre Kvantum, der 
findes at kunne bestemmes til ca. 10 pCt. eller 35 Tdr. Sagsøgte har 
herefter Krav paa at faa erstattet Værdien af 180 Tdr.

Da Tærskningen og Salget har fundet Sted paa den landbrugsmæssigt 
naturlige Tid, og Parterne derfor ikke har kunnet regne med, at en even
tuel Manco inden dette Tidspunkt kunde konstateres, findes Sagsøgte ved 
sin Prisberegning at have været beføjet til at lægge Prisen paa dette 
Tidspunkt til Grund — og ikke Tidspunktet for Gaardens Salg, saaledes 
som af Sagsøgeren med Hensyn til hans subsidiære Paastand hævdet 
— og Sagsøgeren vil derfor have at erstatte Sagsøgte 180 X 42 Kr. 
50 Øre eller 7650 Kr.

Herefter vil Sagsøgte, der som nævnt har tilbageholdt 9137 Kr. 
50 Øre, have at betale Sagsøgeren 1487 Kr. 50 Øre med Renter som 
paastaaet.

I Sagsomkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sagsøgte 
400 Kr.

Fredag den 2. November.

Nr. 318/1943. Direktør Jørgen Brabæk (Selv) 
mod

Andelsselskabet Mostfabriken, Nykøbing F. (Landsretssagfører Marcussen, Nykøbing F.).
(Provisionskrav).

Østre Landsrets Dom af 5. November 1943 (VI Afd.): De 
Sagsøgte, Andelsselskabet Mostfabriken, Nykøbing F„ bør for Tiltale 
af Sagsøgeren, Direktør Jørgen Brabæk, i denne Sag fri at være. Sag
søgeren betaler i Sagsomkostninger til de Sagsøgte 500 Kr. De idømte 
Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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Det bemærkes, at Appellanten ikke overfor Indstævnte gjorde nogen Indsigelse mod Indholdet af Skrivelsen af 23. Juli 1941, ej heller i sin Skrivelse af 27. Oktober 1941, i hvilken han gjorde gældende, at han »saafremt Varen bliver leveret til andre Firmaer end Deutsch-Rumänische er uden Skyld heri«.Med denne Bemærkning, og idet det efter Dommens Afsigelse fremkomne ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen i Henhold til de i den anførte Grunde være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Direktør Jørgen Brabæk, til Indstævnte, Andelsselskabet Mostfabriken, Nykøbing F., med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
De Sagsøgte, Andelsselskabet Mostfabriken Nykøbing F., der i den 

af dem drevne Virksomhed fremstiller Æblekoncentrat efter en af Sag
søgeren, Direktør Jørgen Brabæk, opfundet Tørremetode, besluttede ved 
et den 18. Juli 1941 afholdt Bestyrelsesmøde efter at der med Sagsøgeren 
som Mellemmand var ført en Del Forhandlinger med »Deutsch-Rumäni
sche Im- und Exportgesellschaft m. b. H.«, Berlin, til dette Selskab at 
sælge den Del af deres Aarsproduktion af nævnte Vare i 1941, som var 
beregnet til Eksport 20—30 Tons.

En Del af Forhandlingerne paa Bestyrelsesmødet overværedes af 
Sagsøgeren. Om det paa Mødet passerede tilførtes der Forhandlings
protokollen blandt andet følgende:

»Koncentratet fra den kommende Sæson blev tilbudt til Export til 
en Pris af 2,25 Mark pr. kg 4- 3 pCt. til Tyskland og 10 pCt. til Dir. 
Brabæk. Der skal forhandles med Køberen om en Forhøjelse af Prisen 
saaledes, at der kan agiteres for saa stor Produktion som mulig, den 
angivne Pris gælder 20 Tons om Resten forhandles videre.«

De Sagsøgte overgav derefter til Sagsøgeren et i Overensstemmelse 
med den paa Bestyrelsesmødet trufne Beslutning udarbejdet Tilbud, 
dateret den 19. Juli 1941, til Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesell
schaft m. b. H., idet de deri yderligere betingede sig, at Selskabet skulde 
aabne Rembours i Andelsbanken, Nykøbing F., saaledes at de Sagsøgte 
sukcessivt kunde hæve deres Betaling ved sukcessiv Levering.

Endvidere bekræftede de Sagsøgte overfor Sagsøgeren den med ham 
trufne Aftale om Provision ved saalydende Skrivelse af 23. Juli 1941:

»Ved de den 18. ds. i Nykøbing F. førte Forhandlinger mellem Dem 
og Bestyrelsen for Mostfabriken Nykøbing F. enedes man om ved Salget

30
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af vor Æblekoncentrat til Firma Deutsch-Rumänische Im- und Eksport 
Gesellschaft at tage Deres Formidling i Betragtning, saaledes at der 
ved Opnaaelse af en Pris af RM. 2.25 pr. kg -v- 3 pCt. franco Mitte 
Ostsee udbetales Dem en Provision af 10 pCt. af Nettobeløbet i danske 
Kroner.

Idet vi haaber, at denne nye Forretningsforbindelse maa vise sig at 
være tilfredsstillende for begge Parter, forventer vi snarest at høre 
nærmere fra det tyske Firma. Vi gør samtidig opmærksom paa, at oven
nævnte Aftale foreløbig kun er gældende for Saison 1941. Deres Provi
sion vil blive Dem tilsendt, saasnart vi har modtaget Afregning over 
dansk-tysk Clearing.«

Ved Skrivelse af 26. Juli 1941 akcepterede Deutsch-Rumänische Im- 
und Exportgesellschaft m. b. H. Tilbudet, dog saaledes at Akceptens 
Gyldighed betingedes af, at Indførselstilladelse og Devisebevilling fra 
de paagældende tyske Myndigheder blev meddelt, og der oprettedes Slut
seddel mellem de kontraherende Parter, som de Sagsøgte underskrev 
den 31. Juli 1941 under Forbehold af forventet Udførselstilladelse.

Da Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H. hverken 
lod aabne Rembours eller erhvervede Indførselstilladelse eller Devise
bevilling, hævede de Sagsøgte ved Skrivelse af 2. Oktober 1941 Kon
trakten, efter at de uden Sagsøgerens Medvirken havde indledet For
handlinger om Salg af Varepartiet til et andet tysk Firma »Pomol, 
G. m. b. H.«, Stuttgart, der det foregaaende Aar med Sagsøgeren som 
Mellemmand havde købt de Sagsøgtes til Eksport bestemte Produktion 
af Æblekoncentrat. Forhandlingerne resulterede i, at nævnte Firma 
købte hele det Vareparti, som de Sagsøgte det paagældende Aar havde 
til Eksport.

Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H. proteste
rede straks telegrafisk mod Annullationen af Kontrakten, og ved Skri
velse af 8. Oktober 1941 gentog Selskabet denne Protest med Tilføjende, 
at Forhandlingerne om Importtilladelse m. v. først samme Dag havde 
kunnet bringes til Afslutning. Nogen Dokumentation for, at Selskabet 
den 8. Oktober 1941 havde naaet et endeligt Resultat i saa Henseende, er 
dog ikke tilvejebragt.

Idet Sagsøgeren gør gældende, at de Sagsøgte ikke har været be
rettigede til at hæve Kontrakten med Deutsch-Rumänische Im- und 
Exportgesellschaft m. b. H., saaledes at der i Medfør af Kommissions
lovens § 68, Stk. 2, tilkommer ham Provision af det til dette Selskab 
skete Salg, paastaar han under nærværende ved Stævning af 20. No
vember 1942 anlagte ved Retten for Nykøbing F. Købstad m. v. for
beredte Sag de Sagsøgte dømt til Betaling af 10.363 Kr. 90 Øre med 
Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 27. November 1942, til Betaling sker.

Det paastaaede Beløb fremkommer saaledes:
Den stipulerede Pris for 25000 kg Æblekoncentrat å 2,25 RM.

til Kurs 190 udgør ........................................................... 106.815 Kr.
hvori fragaar 3 pCt.................................................................. 3.206 —

Igen.... 103.669 Kr.
10 pCt. heraf er 10.366 Kr. 90 Øre.
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Sagsøgeren har yderligere anført, at han efter den mellem ham og 
de Sagsøgte indgaaede Overenskomst har Krav paa Provision af ethvert 
Salg til et tysk Firma, hvilket han ogsaa støtter paa Formuleringen af 
Protokoltilførslen vedrørende det paa Bestyrelsesmødet den 18. Juli 
1941 passerede, og at han som Følge deraf, da Købesummen til Firma 
»Pomol, G. m. b. H.«, solgte Varer overstiger den med Deutsch-Ru
mänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H. stipulerede Pris for 25000 
kg, selv om det antages, at de Sagsøgte havde været berettigede til 
at hæve Kontrakten med Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesell
schaft m. b. H., har et Provisionskrav, der er større end det paastaaede 
Beløb.

De Sagsøgte paastaar Frifindelse. De hævder, at den Omstændighed, 
at Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H. ikke havde 
aabnet Rembours eller erhvervet Indførselstilladelse saa sent som i Be
gyndelsen af Oktober 1941 har berettiget dem til at hæve Kontrakten 
med dette Selskab, — hvorved de fremhæver, at Sagsøgeren var klar 
over, at de Sagsøgte paa Grund af deres økonomiske Forhold lagde af
gørende Vægt paa hurtigt at faa Penge disponible til Virksomhedens 
Drift, — og at der ikke tilkommer Sagsøgeren Provision af Salg, ved 
hvilke han ikke har medvirket.

Det sagsøgte Selskabs tidligere Bestyrer Ernst Otto Kranke har 
som Vidne forklaret blandt andet, at han, formentlig i September 1941, 
havde en Telefonsamtale med Deutsch-Rumänische Im- und Export
gesellschaft m. b. H. i Anledning af, at der ikke fremkom Indførsels
tilladelse for dette Selskab, og at han i Tiden mellem denne Telefon
samtale og den 2. Oktober 1941 har haft en Telefonsamtale med Sag
søgeren for at faa fremskyndet Tilvejebringelse af Indførselstilladelse 
for Deutsch-Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H., hvilket 
Sagsøgeren ikke har villet bestride.

Formand i Bestyrelsen for det sagsøgte Selskab Proprietær Dines 
Jespersen har som Vidne forklaret, at det overfor Sagsøgeren gentagne 
Gange forud for Bestyrelsesmødet den 18. Juli 1941 er blevet betonet, at 
de Sagsøgte ikke var forpligtede til at betale ham Provision »i al 
Almindelighed«.

Saaledes som Sagen foreligger oplyst, kan der ikke gaas ud fra, at 
de Sagsøgte har været uberettigede til at hæve Kontrakten med Deutsch- 
Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H., og Sagsøgerens Paa
stand vil herefter ikke kunne støttes paa Reglen i Kommissionslovens 
8 68, Stk. 2.

Uanset Formuleringen af Protokollatet vedrørende det paa Bestyrel
sesmødet den 18. Juli 1941 passerede maa det efter det om de sted
fundne Forhandlinger oplyste antages, at Beslutningen om Ydelse af 
Provision til Sagsøgeren alene er truffet med Leverance til Deutsch- 
Rumänische Im- und Exportgesellschaft m. b. H. for Øje, og at dette 
har været kendeligt for Sagsøgeren, der efter det foran citerede Brev 
af 23. Juli 1941 ikke kunde være i Tvivl om, at Provisionstilsagnet 
gaves i Forbindelse med Beslutningen om Salget til Deutsch-Rumänische 
Im- und Exportgesellschaft m. b. H.
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Herefter, og da Sagsøgeren ikke har medvirket ved Salget til 
»Pomol, G. m. b. H.« og ikke mod de Sagsøgtes Benægtelse har godt
gjort, at der har foreligget en Aftale om Provision af andre Salg end 
dem, der sker ved hans Medvirken, vil de Sagsøgte være at frifinde.

Sagsøgeren bør til de Sagsøgte i Sagsomkostninger udrede 500 Kr.

Nr. 56/1945. Københavns Magistrat (Trolle) 
mod

Gladsaxe Sogneraad (Bierfreund).
(Angaaende Paaligning af en Vejafgift).

Østre Landsrets Dom af 22. Januar 1945 (I Afd.): Sagsøgte, 
Gladsaxe Sogneraad, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Københavns Magi
strat, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger betaler Sagsøgeren 
inden 15 Dage fra denne Doms Afsigelse til Sagsøgte med 1200 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkos tninger for Højesteret betaler Appellanten, Københavns Magistrat, til Indstævnte, Gladsaxe Sogneraad, 800 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skrivelse af 19. Maj 1944 meddelte Gladsaxe Sogneraad Kø

benhavns Kommunes Vandforsyning, at Sogneraadets Udgifter ved Gen
nemførelsen af en Forlængelse af Vandtaarnsvej til Gladsaxevej i Hen
hold til §§ 16, 17 og 19 i den under 9. November 1932 stadfæstede 
Vejvedtægt for Gladsaxe Kommune skulde paalignes alle Ejendomme 
med Facade til Vejforlængelsen i Forhold til disse Ejendommes Netto
arealer. Af de samlede Udgifter ved Vejanlæget paalignedes der Vand
forsyningens Ejendom Matr. Nr. 86 a og 86 d af Buddinge Bidrag paa 
henholdsvis ca. 49.300 Kr. og ca. 500 Kr. Efter at denne Paaligning af
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Vandforsyningen var indanket for Københavns Amtsraad, har Amts- 
raadet — efter forgæves at have prøvet Forlig i Sagen — ved Skrivelse 
af 20. September 1944 i Henhold til § 8 i Lov af 14. April 1865 om 
private Vejes Istandsættelse meddelt Vandforsyningen en Frist paa 
4 Uger til at indbringe Sagen for Domstolene.

Under denne den 14. Oktober 1944 anlagte Sag har Københavns 
Magistrat derefter paastaaet Gladsaxe Sogneraad som Sagsøgt tilpligtet 
at anerkende, at Sagsøgte ikke for Tiden kan paalægge Ejendommen 
Matr. Nr. 86 a af Buddinge det omhandlede Bidrag.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
1 § 17, jfr. § 16, i Vejvedtægten for Gladsaxe Kommune er det bl. a. 

fastsat, at Sogneraadet ved Anlæg af en ny offentlig Vej kan bestemme, 
at »Ejerne af de til samme stødende Grunde helt eller delvis skal afholde 
de dertil medgaaede Udgifter, der da foreløbig udredes af Kommunens 
Kasse.«

I § 19 i 1ste og 3die Stk. hedder det derpaa:
»Fordelingen mellem Grundejerne af de Omkostninger, som i Hen

hold til §§ 16, 17 og 18 paalægges dem, fastsættes af Sogneraadet, som 
herved har at tage Hensyn ikke blot til Udstrækningen af Ejendommens 
Facade mod Vejen, men ogsaa til dens Arealindhold eller Grundværdi, 
hvorhos det ligeledes vil være at tage i Betragtning, om Vejens Over
tagelse af det offentlige kommer Ejendommen tilgode eller er for
anlediget af Hensyn til den.-----------

Naar de omhandlede Arbejder er fuldført og Udgifternes Fordeling 
fastsat, bestemmer Sogneraadet tillige, hvorledes og hvornaar Betalingen 
for dette Arbejde skal ydes, bl. a. om hele Beløbet skal forfalde til 
kontant Betaling umiddelbart herefter, eller om en Del af Beløbet kan 
afdrages efterhaanden i Forhold til de paagældende Ejendommes stigende 
Udnyttelse ved Bebyggelse. Saaledes kan Bidrag af ikke udparcellerede 
større Arealer mod Grundejernes Protest først paalægges det paagæl
dende Areal, efterhaanden som Udparcellering eller Bebyggelse i Til
knytning til Vejen finder Sted, eller Ejeren selv udnytter Arealet paa 
tilsvarende Maade---------- «

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren anført, at Matr. Nr. 86 a, 
der har et Areal af ca. 20 ha, og som siden Arealets Ekspropriation i 
1930 i hele den Dybde af 50 m, der nu af Sagsøgte regnes som bidrags
pligtigt Areal, efterhaanden er udlagt til og næsten helt bebygget med 
Vandbeholdere eller belagt med Rørledninger, maa anses som et saadant 
større, ikke udparcelleret Areal, som i Henhold til Vedtægtens § 19, 
Stk. 3, først kan gøres bidragspligtigt, efterhaanden som det udparcelle
res eller bebygges i Tilknytning til Vejen. Sagsøgeren har i denne For
bindelse gjort gældende, at Vandforsyningen ikke har nogensomhelst 
Interesse i Vejforlængelsen, idet man har tilstrækkelig Adgang til Arealet 
fra den allerede anlagte Del af Vandtaarnsvej, og Vejforlængelsen end 
ikke kommer i Niveau med Vandforsyningens Areal.

Sagsøgeren har iøvrigt hævdet, at Vedtægtens § 19, Stk. 3, maa 
forstaas som Udslag af Bestemmelsen i næstsidste Stk. i den til Grund
lag for Vedtægten liggende Lov Nr. 90 af 23. Marts 1932, hvorefter der, 
naar vedkommende Kommune ikke saa godt som udelukkende er by-
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mæssigt bebygget, fra Vedtægtens Omraade skal undtages Arealer, som 
ligger udenfor den bymæssige Bebyggelse og ikke kan antages at blive 
bymæssigt bebygget i en nærmere Fremtid. Da nu den Del af Kommunen» 
som Vejforlængelsen skal føre igennem, og hvorpaa Vandforsyningens 
Grund ligger, efter Sagsøgerens Mening ikke kan anses som bymæssigt 
bebygget, og da Vejanlæget efter Sagsøgerens Opfattelse ikke udføres 
i de omkringliggende Grundejeres Interesse, men alene for at skabe en 
Forbindelsesvej fra Søborg Hovedgade til Gladsaxevej, maa ogsaa den 
nævnte Bestemmelse i Loven af 1932 være til Hinder for at paalægge 
Vandforsyningen Bidrag til Vejen, idet den maa medføre, at der for 
Vejanlæg paa saadanne ikke bymæssigt bebyggede Omraader gælder 
den almindelige Regel for Landkommuner, at Udgiften afholdes af Kom
munen, uden at den kan reparteres paa de tilstødende Grundes Ejere.

Endelig har Sagsøgeren henvist til, at Ejendommen ikke anvendes 
privatøkonomisk, og at der følgelig ikke betales kommunale Ejendoms
skatter af den, jfr. § 16, Stk. 1, Nr. 4 og § 19, Stk. 1. Nr. 1, i Lov 
Nr. 188 af 20. Maj 1933, men kun Dækningsafgift efter samme Lovs 
§ 23, Stk. 1. !

Sagsøgte har heroverfor hævdet, at Vejvedtægten gælder for hele 
Kommunens Omraade uden Indskrænkning, og at dette ogsaa har Hjem
mel i Lov Nr. 90 af 23. Marts 1932, idet Gladsaxe Kommune maa be
tegnes som saa godt som udelukkende bymæssigt bebygget. Sagsøgte 
har herefter haft Hjemmel til i Medfør af § 19 at paaligne Sagsøgeren 
Bidrag til Vejforlængelsen, idet Bestemmelsen i § 19 om Udsættelse med 
Bidragenes Erlæggelse kun kan forstaas som omfattende Arealer, som 
staar overfor øget Udnyttelse ved Udparcellering eller Bebyggelse. 
Matr. Nr. 86 a har imidlertid fundet en Benyttelse, som maa anses for 
endelig.

Forsaavidt Sagsøgeren har henvist til, at Vandforsyningen er uden 
Interesse i det nye Vejanlæg, gør Sagsøgte gældende, at dette maa være 
uden Betydning; Spørgsmaalet om de tilstødende Grundes Nytte af en 
ny Vej hører til de Forhold, som Sogneraadet efter § 19, Stk. 1, kan 
tage Stilling til ved Udgifternes Fordeling, men hvilken Indflydelse dette 
Forhold skal have paa Fordelingen er alene Sogneraadets Skøn under
givet, hvilket Sagsøgeren ejheller har bestridt under Sagen.

Endelig gør Sagsøgte gældende, at Indholdet af de ovennævnte Be
stemmelser i Lov Nr. 188 af 20. Maj 1933 er uden Betydning for det 
heromhandlede Spørgsmaal.

Idet der maa gives det sagsøgte Sogneraad Medhold i den af dette 
hævdede Forstaaelse af Bestemmelsen i Vejvedtægtens § 19 og i det 
af Raadet iøvrigt til Imødegaaelse af Magistratens Begrundelse af dens 
Paastand anførte, vil Sagsøgte være at frifinde.

Med Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.
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Nr. 134/1945. Forlaget »Danmark« (Bay Erichsen) 
mod

Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund som Mandatar for Frk. Ellen Olsen (Overretssagfører Ejnar Hansen).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Sø- og Handel sret tens Dom af 23. Maj 1945: De Sagsøgte, 
Forlaget »Danmark«, bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til 
Sagsøgerne, Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund som Mandatar 
for Frk. Ellen Olsen, betale de paastævnte 1100 Kr. med Renter 5 pCt. 
p. a. fra 19. Marts 1945, til Betaling sker og udlevere Feriemærker til 
Paalydende 44 Kr. Sagens Omkostninger ophæves.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin Paastand om Frifindelse. Indstævnte paastaar Appellanten dømt til at betale 1144 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. af 1100 Kr. fra 19. Marts 1945 og af 44 Kr. fra 30. September 1945.Otte Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde, dog at Appellanten i Stedet for at udlevere Feriemærker betaler 44 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 30. September 1945, samt for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Een Dommer finder, at Frk. Olsens Forhold maatte skabe berettiget Frygt hos Appellanten for, at hun modvirkede den i Gang værende Undersøgelse mod Christiansen, om hvem hun vidste, at han var fængslet som sigtet for Bedrageri og Falsk, og at hendes Forhold har berettiget Appellanten til øjeblikkelig Bortvisning. Denne Dommer vil derfor tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Appellanten, Forlaget »Danmark«, i Stedet for at udlevere Feriemærker betaler 44 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra 3 0. September 194 5, til Betaling sker.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte, Dansk Handels- og K o n t o r m e d h j æ 1 p e r f o r bu n d som Mandatar for Frk. Ellen Olsen, 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 1. December 1939 blev Frk. Ellen Olsen ansat som Kontormed

hjælper hos de Sagsøgte, Forlaget »Danmark«. Hendes Løn steg efter- 
haanden til 275 Kr. maanedlig.

Den 30. Januar 1945 blev Frk. Olsen bortvist fra sin Stilling, og der 
udbetaltes hende Løn til Fratrædelsesdagen.

Idet Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund, hvoraf Frk. Olsen 
er Medlem, nu gør gældende, at den skete Bortvisning har været ulovlig, 
paastaar Forbundet paa hendes Vegne under nærværende Sag, at de 
Sagsøgte dømmes til at betale Løn for Tiden 1. Februar—31. Maj 1945 
ialt 1100 Kr. med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato den 
19. Marts 1945 indtil Betaling sker samt til at udrede Feriemærker af 
nævnte Beløb til PaaJydende 44 Kr.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Under Domsforhandlingen er Partsforklaring afgivet af Frk. Olsen, 

hvorhos Vidneforklaring er afgivet af Fru Dagmar Anne Christine Ma
thiasen, Frk. Karin Helle Thorsen og Forlagssekretær Niels Peter Jacob 
Matthiasen.

Efter det saaledes oplyste er Sagens nærmere Omstændigheder 
følgende:

I Slutningen af December 1944 blev Frk. Olsens nærmeste Foresatte, 
Fuldmægtig William Christiansen paa Grund af forskellige uheldige 
Forhold opsagt til Fratræden 1. April 1945.

Christiansen paastod nu, at han havde Krav paa 6 Maaneders Op
sigelse, og at dette fremgik af en Fuldmagt, som han ved sin Tiltrædelse 
havde modtaget af de Sagsøgte til at give Møde for disse i Forligs- 
kommissioner og Retter, hvilken Fuldmagt imidlertid var blevet forlagt.

Den 9. Januar 1945 blev Fuldmægtig Christiansen suspenderet, og 
den 13. Januar blev han fængslet som sigtet for Hærværk overfor de 
Sagsøgte. Det konstateredes senere, at han tillige havde begaaet Falsk 
og Bedrageri overfor de Sagsøgte, og ved Københavns Byrets Dom af 
16. Marts 1945 blev han for de nævnte Forbrydelser anset med en Straf 
af P/2 Aar.

Frk. Olsen, der med et Par Dages Afbrydelse havde været syg i 
Dagene 11. til 29. Januar, blev efter at hun havde genoptaget sit Ar
bejde af Lederen af Forlagets daglige Arbejde, Fru Matthiasen, sat til 
at ordne nogle Kartotekskort efter en Brand paa Forlaget, hvilket Ar
bejde hun skulde udføre sammen med Frk. Thorsen.

Efter Frk. Olsens Forklaring bad hun nu Frk. Thorsen om, hvis 
denne skulde finde den ovennævnte Fuldmagt, da at aflevere den til Frk. 
Olsen. Grunden hertil var den, at hun, der overfor Dansk Handels- og 
Kontormedhjælperforbund havde afgivet Erklæring om at have set den 
paagældende Fuldmagt og som ønskede at hjælpe Fuldmægtig Christian
sen til hans Ret, vilde have taget en Afskrift af Fuldmagten, idet hun 
befrygtede, at Fru Matthiasen muligt vilde fortie dens Eksistens.

Frk. Thorsen har forklaret, at Frk. Olsen bad hende følge med ud 
i Køkkenet, hvor Frk. Olsen bad Vidnet om, hvis hun fandt den paa
gældende Fuldmagt, da at give hende den og ikke give den til Fru 
Matthiasen.
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Frk. Thorsen meddelte straks dette til Fru Matthiasen, der, efter at 
Frk. Olsen ifølge Fru Matthiasens Forklaring overfor hende havde er
kendt Rigtigheden af Frk. Thorsens Fremstilling, samme Dag bortviste 
Frk. Olsen.

De Sagsøgte har gjort gældende, at de under de foreliggende Om
stændigheder maatte gaa ud fra, at Frk. Olsen vilde fjerne og beholde 
Fuldmagten, eventuelt give den til Christiansen, hvorved det vilde være 
udelukket at kontrollere dens Ægthed.

De Sagsøgte har endvidere gjort gældende, at det, selv om man 
lægger Frk. Olsens Forklaring om, at hun alene ønskede at sikre sig en 
Afskrift, til Grund, har været berettiget at bortvise Frk. Olsen, idet 
denne ved sin Optræden har sigtet Forlaget for at ville undertrykke et 
Bevis i en eventuel Retssag med Christiansen.

Efter det oplyste finder Retten det ikke mod Frk. Olsens Benægtelse 
godtgjort, at hun har haft til Hensigt at forholde de Sagsøgte Fuld
magten, og selv om dernæst hendes Ønske om at skaffe sig en Afskrift 
af Fuldmagten efter hendes egen Forklaring har haft sin Grund i en 
vis Mistillid til Fru Matthiasens Redelighed, findes dog under de fore
liggende Omstændigheder, hvor hun ikke direkte overfor Fru Matthiasen 
eller andre hos de Sagsøgte beskæftigede Personer har givet Udtryk for 
sin Mistillid, hendes Opførsel ikke at have været af en saadan Art, at 
den berettigede de Sagsøgte til øjeblikkelig Bortvisning af hende.

Sagsøgernes Paastand vil herefter være at tage til Følge, medens 
Sagens Omkostninger efter Omstændighederne findes at kunne ophæves.

Mandag den 5. November.

Nr. 306/1943. M (Teist efter Ordre) 
mod

F (Carstensen efter Ordre).
(Faderskabssag).

Dom afsagt 17. Juli 1942 af Københavns Amts søndre 
og Amager Birks Ret: Indstævnte F bør anses som Fader til 
det af Barnemoderen M den 21. April 1942 fødte Pigebarn. Omkost
ningerne ved Blodtypebestemmelsen udredes af det Offentlige.

Østre Landsrets Dom af 13. Februar 1943 (V Afd.): Appel
lanten, F, bør for Tiltale af Indstævnte, M, i denne Sag fri at være. 
Sagens Omkostninger for Underretten ophæves. I Sagsomkostninger for 
Landsretten betaler Indstævnte til Appellanten 125 Kr. inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.
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I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetFor Højesteret er oplyst, at Appellantinden nu er gift med Fi.Af Universitetets retsmedicinske Institut er der i Januar— Februar 1944 foretaget nye Typebestemmelser af Blodprøver fra Appellantinden, Barnet og Indstævnte med samme Resultat som tidligere, og Instituttet har udtalt, at den gentagne Blodtypeundersøgelse, der blev foretaget med særlige Kontrolforsøg, viser, at der kun foreligger en rent teoretisk Mulighed for, at Indstævnte kan være Fader til Barnet. Retslægeraadet har i en Erklæring af 
22. Januar 1945 tiltraadt Instituttets Udtalelse med Tilføjende om, at man praktisk set formentlig kan se bort fra den foreliggende rent teoretiske Mulighed for Indstævntes Faderskab.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, der bestyrkes ved det senere fremkomne, vil Dommen være at stadfæste.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Højesteret forholdes som nedenfor nærmere anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret ophæves.Der tillægges Højesteretssagfører Teist i Salær for Højesteret og Godtgørelse for Udlæg 200 Kr. og 23 Kr. 40 Øre og Højesteretssagfører Carstensen i Salær for Højesteret 200 Kr., hvilke Beløb udredes af det Offentlige.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Denne Sag er anlagt til Fastlæggelse af Faderskabet eller Bidrags

pligt med Hensyn til det af M den 21. April 1942 fødte Pigebarn, der i 
Henhold til den af Kredslægen i Glostrup afgivne Erklæring maa antages 
at være avlet i Tidsrummet mellem Slutningen af Juni og Slutningen af 
August 1941.

Barnemoderen har forklaret, at F, der er indstævnet under Sagen, 
er Fader til det ommeldte Barn. Hun har kun haft Samleje med ham een 
Gang og det var den 6. August 1941, og hun har ikke paa Undfangelses
tiden haft Samleje med nogen anden Mandsperson.

Indstævnte har forklaret, at han har haft kønslig Omgang med 
Barnemoderen een Gang og det har været engang i August Maaned 
1941, men han kan ikke bestemt huske Tidspunktet. Han mener i hvert 
Fald ikke at kunne være Fader til Barnet, idet han brugte Præservativ. 
Han mener iøvrigt, at Barnemoderen har staaet i kønsligt Forhold til 
andre, og han har saaledes hørt fortælle, at hun kom sammen med tyske 
Soldater og ved, at hun gik en Del sammen med en ung Mand fra X.

Barnemoderen har efter at have paahørt denne Forklaring bestemt 
benægtet at have haft Samleje med andre paa Undfangelsestiden. Det 
er rigtigt nok, at hun kendte en ung Mand fra X og gik noget sammen 
med ham, og hun har ogsaa haft Samleje med ham, men det er først
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begyndt et Par Maaneder efter, at hun havde haft Samleje med Ind
stævnte, og det er derfor udelukket, at han kan være Fader til Barnet. 
Hun har vel kendt og talt med en tysk Soldat, der kom en Del i hendes 
Hjem, men hun har aldrig haft Samleje med ham eller med nogen anden 
tysk Soldat Forinden Samlejet med Indstævnte har kun senest haft 
Samleje med en anden Mandsperson mellem Jul 1940 og Nytaar 1941. 
Det første Samleje med den ommeldte Mand fra X, Fi, fandt Sted i 
Begyndelsen af November 1941 og hun havde sidst haft sin Menstruation 
omkring den 20. Juli 1941.

Fi har forklaret, at har lærte Barnemoderen at kende Børnehjælps- 
dagen i----------- den 4. Juli 1941 og derefter har han i den følgende
Tid af og til truffet hende og snakket med hende og dette førte efter
haanden til, at der opstod et kønsligt Forhold mellem dem, men han 
har ikke haft Samleje med hende førend hen i Midten af November 1941, 
og derefter har han haft Samleje med hende nogle Gange senere. Det 
er herefter ganske udelukket, at han kan være Fader til det Barn hun 
har født, vistnok i April 1942, men hun havde iøvrigt førend han første 
Gang havde Samleje med hende fortalt ham, at hun var frugtsommelig, 
og at det var F, der havde besvangret hende. Komparenten protesterer 
herefter mod at inddrages under Sagen.

Under Sagen er foretaget Blodtypebestemmelse og i den af Rets
medicinsk Institut afgivne Erklæring udtales, at Indstævnte F’s Fader
skab er uforeneligt med M.N.-Systemet. Det tilføjes dog, at den fore
liggende Blodtypekonstellation henhører under den i Instituttets af Rets
lægeraadet den 1. August 1935 tiltraadte Vejledning til Bedømmelse af 
Blodtypebestemmelsens Resultat omtalte Omraade af M.N.-Systemet, 
hvor Forekomst af en (ikke paaviselig) N2 Egenskab hos en af Parterne 
vil influere paa Faderskabsudelukkelsens Rigtighed og saafremt »et 
saadant (upaaviselig) Anlæg var tilstede hos F vilde hans Faderskab 
være muligt---------- Sandsynligheden for, at den omtalte Fejlmulighed
skulde foreligge i nærværende Sag, maa i Betragtning af det anførte 
anses for overordentlig ringe; men man kan dog, indtil større Erfaring 
haves, ikke anse den for saa ringe, at den kan lades ude af Betragtning, 
hvor vægtige Blodtypeundersøgelsen uvedkommende Omstændigheder i 
Sagen skulde tale for det paagældende Faderskabs Rigtighed.«

Naar nu henses saavel til at der ikke er oplyst noget, der giver 
Grundlag for at antage, at Barnemoderens Forklaring om ikke indenfor 
Undfangelsestiden at have haft kønslig Omgang med nogen anden Mands
person end Indstævnte ikke skulde være rigtig, som til at hendes For
klaringer i det hele gjorde et meget troværdigt Indtryk, findes der at 
være en saa stor Sandsynlighed for Indstævntes Faderskab, at der ikke 
kan bortses fra den i Retsmedicinsk Instituts Erklæring ommeldte Fejl
mulighed, og Indstævnte vil herefter være at dømme til at anses som 
Fader til det paagældende Barn.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 17. Juli 1942 af Retten for 

Københavns Amts søndre Birk m. v., paastaas af Appellanten, F, ændret 
derhen, at han frifindes, subsidiært kun anses bidragspligtig.
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Indstævnte, M, paastaar Stadfæstelse.
Den 22. Januar 1943 afholdtes et Retsmøde til Oplysning af Spørgs

maalet om, hvorvidt en Person ved Navn F2 vil være at inddrage under 
Sagen. Indstævnte blev afhørt herom, men benægtede at have staaet i 
Forhold til nævnte Person siden 1939.

Det fremgaar af Sagen og er af Indstævnte for Landsretten erkendt, 
at det i Dommen nævnte Samleje fandt Sted paa en Grund paa 
-----------vej i----------- .

Efter Udfaldet af den i Dommen nævnte Blodtypebestemmelse, og 
naar henses til det om Indstævntes Vandel oplyste, vil Appellantens Paa
stand om Frifindelse være at tage til Følge.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger for begge Retter vil der være 
at forholde som nedenfor anført.

Tirsdag den 6. November.

Nr. 239/1944. Boelsmand Thomas Møller som Værge for Hans 
Møller (H. Bache) mod

Husejerske Marie Tang som Værge for Asger Tang (Carstensen efter Ordre).
(Erstatning for Legemsbeskadigelse).

Vestre Landsrets Dom af 14. September 1944 (V Afd.): Sag
søgte, Boelsmand Thomas Møller som Værge for Hans Møller, bør til 
Sagsøgerinden, Husejerske, Fru Marie Tang som Værge for Asger Tang, 
betale 5200 Kr. tilligemed Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 28. Marts 
1944, indtil Betaling sker. Beløbet inddrages under Overformynderiets 
Bestyrelse. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgerinden 
375 Kr. Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin Paastand om Frifindelse. Indstævnte paastaar principalt Appellanten dømt til at betale en Erstatning af 5500 Kr. med Renter. Subsidiært paastaar Indstævnte Stadfæstelse.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for Højesteret vil der være at forholde som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. I Salær for Højesteret til Højesteretssag-
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fører Carstensen betaler Appellanten, Boelsmand Thomas Møller som Værge for Hans Møller, 200 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 15. December 1943 Kl. ca. 20 kom Asger Tang, der er født den 

14. August 1930, efter Indbydelse af Hans Møller, der er født den 23. Fe
bruar 1932, over til dennes Bopæl i Vrønding for at besøge ham. Da 
Hans aabnede Døren for at se efter Asger, gik en Luftbøsse, som Hans 
bar under Armen, og som han lige forinden havde ladet med en Pil, af, 
og Pilen ramte Asger i det højre Øje. Han blev straks indlagt paa Set. 
Josephs Hospital, Horsens, hvor han henlaa til den 23. December 1943. 
Det ramte Øje maatte fjernes, og i Stedet blev der den 13. Marts 1944 
indsat et Glasøje.

Under Anbringende af, at Skaden er forvoldt ved et af Hans Møller 
udvist uforsvarligt Forhold, har Sagsøgerinden, Husejerske, Fru Marie 
Tang, Vrønding, som Værge for Asger Tang under nærværende Sag 
paastaaet Sagsøgte, Boelsmand Thomas Møller, sammesteds, som Værge 
for Hans Møller dømt til Betaling af en Erstatning paa 6400 Kr. — hvoraf 
6000 Kr. for Invaliditet og 400 Kr. for Svie og Smerte — subsidiært et 
Beløb efter Rettens Skøn tilligemed Renter 5 pCt. p. a. af det tilkendte 
Beløb fra den 28. Marts 1944, indtil Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært mod Betaling af et 
mindre Beløb.

Om hvorledes Ulykken indtraf, er der afgivet Forklaring af saavel 
Asger som Hans.

Førstnævnte har forklaret, at han ikke før den Dag, Ulykken skete, 
havde set, at Hans var i Besiddelse af en Luftbøsse. Nævnte Dag Kl. 
ca. 18 indfandt Hans sig i hans Hjem for at bede ham over til sig 
samme Dags Aften Kl. 19,30. Hans havde da Luftbøssen med sig og 
viste den frem. Paa Grund af Lektielæsning naaede Asger først hen til 
Hans Kl. ca. 20,00. Han tog i Fordøren, men da det viste sig, at denne var 
laaset, vilde han gaa om mod Bagdøren. Medens han var paa Vej, blev 
der tændt Lys i Bryggerset, og han var klar over, at det var Hans, som 
var paa Vej ud, formentlig for at hente ham. Han bankede paa Vinduet 
til Bryggerset, men mener ikke, at Hans hørte dette. Han stillede sig nu 
op mod Muren ved Siden af Bryggersdøren for at skræmme Hans, naar 
han kom ud. Fra Bryggerset ud paa Gaardspladsen er der et enkelt Trin 
ned. Han mener, at Lyset i Bryggerset blev slukket, forinden Hans 
lukkede Døren op. Idet Hans lukkede Døren op, sprang Asger frem og 
udstødte et Hyl for at forskrække Hans. Kort efter mærkede han, at 
Blodet styrtede ned ad hans Kind. Han mærkede ikke, at han blev ramt i 
Øjet. Han hverken saa eller mærkede noget til Luftbøssen. Det var 
mørkt, og det eneste, han kunde se, var, at det var Hans, som kom frem. 
Han mener ikke, han har taget fat paa Hans, men tør dog ikke be
stride det.
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Hans har forklaret, at han var alene hjemme, og han hørte ikke, at 
Asger tog i Døren eller bankede paa Ruden. Da han gik gennem Bryg
gerset, var det for at hente Asger. Forinden han aabnede Døren, havde 
han slukket Lyset. Han havde Luftbøssen, som han havde faaet et Par 
Dage forinden, med sig. Han havde lige forinden ladet den med en Pil. 
Han bar Bøssen under højre Arm, idet han holdt højre Haand i Bukse
lommen, og idet han med højre Arm klemte Bøssen lidt ind til sig. 
Bøssepiben rakte fremad og lidt opad. Han troede ikke, at Bøssen var 
spændt. Med venstre Haand aabnede han Døren, og samtidig hermed 
sprang Asger pludselig mod ham og anbragte begge sine Hænder i Siden 
paa ham, saaledes at Asger havde en Haand paa hver af hans Sider, og 
nu gik Bøssen af, uden at han ved, hvorledes det er gaaet til. Asger har 
ikke rørt ved Luftbøssen.

Naar han medtog Bøssen, var det, fordi han regnede med, at de 
skulde skyde til Skive, hvilket kunde ske indendørs hjemme hos ham 
selv. Bøssen kunde godt lades uden samtidig at blive spændt. Hans 
Fader havde forbudt ham at gaa med Bøssen, naar den var spændt.

Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte anført, at 
Asger — der er P/2 Aar ældre end Hans — maatte regne med, at Hans 
muligt kunde have Bøssen med. Hans bar sig ganske vist forkert ad 
ved at bære Bøssen spændt som forklaret, men han kunde ikke regne 
med, at Asger vilde skræmme ham, og det skyldes en i Forhold til ham 
hændelig Begivenhed, at Bøssen gik af, idet Asger rørte ved ham.

Der er under Sagen fremlagt en Erklæring af 26. April 1944 fra 
Øjenlæge Niels Høeg, Horsens, hvori det hedder:

»Asger Tang---------- kom under min Behandling den 15. December
1943. — Hans højre Øje var blevet ramt af en Luftbøssepil, der havde 
gennemboret Øjets Hornhinde, var gaaet ind i Øjet og havde gennem
boret Øjets Bagvæg med sin Spids, medens Pilen dog var blevet inde i 
Øjeæblet. Øjeæblet var derved fuldstændig ødelagt, og det var nød
vendigt straks at fjerne Øjet.

Luftbøssepilen viste sig at være en Metalpil med en haard og skarp 
Spids og en Dusk i den anden Ende, Totallængde 2,9 Centimeter.

Han blev behandlet paa Set. Josephs Hospital fra 15. December til 
23. December 1943 og kom sig hurtigt, uden at der stødte Komplika
tioner til.

Siden har han været hos mig nogle Gange, sidst den 13. Marts 1944, 
for at faa tilpasset et kunstigt Øje.«

Færdig fra Trykkeriet den 28. November 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & Q. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj es te ret saa ret 1945 Nr. 19

Tirsdag den 6. November.

Ved at lade Bøssen uden at forvisse sig om, at den ikke var spændt, 
og ved at bære Bøssen som forklaret findes Hans at have gjort sig 
skyldig i et uforsvarligt Forhold, og idet han herefter maa bære An
svaret for, at Bøssen gik af, uanset at de nærmere Omstændigheder her
ved har kunnet oplyses, maa han anses erstatningspligtig.

Idet Erstatningen for Invaliditet efter alt det foreliggende findes at 
kunne fastsættes til 5000 Kr. og Erstatningen for Svie og Smerte til 
200 Kr., vil Sagsøgte — der har ansvarsforsikret — være at dømme til 
at betale Sagsøgerinden 5200 Kr. tilligemed Renter som paastaaet.

Det idømte Beløb bliver at inddrage under Overformynderiets Be
styrelse.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøger
inden med 375 Kr.

Fredag den 9. November.

Nr. 189/1945. Inspektør Alf de Beauval Saxliind (Overretssagfører With-Seidelin)
mod

Fru Thea Krall, født Saxlund (Landsretssagfører Bonlov) og 
Overformynderiet (Trolle).

(Arvesag).

Østre Landsrets Dom af 15. Juni 1945 (I Afd.): De Sag
søgte, Fru Thea Krall, født Saxlund, og Overformynderiet, bør for Til
tale af Sagsøgeren, Inspektør Alf de Beauval Saxlund, i denne Sag fri 
at være. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte, Fru Krall, 
400 Kr. og til Overformynderiet 150 Kr. Det idømte at udrede inden 15 
Dage fra denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget

H. R. T. 1945 Nr. 19 31
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For Højesteret har Appellanten frafaldet sin for Landsretten fremsatte principale Paastand. Begge de Indstævnte paastaar Stadfæstelse.I Henhold til de i Dommen anførte Qrunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til de Indstævnte som nedenfor anført.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Inspektør Alf de Beauval Saxlund, til Indstævnte, Fru Thea Krall, f. Saxlund, med 800 Kr. og til Indstævnte, Overformynderiet, med 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den i 1806 eller 1807 fødte Rentier Jens Christian Holm Saxlund, der 

var norsk Statsborger, og som havde Bopæl i Hamborg, tilskrev den 
13. August 1883 fra Hamborg Direktør Glückstadt i Den Danske Land
mandsbank saaledes:

»Herr Chr. C. Blom sender Dem ca. 23.500 Mark i Kroner for min 
Regning, og af dette Beløb i Forbindelse med hvad jeg allerede har staa
ende i Banken paa Contrabog Nr. 4231, skal et Beløb af 35.000 Kroner 
udsættes fast og sikkert paa den Maade og af den som Herr Chr. C. 
Blom nærmere maatte bestemme, saaledes at min Datter Thea Emilie 
Saxlund, født den 2. Februar 1858, skal nyde Renterne saa længe hun 
lever, og hvis hun efterlader Børn, skulle disse efter hendes Død nyde 
Renterne eller efter Ønske kunne hæve den hele Capital. Alt nærmere 
efter Herr Bloms Bestemmelse.

Renten af mit Tilgodehavende i Banken bliver staaende, indtil jeg 
selv eller mine retmæssige Arvinger disponerer derover.-----------«

Dette Brev tilsendtes Direktør Glückstadt, indlagt i et Brev fra 
nævnte C. C. Blom, ogsaa dateret Hamborg den 13. August 1883, i 
hvilket det hedder:

»Efter Anmodning af Herr H. C. Saxlund fra Christiania, der nu 
ligger syg her, lod mit Firma idag med Vereinsbank her Landmands
banken tilskrive 20.865 Kr. 71 Øre, der bedes crediteret ovennævnte for 
Saxlunds Conto for Dem.

Da Herr Saxlund ønsker at anbringe 35.000 Kr. i fast Ejendom, eller 
paa anden ligesaa sikker Maade, saa tillader jeg mig at bede Dem have 
den Godhed at sige mig, om man i denne Anledning bør henvende sig til 
en Advocat, Notar eller hvem, og sige mig til hvem jeg helst bør vende 
mig. De bedes ikke at forundre Dem over Indholdet af Herr Saxlunds 
indlagte Brev til Dem, men da Herr Saxlunds Tilstand er betænkelig,
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ønsker jeg at have hans Ønske i denne Anledning nogenlunde bestemt 
fremsat med engang. Hans Contrabog med Banken er og paa min Be
siddelse og bør vel rettest sendes til den som skal ordne Sagen. Bedende 
Dem at undskylde det forvoldende Bryderi tør jeg imødese Deres vel
villige Meddelelse og tegner.«

Den 15. August 1883 oprettede Rentier Saxlund i Hamborg paa Tysk 
et Testamente, der i en under Sagen fremlagt Oversættelse lyder saa- 
Iedes: »§ 1.

Jeg stadfæster den af mig i levende Live gjorte Gave af 35.000, 
skriver fem og treti Tusinde Kroner, til den i Nærheden af Christiania 
den 2. Februar 1858 fødte Thea Emilie Saxlund, hvilken Kapital af den 
herboende Herr Christopher Christophersen Blom er blevet sendt til 
Kjøbenhavn og der ved den ovennævnte Herr C. Christ. Christophersen 
Bioms Foranstaltning er blevet sikkert anbragt og bestyret for Gave
modtageren. § 2

Til mine Universalarvinger indsætter jeg mine Søskende og mine 
Søskendebørn, saaledes at disse arver til lige Deling efter Linier, og at 
altsaa Søskendebømene træder i Stedet for deres før mig afdøde For
ældre. § 2

Til Fuldbyrder af min sidste Vilje indsætter jeg Herr Kjøbmand 
Christopher Christophersen Blom i Hamborg, og giver jeg samme al den 
Beføielse og Bemyndigelse, hvormed sædvanlig indsatte Testaments- 
executorer her og i Udlandet plejer at udrustes, navnlig bemyndiges 
han til straks efter min dødelige Afgang at sætte sig i Besiddelse af mine 
samtlige Efterladenskaber, til at realisere samme, skifte dem mellem Ar
vingerne i Overensstemmelse med min foranstaaende Bestemmelse, efter 
sin Bestemmelse alene at sælge de paa mit eller mit Boes Navn lydende 
Ejendomme eller Panteobligationer, saavelsom at omlægge disse sidst
nævnte, at sælge, omlægge alle Værdipapirer og afgjøre alle Fordringer, 
at tilføie og udslette Betingelser, at repræsentere mit Bo for herværende 
og udenrigs Øvrighed, i paakommende Tilfælde authentisk at fortolke 
min sidste Vilje, overhovedet at forrette og udføre alt retligt og uden
retligt, hvad Lovene fordre overdraget til Udførelse af Fuldbyrderen af 
min sidste Vilje og hvad min Testametseksekutor finder nødvendigt og 
hensigtmæssigt.«

Frk. Thea Saxlund var Rentier Saxlunds Datter udenfor Ægteskab. 
Han efterlod sig iøvrigt ikke Afkom.

Den 19. August 1883 afgik Rentier Saxlund ved Døden. Hans efter
ladte øvrige Formue, der skulde deles mellem hans tre Søskende, ud
gjorde ca. 125.000 Kr.

Den 27. August 1883 tilskrev C. C. Blom fra Hamborg Højesterets
advokat C. S. Henrichsen, København, saaledes:

»---------- Desværre fik jeg ikke Anledning til nærmere at conferere
med Herr Saxlund, da han døde den 19., men det var ogsaa overflødigt, 
idet han har udstedt Testament og indsat mig til »Testament-Vollstre
cker« og givet mig sine mundtlige Instrukser om alle Dele. Datteren 
Frøken Saxlund kom hertil til Begravelsen, og jeg har meddelt hende 
Faderens Bestemmelse i alle Dele.

31
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Den afdødes Bestemmelser lyder saaledes:
En Capital af 35.000 Kroner, Fem og Tredive Tusinde Kroner, sættes 

fast med første Prioritet i fast Ejendom, saa det er utænkeligt at den 
kan gaa tabt, til den gangbare Rente — og Renterne af denne Capital 
skal tilfalde Datteren, Frøken Thea Emilie Saxlund, født den 2. Februar 
1858 i Akers Præstegjeld ved Christiania i Norge, og døbt den 4. Juli 
1858 i Frogners Annexkirke af Pastor Schive — med de mulige Modifi- 
cationer, som jeg senere maatte bestemme. Renterne skal hun nyde, 
saa længe hun lever. Dør hun ugift, saa skal Capitalen efter hendes Død 
tilfalde Faderens retsmæssige Arvinger i Norge. Gifter hun sig, og efter
lader Børn, saa skal hele Capitalen tilfalde Børnene — efter hendes Død. 
Gifter hun sig, og ved Døden ingen Børn efterlader saa skal Manden 
erholde 10.000 Kr., Ti Tusinde Kroner, af Capitalen, og Resten af Capi
talen Faderens Arvinger i Norge.

Dette er de Bestemmelser, som maa iagttages---------- «
Med Justitsministeriets Tilladelse blev derefter en Kapital af 35.000 Kr. 

indbetalt i Overformynderiet til Rentenydelse for nævnte Frøken Sax
lund. Frøken Saxlund, der ikke havde været gift, afgik ved Døden paa 
St. Hans Hospital den 2, Februar 1944 og efterlod sig en udenfor Ægte
skab født Datter, Fru Thea Krall, født Saxlund.

Sagsøgeren, Inspektør Alf de Beauval Saxlund, der er Rentier Saxlunds 
Brodersønnesøn, formener, at Kapitalen nu maa tilfalde Rentier Saxlunds 
lovlige Arvinger, og han har derfor anlagt nærværende Sag, hvorunder 
han overfor de Sagsøgte, nævnte Fru Krall og Overformynderiet, har 
nedlagt Paastand paa, at de Sagsøgte bør anerkende, at Sagsøgeren er 
Ejer af Va* af den af Overformynderiet til Rentenydelse for nu afdøde 
Frøken Thea Emilie Saxlund bestyrede Kapital, stor 35.000 Kr., eller 
1459 Kr. 33 Øre med paaløbende Renter fra 2, Februar 1944 at regne.

Subsidiært paastaar han, at de Sagsøgte bør anerkende, at Sag
søgeren er berettiget til den Andel i den nævnte Kapital med paaløbende 
Renter fra 2. Februar 1944 at regne, som retmæssig tilkommer Sag
søgeren som legal Arving efter Rentier Saxlund.

Til Støtte herfor har Sagsøgeren anført, at den af Rentier Saxlund 
til Fordel for hans Datter foretagne Disposition er en Livsgave, der 
klart er ydet for at sikre Frøken Saxlunds Eksistens, medens hans Slægt
ninge er indsat som Universalarvinger. Denne Livsgave er nærmere ud
formet af C. C. Blom efter detaillerede mundtlige Instruktioner fra Sax
lunds Side. Denne har vel ikke i sin Skrivelse til Bankdirektør Glückstadt 
sondret mellem ægte og uægte Bøm, men dette kan ingen afgørende 
Betydning have overfor den Omstændighed, at Blom senere med Hjem
mel ikke blot i mundtlige Instruktioner, men ogsaa i Skrivelsen af 13. Au
gust 1883 og i Testamentet har udformet nærmere Bestemmelser, der 
medfører, at kun ægtefødte Bøm efter Frøken Saxlund kan komme i 
Betragtning som Arvinger til Kapitalen.

Med Hensyn til Opgørelsen af den Sagsøgeren efter hans Formening 
tilkommende Anpart har han henvist til en i Retten forevist Slægtbog 
over Familien Saxlund, suppleret med en genealogisk Oversigt, affattet 
af Højesteretsadvokat Saxlund, Oslo, paa Grundlag af hvilken Arkivar 
ved Rigsarkivet P. B. Grandjean har udarbejdet en Oversigt over
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Rentier Saxlunds legale Arvinger, hvorefter Sagsøgerens Arvepart af den 
i Overformynderiet indestaaende Kapital udgør af denne.

Den subsidiære Paastand er nedlagt for det Tilfælde, at Retten ikke 
skulde finde, at der foreligger tilstrækkelig Dokumentation for Størrelsen 
af den Anpart af Formuen, der tilkommer Sagsøgeren.

Sagsøgte, Fru Krall, hvem der er meddelt fri Proces uden Beskik
kelse af Sagfører, har nedlagt Paastand paa Frifindelse. Hun har oplyst, 
at hendes Moder, der jo bar sin Faders Navn, fra hun var ti, til hun blev 
atten Aar gammel, opholdt sig hos Rentier Saxlund, og at der mellem 
Fader og Datter bestod et nært Forhold. Efter at være fyldt 18 Aar, 
lærte hun Husvæsen i Tyskland og Danmark og opholdt sig ved Fade
rens Død i København. Hun var tilstede ved hans Begravelse, som ingen 
af hans øvrige Slægtninge overværede. Ogsaa mellem Frøken Saxlund 
og Fru Krall har der stedse bestaaet et meget nært Forhold.

Fru Krall, der er enig i, at Rentier Saxlunds Disposition til Fordel 
for hans Datter var en Livsgave, har til Støtte for sin Frifindelsespaa- 
stand anført, at Saxlund i sin Skrivelse af 13. August 1883 har truffet 
en endelig Beslutning, hvorefter Frøken Saxlunds eventuelle Børn skal 
arve den i Overformynderiet indestaaende Kapital, uden at der er sondret 
mellem ægte og uægte Børn. En saadan Sondring vilde iøvrigt ogsaa i 
Betragtning af, at Dispositionen er en Disposition til Fordel for hans 
egen Datter udenfor Ægteskab, været lidet tænkelig. En Fortolkningsret 
i den Betydning, at Blom udover hvad der heri er bestemt skulde kunne 
træffe Bestemmelse om, hvem der skal være Arvinger, er i hvert Fald 
ikke tilsigtet, og en Beslutning herom kan ikke være gyldig. Den paa
gældende Passus i Brevet af 13. August »Alt nærmere efter Herr Bloms 
Bestemmelse« kan kun have Hentydning til de nærmere Regler om Ka
pitalens Anbringelse m. v., og Bestemmelsen i Testamentets § 3 om Exe
cutors Fortolkningsbeføjelse gælder kun den testamentariske Disposition 
og ikke den foreliggende Livsgave og kan i hvert Fald ikke benyttes til 
at ændre den klare Bestemmelse i Brevet af 13. August.

Overformynderiet har ligeledes nedlagt Paastand om Frifindelse for 
saa vidt angaar den principale Paastand, idet Overformynderiet særlig 
har fremhævet, at det, hvis Rentier Saxlunds legale Arvinger har Ret til 
Kapitalen, maa tilkomme vedkommende Skifteret at afgøre, om og for 
hvilken Andel Sagsøgeren er arveberettiget. Til den subsidære Paastand 
har Overformynderiet efter det foreliggende ikke fundet Anledning til at 
tage Stilling.

Uanset om den af Rentier Saxlund til Fordel for Frk. Thea Emilie 
Saxlund og hendes Slægt trufne Disposition er at betragte som en Livs
gave eller som en testamentarisk Disposition, maa Retten give Fru Krall 
Medhold i, at der ikke foreligger Grundlag for at statuere, at Disposi
tionen skulde give Mulighed for at udelukke Frk. Saxlunds Afkom udenfor 
Ægteskab fra at blive Ejer af Kapitalen, og at C. C. Blom, for saa vidt 
han overhovedet har tilsigtet dette, hvilket synes særdeles tvivlsomt, 
ikke ses at have haft Hjemmel til at foretage en saadan Begrænsning i 
Rentier Saxlunds Disposition. De Sagsøgtes Paastand vil derfor være at 
tage til Følge.
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Nr. 82/1945. Glarmestrenes Glasforsikring A/S (Landsretssagfører Christrup)
mod

Tørvefabrikant Max Jensen (Bay Erichsen).
(Erstatning for Skade forvoldt af et fra et Automobil nedstyrtet 

Reservehjul).

Østre Landsrets Dom af 16. Februar 1945 (VI Afd.): Sag
søgte, Tørvefabrikant Max Jensen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Glar
mestrenes Glasforsikring A/S, i denne Sag fri at være. I Sagsomkost
ninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte 150 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Sagens Indbringelse for Højesteret har Chauffør Ernst Christiansen afgivet fornyet Vidneforklaring og har herunder forklaret, at han standsede op paa det paagældende Sted for at faa Olie paa Motoren. Han kørte langsomt og var standset helt og var staaet ud af Vognen for at gaa ind i en Forretning efter Olie. Han gik ud af Vogndøren til venstre og gik foran Vognen og var naaet hen til Døren ind til Førerhuset paa Vognens modsatte Side, da han hørte, at Hjulet faldt ned, og lidt efter et Brag, da Hjulet ramte Ruden. Hvorledes det er gaaet til, at Hjulet faldt ned af Læsset, kan han ikke sige noget om.
Efter de saaledes foreliggende Oplysninger findes det skete Uheld at falde ind under Motorlovens § 38, Stk. 1, og Regelen i Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 1, 2. Punktum vil herefter ikke kunne komme til Anvendelse paa Indstævntes Ejeransvar, for hvilket der var tegnet Ansvarsforsikring efter Motorlovens § 39. Som Følge heraf vil Indstævnte i Overensstemmelse med Appellantens Paastand have at betale til Appellanten 1129 Kr. 25 Øre med Renter.
Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Tørvefabrikant Max Jensen, bør inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten, Glarmestrenes Glasforsikring A/S, betale 1129 Kr. 25 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra 2 9. September 194 4, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 500 Kr.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 2. August 1944 holdt et Sagsøgte, Tørvefabrikant Max Jensen, 

Solbjerg pr. Havrebjerg, tilhørende Lastautomobil C 3055 udenfor en 
Automobilhandler P. M. Olsen tilhørende Forretning i Slagelse. Tørve
fabrikant Jensens Chauffør var ved at fyre op i den paa Lastautomobilet 
værende Generator, og — formentlig som Følge af de Rystelser, der 
herved er fremkommet i Automobilet — styrtede et Reservehjul, der laa 
øverst paa Automobilets Læs, ned paa Gaden og sprang ind i den i 
Automobilhandler Olsens Butik værende Rude, der knustes.

Efter at Sagsøgerne, Glarmestrenes Glasforsikring A/S, som Glas
forsikrer for Automobilhandler Olsen har maattet indsætte en ny Rude 
med en Bekostning paa Kr. 1129,25, har Aktieselskabet under nær
værende ved Retten for Løve Herreds Retskreds forberedte Sag paa
staaet Sagsøgte tilpligtet at betale nævnte Beløb Kr. 1129,25 tilligemed 
Renter af Beløbet 5 pCt. aarlig fra den 29. September 1944.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til Begrundelse af deres Krav har Sagsøgerne anført, at Sagsøgtes 

Chauffør har gjort sig skyldig i et uagtsomt Forhold enten ved at 
anbringe Reservehjulet løst ovenpaa Læsset eller ved uden Hensyn til, 
at Hjulet var anbragt saaledes, at have fremkaldt for stærke Rystelser i 
Automobilet ved sit Arbejde med at fyre op i Generatoren, og at Sag
søgte maa være ansvarlig for den saaledes skete Skade enten i Medfør 
af Motorlovens § 38, Stk. 1, eller i Medfør af Bestemmelsen i Danske 
Lov 3—19—2.

Heroverfor har Sagsøgte bestridt, at de i Motorlovens § 38, Stk. 1, 
nævnte særlige Ansvarsregler kan finde Anvendelse i det foreliggende 
Tilfælde, samt bestridt, at der fra Chaufførens Side er udvist noget 
uagtsomt Forhold, hvorfor ej heller Sagsøgte kan drages til Ansvar efter 
Danske Lov 3—19—2. Endelig har Sagsøgte gjort gældende, at et muligt 
Erstatningsansvar maatte være bortfaldet i Medfør af Bestemmelsen i 
Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 1, 2. Punktum.

Under Domsforhandlingen har Sagsøgtes Chauffør, Ernst Christian
sen, afgivet Vidneforklaring og har herunder oplyst, at Vognen var læsset 
paa almindelig Maade med sædvanlig Top, og at Hjulet laa, som han 
plejede at anbringe det, løst i en Fordybning ovenpaa Tørvene. Som en 
mulig Forklaring paa, at Hjulet gled ned ved den omhandlede Lejlighed 
har han henvist til, at Gaden, hvori han holdt med Vognen, skraanede 
meget stærkt.

Medens den Omstændighed, at et ovenpaa Læsset anbragt Automo
bilhjul rutscher ned, medens Vognen holder stille, ikke kan betegnes som 
et Kørselsuheld efter Motorlovens § 38, Stk. 1, findes den skete Anbrin
gelse af Hjulet at maatte betegnes som et uagtsomt Forhold, for hvis 
Følger der vil være at svare Erstatning efter de almindelige Erstatnings
regler, jfr. Motorlovens § 38, Stk. 3.

Sagsøgte er herefter i Medfør at Danske Lov 3—19—2 ansvarlig for 
den af hans Chauffør udviste Uforsigtighed og den deraf flydende Skade, 
men dette Ansvar findes i Medfør af Forsikringsaftalelovens § 25, Stk. 1, 
2. Punktum at kunne bortfalde, saaledes at han vil være at frifinde for 
Sagsøgerens Krav.
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Tirsdag den 13. November.

Nr. 67/1945. Østifternes Land-Hypothekforening (Bierfreund) 
mod

Finansministeriet (Kammeradvokaten).
(Spørgsmaal om Skattepligt med Hensyn til Vederlag til Appellantens 

Garanter).

Østre Landsrets Dom af 20. Januar 1945 (V Afd.): Sagsøgte, 
Finansministeriet, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Østifternes Land-Hypo
thekforening, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger betaler Sag
søgeren til Sagsøgte 400 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Østifternes Lan d-H y p o t h e k- forening, til Indstævnte, Finansministeriet, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 9. Marts 1944 afsagde Landsskatteretten saalydende Kendelse: 
»Østifternes Land-Hypotekforening, København, som for Skatteaaret 

1942/43 har selvangivet sin Indkomst til 5936 Kr., og hvis skattepligtige 
Indkomst af Københavns Skatteraad er ansat til 10.778 Kr., klager over, 
at Foreningen er anset for indkomstskattepligtig til Staten og til Køben
havns Kommune.

Den selvangivne Indkomst svarer til det Beløb, der i Regnskabsaaret 
1. April 1940—31. Marts 1941 er blevet udbetalt i Renter til Foreningens 
Garanter, medens den ansatte Indkomst fremkommer saaledes:
Rente til Garanter ...................................................................... Kr. 5.936
Udtrækningspræmie til Garanter.................................................. — 4.500
Erlagte Skatter............................................................................. — 656

Kr. 11.092
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minus fradragsberettiget Skat .................................................... Kr. 314

Kr. 10.778

Der klages ikke over Størrelsen af den ansatte Indkomst, men For
eningen hævder, at den efter de gældende Love hverken er indkomst
skattepligtig til Staten eller Kommunen.

Skatteraadet har anset Foreningen for indkomstskattepligtig til Staten 
i Medfør af Statsskattelovens 8 2, Nr. 5 f, idet der udover fast Rente af 
Garanternes Indskud er tilsikret Garanterne Vederlag for Garantiforplig
telsen samt Udtrækningspræmie, hvilke Ydelser efter Skatteraadets Me
ning maa sidestilles med Udbytte, der er forbeholdt Garanterne.

Skatteraadet har endvidere anset Foreningen for indkomstskatteplig
tig til Kommunen i Henhold til Kommuneskattelovens § 33. Stk. 1, der 
maa antages at omfatte Hypotekforeninger, idet disse Foreninger ikke er 
særligt undtagne fra Skattepligten til Kommunen.

Af § 2 i Foreningens Vedtægter fremgaar det, at Medlem af For
eningen er enhver, der i dens Bøger er indtegnet som Debitor for et 
Serielaan. Af Bestemmelsen sammenholdt med andre Bestemmelser i 
Vedtægterne ses det, at Foreningens Midler, incl. Reservefonds tilhører 
Medlemmerne. Vedtægterne indeholder derhos forskellige Bestemmelser 
om Foreningens Garanter, og i § 30 er det bestemt, at Foreningens 
Garantifond er paa 1.000.000 Kr., hvoraf 10 pCt. er indbetalt, medens 
Resten eller Dele deraf samtidig af alle Garanter skal indbetales, naar 
dette af Tilsynsraadet anses for fornødent, fordi de indtraadte Tab ikke 
skønnes at kunne dækkes af Reservefonden og Medlemmernes solidariske 
Ansvar.

Af Vedtægternes § 31 fremgaar det, at Foreningen har en »Garanti
kapitalens Udbyttefond«, hvortil Beløb henlægges af Renteindtægten, 
d. v. s. af Foreningens Driftsindtægt. Det hedder derhos i § 31:

»Af det til Garantikapitalens Udbyttefond henlagte Beløb udbetales 
åarligt til Garanterne 4 pCt. af det indbetalte Beløb og desuden efter 
Tilsynsraadets Bestemmelse som Vederlag for Garantiforpligtelsen indtil 
1 pCt. af Garantibeløbet. Ved Fastsættelsen af dette Vederlag maa Hen
syn tages til Reservefondens Størrelse, saaledes at der ydes mindre 
Vederlag, efterhaanden som Reservefondene øges, og Garanternes Risiko 
derved mindskes, dog skal af denne Grund Vederlaget ikke sættes under 
8 pCt. af det indbetalte Beløb, incl. Rente, ligesom Hensynet kun kan 
gøres gældende, naar Reservefondene har opnaaet en Størrelse af 6 pCt. 
af Obligationsgælden.«

I § 31 indeholdes endvidere en Bestemmelse om, at Udbyttefondets 
overskydende Beløb efter Tilsynsraadets Bestemmelse skal henlægges 
som en særlig Reservefonden tilhørende Grundfond. Hver Gang denne 
Fond har naaet den dertil fornødne Størrelse, anvendes dens Beholdning 
til Indfrielse af Garantibeviser. Denne Indfrielse skal ske til Kurs 110 pCt. 
af Garantiens Paalydende med Fradrag af det ikke indbetalte Beløb.

Af det for Landsskatteretten oplyste fremgaar det nu, at man har for
tolket den foran citerede Bestemmelse i § 31 saaledes, at man ved Garanti
beløbet har forstaaet den ikke-indbetalte Del af Garantibevisets Paa-



490 13. November 1945

lydende, saaledes at det største Beløb, der kan udbetales Garanterne, 
bliver 13 pCt. af det indbetalte Beløb. Garanterne faar saaledes 4 pCt. 
Rente af det indbetalte Beløb, plus yderligere 9 pCt. heraf i Vederlag. 
Foreningen kan dog ikke erkende, at man som Følge heraf eller som 
Følge af Bestemmelsen om Indfrielse af Garantibeviserne kan hævde, at 
der er forbeholdt Garanterne Deltagelse i Foreningens Udbytte. Man 
hævder, at der med Hensyn til de indbetalte 10 pCt. af Garantikapitalen 
foreligger et rent Laaneforhold fra Garanterne til en Rente, der fast og 
uforanderlig er fastsat til 4 pCt. p. a. Denne Rente maa efter Foreningens 
Opfattelse ganske sidestilles med Renten af andre Laan, saaledes at dette 
Forhold i sig selv ikke kan betinge nogen Skattepligt for Foreningen. Af 
denne gøres det iøvrigt gældende, at Forholdet mellem Foreningen og 
Garanterne maa opfattes som en Art Kautionsforsikring, og man henviser 
i saa Henseende navnlig til, at Garanternes Vederlag skal fastsættes 
under Hensyn til Risikoen og ikke efter Udbyttets Størrelse og faktisk 
ogsaa er blevet fastsat paa denne Maade. Garanternes Vederlag er saa
ledes en Risikopræmie og ikke Andel i Udbytte, hvilket sidste naturligt 
maatte forventes at stige, naar Risikoen formindskedes. Endelig har For
eningen henvist til, at Formaalet med at organisere Foreningen med 
Garanter ikke har været at forfølge privatøkonomiske Formaal til Fordel 
for Garanterne, men alene at skabe den fornødne Tillid til Foreningens 
Obligationer.

Uanset det af Foreningen saaledes anførte maa Landsskatteretten 
holde for, at der efter Reglerne i Vedtægternes § 31 maa siges at være 
forbeholdt Garanterne Deltagelse i Foreningens Udbytte. Herefter er For
eningen indkomstskattepligtig til Staten i Henhold til Statsskattelovens 
§ 2, Nr. 5 f, og den paaklagede Ansættelse vil for saavidt være at 
stadfæste---------- «

Sagsøgeren, Østifternes Land-Hypothekforening, som ikke erkender 
Kendelsens Rigtighed, har herefter under nærværende den 11. August 
1944 anlagte Sag paastaaet Sagsøgte, Finansministeriet, dømt til at 
anerkende, at der ikke for Skatteaarene 1937/38 til 1943/44 paahviler 
Sagsøgeren nogen Skattepligt til Staten, ligesom Sagsøgte tilpligtes at 
tilbagebetale de Skattebeløb, ialt 3065 Kr. 82 Øre, som Sagsøgeren for de 
nævnte Skatteaar, udfra en urigtig Formening om Skyld, har indbetalt.

Sagsøgeren hævder, at den Ydelse, som Foreningen udbetaler til 
Garanterne, ikke er et Udbytte i Statsskattelovens Forstand, idet Ud
byttet er en Risikopræmie at sidestille med en Kautionsforsikring, hvilket 
klart fremgaar af, at dets Størrelse skal være mindre, naar det gaar 
Foreningen godt, og større, naar det gaar Foreningen daarligt. Udbyttet 
kan heller ikke siges at være »forbeholdt« Garanterne, idet Debitorerne 
deler alt Overskud, medens Garanterne alene kan faa deres limiterede 
Vederlag. Statsskattelovens § 2, Nr. 5 f, maa derfor medføre Skattefrihed 
for Foreningen.

Sagsøgte paastaar Frifindelse. Da der ifølge Sagsøgerens Statutter er 
sikret Foreningens Garanter Deltagelse i Foreningens Udbytte, følger 
Pligten til at svare Indkomstskat til Staten af Stasskattelovens § 2, Nr. 5, 
litra f. Sagsøgeren har siden Foreningens Stiftelse uden Indsigelse været 
ansat til Indkomstskat, ligesom andre Hypotekforeninger er beskattet
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under tilsvarende Betingelser. Sagsøgerens Paastand kan alene tages 
under Paakendelse af Domstolene forsaavidt angaar Skatteaaret 1942/43, 
jfr. Lov Nr. 108 af 31. Marts 1938 § 13, Stk. 3.

Heroverfor har Sagsøgeren anført, at Statsskattelovens § 2, Nr. 5, 
litra f, som Hovedregel fastslaar, at Hypotekforeninger er skattefrie. Dog 
bortfalder Skattefriheden, naar og saalænge Deltagelse i Foreningens 
Udbytte er forbeholdt Stiftere, Garanter eller Aktionærer. Det er derfor 
med Rette, at der i sin Tid er krævet Skat af Københavns Hypotek
forening, da denne Forening havde Aktionærer, som modtog Udbytte i 
Forhold til Foreningens Overskud, af Aalborg Hypotekforening og Østif
ternes Hypotekforening, idet disse 2 Foreninger havde Garanter, som 
modtog Udbytte i Forhold til Foreningens Overskud. Derimod er der i 
Østifternes Land-Hypothekforening og to andre Foreninger aldrig betalt 
Udbytte i Lovens Forstand, idet det Vederlag, som udover Rente 4 pCt. 
p. a. udbetales til Garanterne, er fastsat paa en Maade, som klart viser, 
at det drejer sig om en ren Risikopræmie, svarende til en Forsikrings
præmie, og med den for en saadan særlige Beregningsmaade, at Veder
laget stiger og falder med Risikoen, og saaledes, at en Stigning i For
eningens Overskud medfører en Nedgang i Vederlagets Størrelse, sva
rende til, at en Stigning i Overskud forhøjer Foreningens Modstandskraft 
og derved formindsker Risikoen, medens en Nedgang i Foreningens 
Driftsresultat paa tilsvarende Maade bevirker en Forhøjelse af Garan
ternes Vederlag. Det maa anses fastslaaet gennem Domspraksis, at en 
Skatteyder ikke ved i Tillid til Myndighederne at erlægge den ham af 
disse afkrævede Skat, fortaber Retten til at gøre sin Skattefrihedspaa- 
stand gældende, naar han bliver klar over sin Ret

Ved at der ifølge Statutternes § 31 af det til Garantikapitalens Ud
byttefond henlagte Beløb udbetales aarligt til Garanterne Rente 4 pCt. af 
det indbetalte Beløb og desuden indtil 1 pCt. af Garantibeløbet (det 
ikke indbetalte Beløb) samt ved Indfrielse 110 pCt. af Garantiens Paa
lydende med Fradrag af det ikke indbetalte Beløb, findes der at være 
forbeholdt Garanterne saadan Deltagelse i Hypothekforeningens Udbytte, 
at Foreningen i Medfør af Statsskattelovens 8 2, Nr. 5 f, maa anses 
skattepligtig til Staten.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde.
I Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre Sagsøgte 400 Kr.

Onsdag den 14. November.

Nr. 308/1944. Overregistrator ved Aktieselskabs-Registret (Kammeradvokaten v/ Bunch-Jensen)
mod

Grosserer, Konsul Peder Johannes Clausen, Grosserer, Direktør 
Poul Ørum-Pedersen og Fru Ellen Henning Jensen (Oluf Petersen).

(Hvorvidt en Enke med Tilsynsværge kan være Medlem af et 
Aktieselskabs Bestyrelse).
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Østre Landsrets Dom af 13. November 1944 (V Afd.): Sag
søgte, Overregistrator ved Aktieselskabs-Registret, bør anerkende og 
registrere Enkefru Ellen Henning Jensen som Medlem af Bestyrelsen for 
Hans Jensen A/S, Aalborg. Sagsøgte bør inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse til Sagsøgerne, Grosserer, Konsul Peder Johannes Clausen, 
Grosserer, Direktør Poul Ørum-Pedersen og Fru Ellen Henning Jensen, 
betale Sagens Omkostninger med 400 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Bestemmelsen i Aktieselskabslovens § 49, Stk. 1, findes ikke 

at være til Hinder for, at Indstævnte, Fru Ellen Henning Jensen, er Medlem af Bestyrelsen for det i Dommen nævnte Aktieselskab.Herefter vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til de Indstævnte med 400 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Overregistrator ved Aktieselskab s-Registret, til de Indstævnte, Grosserer, Konsul Peder Johannes Clausen, Grosserer, Direktør Poul Ørum-Pedersen og Fru Ellen Henning Jensen, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 15. November 1943 stiftedes »Hans Jensen A/S. Aalborg«, med 

Grosserer, Konsul Henning Jensen og Sagsøgerne, Grosserer, Konsul 
Peder Johannes Clausen og Grosserer, Direktør Poul Ørum-Pedersen 
som Stiftere, og s. D. indsendtes Anmeldelse til Aktieselskabs-Registret, 
der forlangte visse Ændringer i Anmeldelsen og Vedtægterne, forinden 
Registrering kunde foretages. Under en den 2. Februar 1944 foretaget 
Kontinuation af den konstituerende Generalforsamling blev de af Aktie
selskabs-Registret forlangte Ændringer vedtaget, hvorhos man som Med
lem af Aktieselskabets Bestyrelse valgte Enken efter Konsul Henning 
Jensen, der var afgaaet ved Døden den 20. December 1943. Fællesboet 
efter disse Ægtefæller var den 4. Januar 1944 udleveret Enken, Sagsøger
inden, Fru Ellen Henning Jensen, til Hensidden i uskiftet Bo, og samtidig 
var Købmand Jørgen Riitzebeck i Henhold til Lov Nr. 120 af 20. April 
1926 § 2, Stk. 2, beskikket som Tilsynsværge for Enken under hendes 
Hensidden i uskiftet Bo. Ved Skrivelse af 3. Marts 1944 meddelte Aktie
selskabs-Registret, at der, forinden Registrering foretoges, maatte vælges 
et nyt Bestyrelsesmedlem i Stedet for Fru Ellen Jensen, idet det udtales,
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at en i uskiftet Bo hensiddende Enke, for hvem der i Henhold til nævnte 
Lov er beskikket en Tilsynsværge, ikke kan anses for at være raadig 
over sit Bo, jfr. Aktieselskabslov Nr. 123 af 15. April 1930 § 49, 1. Stk. 
Denne Afgørelse fastholdt Registret i en Skrivelse af 14. April 1944.

Idet Sagsøgerne hævder, at det af Aktieselskabs-Registret opstillede 
Vilkaar for Registrering er uberettiget, har de under nærværende Sag i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 82, 2. Stk., nedlagt Paastand paa, at 
den af Overregistrator ved Aktieselskabs-Registret i Skrivelse af 14. April 
1944 trufne Afgørelse omstødes.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse under Henvisning til, at Fru Hen
ning Jensen ikke opfylder Kravet i Aktieselskabslovens § 49 om, at et 
Bestyrelsesmedlem i et Aktieselskab skal være myndig, hvorimod det i 
Skrivelsen af 3. Marts 1944 anførte om, at hun ikke kan anses for at 
være raadig over sit Bo, ikke er gentaget under Sagen.

Sagsøgerne har til Støtte for deres Paastand gjort gældende, at det 
er uberettiget at forstaa Aktieselskabslovens § 49 saaledes, at en Person, 
for hvem der i Henhold til Loven af 20. April 1926 § 2 er beskikket 
en Tilsynsværge, er umyndig, idet Begrebet myndig maa forstaas i 
Overensstemmelse med Lov Nr. 277 af 30. Juni 1922, efter hvis § 1 en 
Person over 21 Aar er myndig, medmindre den paagældende er umyndig- 
gjort. Fru Henning Jensen har et betydeligt Særeje, og over dette har 
hun fuld Ret til at raade.

Sagsøgte har henvist til, at Aktieselskabsloven Nr. 468 af 29. Sep
tember 1917 i § 29 bestemte, at ufuldmyndige ikke kunde være Medlem 
af et Aktieselskabs Bestyrelse. Formuleringen i den nugældende Aktie
lovs § 49 har ikke tilsigtet at medføre nogen Realitetsændring. Som 
myndig i Aktieselskabslovens Forstand kan kun den anses, som har fuld 
Kontraktshabilitet, og det har man ikke, naar man kun kan raade med 
Samtykke af en Tilsynsværge. En Person, for hvem der er beskikket 
Tilsynsværge, maa sidestilles med en Person under Lavværgemaal, jfr. 
Henvisningerne i Myndighedslovens § 56 og Lov 1926 § 2, 2. Stk., 2. Pkt., 
og en saadan Person har ikke fuld Kontraktshabilitet, d. v. s. Raaderet 
uden nogen Indskrænkning. Baade for Personer med Lavværge og for 
Personer med Tilsynsværge er der gjort betydelige Indskrænkninger i 
deres Raadighedsret, jfr. Myndighedslovens § 55 og Lov 1926 § 2, 2. Stk., 
1. Pkt., og Myndighedslovens §§ 43 og 44. At en Enke med Tilsynsværge 
uden Indskrænkning kan raade over sit Særeje, er uden Betydning, idet 
baade umyndige og Personer under Lavværgemaal kan have Raadighed 
paa visse Omraader i Medfør af Myndighedslovens §§ 39 og 40.

Idet Retten finder, at Begrebet myndig i Aktieselskabslovens § 49 
maa forstaas i Overensstemmelse med Myndighedslovens § 1, og da de 
i Loven af 20. April 1926 § 2 indeholdte Bestemmelser ikke findes at 
medføre en saa vidtgaaende Begrænsning i den Raadighedsret, der til
kommer en Person med Tilsynsværge, at den paagældende ikke kan 
være Medlem af et Aktieselskabs Bestyrelse, vil Sagsøgemes Paastand 
være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale Sagsøgerne med 
400 Kr.
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En af de voterende Dommere har afgivet saalydende
Dissens:

Hovedreglen i Myndighedslovens § 1 om, hvem der er myndig, maa 
forstaas med de Begrænsninger, der følger af Lovens Kap. VI og nu 
tillige af Lov 1926 § 2, 2. Stk. Hvorvidt disse Begrænsninger skal komme 
i Betragtning, hvor Lovgivningen iøvrigt anvender Betegnelsen myndig, 
maa afhænge af de Hensyn, der begrunder det paagældende Lovbud. I 
saa Henseende finder jeg, at der bør gives Sagsøgte Medhold i, at det er 
naturligst at forstaa Aktieselskabslovens § 49 saaledes, at en Person, der 
som Bestyrelsesmedlem skal varetage andres økonomiske Interesser, maa 
være uden nogen Indskrænkning i Raadigheden over egne Midler, og 
herefter vilde jeg tage Sagsøgtes Frifindelsespaastand til Følge.

Nr. 248/1944. Fru M. K. Andersen (Selv)
mod

Boligforeningen Dalgas (Overretssagfører Sven).
(Erstatning for Udgifter forvoldt ved Indstævntes uberettigede Nægtelse 

af Tilladelse til Overdragelse af en Andelslejlighed).

Østre Landsrets Dom af 5. Oktober 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Boligforeningen Dalgas, bør for Tiltale af Sagsøgerinden, Fru M. K. An
dersen, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger betaler Sagsøger
inden inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgte med 200 Kr. 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Indstævnte ikke gentaget Afvisningspaa- standen.Efter Beskaffenheden af det fra begge Sider udviste Forhold findes den Parterne in solidum paalagte Erstatning passende at kunne fordeles saaledes, at Indstævnte af det paastævnte Beløb godtgør Appellantinden 1000 Kr. med Renter.Sagens Omkostninger for begge Retter findes efter Omstændighederne at burde ophæves.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Boligforeningen Da 1 g a s, bør til .Appellantinden, Fru M. K. Andersen, betale 1000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 2 0. Juni 1 94 4, til Betaling sker.Sagens Omkostninger for begge Retter ophæves.
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Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgerinden, Fru M. K. Andersen, var som Indehaver af Lejlig

heden Joakim Larsens Vej 16, 1. Sal, t. v., Medlem af den sagsøgte 
Andelsboligforening, Boligforeningen Dalgas, hvis Vedtægter i § 5 b) 
indeholder saalydende Bestemmelse:

»Et Medlem kan i levende Live overdrage sin Medlemsret til Tredie- 
mand, naar Efterfølgeren vil opfylde de økonomiske Betingelser, som 
Bestyrelsen stiller for Overdragelsen, derunder eventuelt Udbetaling af 
et Beløb udover den det paagældende Medlem tilhørende Andels Paa
lydende; det saaledes fremkomne Overskud indgaar i Foreningens Re
servefond.«

Den 29. Juni 1942 blev der mellem Sagsøgerindens Søn, Landsrets
sagfører Svend A. Andersen, paa hendes Vegne og Kommunelærer Poul 
Honoré, der i et Par Aar havde været opført paa Ejendommens Ekspek
tanceliste, truffet Aftale om, at Honoré skulde overtage Andelen og Lej
ligheden den 1. Oktober 1942 og betale hende 3000 Kr. derfor. Forhand
lingen sluttede med, at Honoré meddelte Landsretssagføreren, at han 
straks vilde opsige sin Lejlighed, hvad han ogsaa umiddelbart derefter 
gjorde, og ved Skrivelse af s. D. til Honoré bekræftede Landsretssag
føreren »vor Aftale i Dag, hvorefter De fra 1. Oktober d. A. er indtraadt 
i Fru M. K. Andersens Rettigheder vedrørende ovennævnte Lejlighed i 
Henhold til Vedtægterne for Boligforeningen »Dalgas« og Lejekontrakten, 
hvilke 2 Dokumenter De er gjort bekendt med. Overtagelsen sker under 
Forudsætning af, at det Beløb, Fru Andersen i 1933 indbetalte, stort 
Kr. 3000,00, indbetales til mit Kontor---------- «, hvilket derpaa skete.

Den 2. Juli 1942 tilskrev Landsretssagfører Andersen Boligforeningens 
juridiske Konsulent, Overretssagfører C. J. F. Sven, om Overdragelsen og 
udbad sig »et Par Ord fra Dem om, at De akcepterer den paagældende 
som Andelshaver«. Overretssagfører Sven henviste — paa Grund af Bort
rejse paa Sommerferie — først den 17. Juli Landsretssagføreren til at 
henvende sig til Foreningens Formand, hvad Landsretssagføreren derefter 
gjorde telefonisk. Formanden svarede, at Bestyrelsen ikke kunde god
kende Overdragelsen, da den ønskede Lejligheden overdraget til et Med
lem af Bestyrelsen, som derefter henvendte sig til Landsretssagføreren 
og traf Aftale om Overtagelse af Andelen og Lejligheden for 3500 Kr. 
samme Dag som Landsretssagføreren meddelte Honoré Bestyrelsens Stil
ling og tilbagesendte de modtagne 3000 Kr. Da Honoré ved sin Sagfører 
fastholdt Aftalen og paany fremsendte de 3000 Kr., tilbagesendte Lands
retssagføreren dem igen med en Skrivelse af 18. August 1942, hvori han 
bl. a. udtaler: »---------- gik jeg ved min Skrivelse af 29. Juni d. A. ud
fra, at Hr. Honoré skulde godkendes som Lejer og-gjorde udtrykkelig 
Deres Klient opmærksom herpaa, hvilket han iøvrigt var bekendt med i 
Forvejen.« En samtidig Henvendelse fra Honorés Sagfører til Foreningen 
besvaredes af Overretssagfører Sven ved Skrivelse af 19. August 1942, 
hvori bl. a. udtales: »---------- skal jeg under Henvisning.- til Landsrets-
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sagfører Svend A. Andersens Skrivelse til Dem af G. D. præcisere, at 
da det var et Vilkaar for den paatænkte Overdragelse af Andelsretten, at 
Bestyrelsen godkendte den nye Andelshaver, ser jeg ikke rettere end, at 
Sagen er ganske oplagt«; og paa en fornyet Henvendelse fra Honorés 
Sagfører svarede Overretssagfører Sven den 29. s. M.: »Landsretssag
fører Svend A. Andersen fastholder fortsat, at det var en forud tilkende
givet Betingelse, at Overdragelsen til Herr Honoré blev godkendt af Be
styrelsen, og Boligforeningen maa derfor fortsat henholde sig hertil.«

Kommunelærer Honoré anlagde derefter her ved Retten Sag mod 
Sagsøgerinden og Sagsøgte principalt til den trufne Aftales Gennem
førelse og til Erstatning, subsidiært alene til Erstatning. Den sagsøgte 
Bogligforening paastod Frifindelse under Henvisning til, at det indenfor 
Foreningen var fast Praksis, at Overdragelser af Andelsrettighederne 
skulde godkendes af Bestyrelsen. Sagsøgerinden paastod Frifindelse under 
Tiltræden af Bogligforeningens Anbringende, og idet hun gjorde gæl
dende, at den med Honoré trufne Aftale var betinget af Boligforeningens 
Godkendelse, og at hun maatte være uden Ansvar for, at Godkendelsen 
ikke kunde opnaas. Ved Rettens Dom af 16. April i Sagen: 2. Afd. 341/1942 
blev det fundet godtgjort, at Landsretssagfører Andersen paa Sagsøger
indens Vegne endeligt havde overdraget hendes Andel til Honoré, og det 
fastsloges, at den sagsøgte Forening havde været ubeføjet til at nægte 
Godkendelse af Overdragelsen. Foreningen blev dog frifundet med den 
Begrundelse, at det efter det oplyste ikke kunde antages at være bragt 
til Foreningens Kundskab, at Overdragelsen til Honoré var sket paa en 
saadan Maade, at Sagsøgerinden ikke kunde træde tilbage fra Aftalen, 
hvorimod Sagsøgerinden blev tilpligtet at yde Honoré en Erstatning paa 
1000 Kr.

Honoré paaankede denne Dom til Højesteret. For denne Ret erkendte 
Sagsøgerinden, at hendes Overdragelse af Andelen ikke var knyttet til 
noget Vilkaar med Hensyn til Bestyrelsens Godkendelse udover, hvad der 
fulgte af Vedtægterne, og Sagsøgte erkendte, at Bestyrelsen ikke i Ved
tægterne i det foreliggende Tilfælde havde Hjemmel til at modsætte sig 
Overdragelsen. I Højesterets Dom af 3. Maj 1944 udtales, at Boligfor
eningen, hvis Bestyrelse efter det foreliggende maatte regne med, at 
Landsretssagfører Andersens Henvendelse alene gik ud paa at indhente 
Foreningens Godkendelse i Henhold til Vedtægterne, findes som Følge 
af det af Bestyrelsen overfor Honoré udviste Forhold tillige at have 
paadraget sig Erstatningspligt solidarisk med Sagsøgerinden, og ved 
Dommen tilpligtedes Sagsøgerinden og Sagsøgte solidarisk at betale 
Honoré 3000 Kr. med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra den 17. September 
1942, til Betaling sker, samt i Sagsomkostninger for begge Retter 1000 Kr.

Færdig fra Trykkeriet den 5. December 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.
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89. Aargang* Høj este retsaaret 1945 Nr. 20

Onsdag den 14. November.

Under nærværende Sag har Sagsøgerinden anført, at de Udgifter, 
hun har haft i Anledning af den af Kommunelærer Honoré anlagte Sag, 
udelukkende er foranlediget ved, at den sagsøgte Forening saaledes som 
af denne erkendt, uberettiget nægtede at anerkende Honoré som Efter
følger for hende som Andelshaver og Lejer, og at Sagsøgte derfor maa 
være forpligtet til at erstatte hende disse, der udgør
Halvdelen af det Honoré ifølge Højesteretsdommen udbetalte 

Beløb ............................................................................. Kr. 2125,00
Retsafgifter og lignende under Sagen ...................................... — 135,75

Hun har derefter paastaaet Sagsøgte tilpligtet at betale hende 
det samlede Beløb .......................................................  Kr. 2260,75

med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 20. Juni 1944.
Sagsøgte har principalt paastaaet Sagen afvist forsaavidt angaar 

Sagsøgerindens Paastand om Tilkendelse af den første Post 2125 Kr., idet 
Sagsøgte har anført, at da Parterne ved Højesterets Dom er tilpligtet at 
at betale Honoré de deri anførte Beløb solidarisk, er det derved endeligt 
afgjort, at hver af Parterne skal udrede Halvdelen deraf.

Sagsøgerinden har fastholdt sin Paastand i dens Helhed.
Da Spørgsmaalet om Parternes indbyrdes Forhold ikke findes afgjort 

ved Højesterets Dom, kan den af Sagsøgte nedlagte Afvisningspaastand 
ikke tages til Følge.

Sagsøgte har subsidiært paastaaet sig frifundet i det hele, hvorved 
Sagsøgte har anført, at Boligforeningens Stilling overfor Kommunelærer 
Honoré, saaledes som det fremgaar af Overretssagfører Svens gengivne 
Skrivelser, udelukkende har været begrundet i Landsretssagfører Ander
sens, som for Højesteret erkendt, urigtige Udtalelser om, at han ved sin 
Aftale med Honoré udtrykkelig havde taget Forbehold om Bestyrelsens 
Godkendelse i Stedet for Oplysning om det faktiske, at der var afsluttet 
en endelig Overenskomst.

Efter de foreliggende Oplysninger findes der ikke Grundlag i det 
heromhandlede Forhold for at fastslaa, at Sagsøgte skulde være forpligtet 
til at erstatte Sagsøgerinden de anførte Udgifter.

Subsidiært har Sagsøgerinden anført, at Sagsøgte maa være erstat
ningspligtig, fordi Kommunelærer Honoré efter Sagens Anlæg har erklæ
ret sig villig til at ordne Sagen ved at overtage en anden, ledigbleven 
Andel og Lejlighed, og Sagsøgte afviste dette Tilbud.

H. R. T. 1945 Nr. 20 (Ark. 32 og 33) 32
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Der findes intet Grundlag til at fastslaa, at Sagsøgte skulde have haft 
nogen Forpligtelse overfor Sagsøgerinden til at indgaa paa en saadan 
Ordning.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde, og Sagsøgerinden vil have at 
betale Sagsøgte Sagens Omkostninger med 200 Kr.

Tirsdag den 2 0. November 194 5.

Nr. 31/1945. A/S Cecil Cunild (Allerup) 
mod

Prokurist Gunner Jakobsen (Hvidt).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Østre Landsrets Dom af 25. Januar 1945 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, A/S Cecil Cunild, bør til Sagsøgeren, Prokurist Gunner Ja
kobsen, betale 8124 Kr. 98 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 
20. Oktober 1944, til Betaling sker, og udlevere Feriemærker til et Beløb 
af 520 Kr. I Sagsomkostninger betaler de Sagsøgte til Sagsøgeren 600 Kr. 
Det idømte at udrede og Dommen i det hele at efterkomme inden 15 
Dage efter Dommens Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den efter Indstævntes Paastand være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, A/S Cecil Cunild, til Indstævnte, Prokurist Gunner Jakobsen, med 800 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I 1942 blev Gunner Jakobsen ansat i Firmaet A/S Cecil Cunild, hvor 

han senere avancerede til Prokurist. Den 12. November 1943 oprettedes 
saalydende Overenskomst mellem Aktieselskabet og Jakobsen:
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§ 1.
»Herr Gunner Jakobsen erholder maanedlig som hidtil en fast Gage 

paa 500 Kr.
§ 2.

Yderligere erholder Jakobsen 2 pCt. af den aarlige Omsætning af 
Solflex fra 1. Juli 1943 at regne.

Denne Tantieme udbetales Hr. Jakobsen maanedlig den sidste i hver 
Maaned, første Gang den 30. November 1943 for det da forløbne Tidsrum.

Samtidig bestemmes, at Opsigelsesfristen fra Hr. Gunner Jakobsens 
Side er 3 Maaneder til den første i en Maand og fra Selskabets Side er 
6 Maaneder til den første i en Maaned, dog saaledes, at der gensidigt 
fastsættes Uopsigelighed indtil 1. April 1945, til hvilken Dato Opsigelse 
altsaa for forste Gang kan ske med henholdsvis 3 eller 6 Maaneders 
forudgaaende Varsel.

8 3.
Saafremt Omsætningen i Solflex aarligt andrager 300.000 Kr. eller 

derover, ændres ovennævnte Sats til Prokurist Jakobsen 2 pCt. til 3 pCt. 
af den samlede Omsætning.

Under Omsætningen af Solflex indbefattes Mørklægning, Afblænding 
af Vinduer, Reparationer af Solflex o. 1.

§4.
For at undgaa Misforstaaelse tilføjes, at Prokurist Jakobsen selv

følgelig hovedsagelig beskæftiger sig med Solflex-Afdelingen, men iøvrigt 
er pligtig at deltage i Arbejdet ogsaa i den øvrige Forretning.

§ 5.
I § 2, anden Linie rettes 1. Juli til 1. November. Til Gengæld mod

tager Gunner Jakobsen kontant 500 Kr.
§ 6.

Gunner Jakobsen forpligter sig til ikke efter Fratrædelsen aktivt eller 
passivt at udøve eller deltage i nogen Forretningsvirksomhed med Per
sienner og Parketgulve i 2 Aar fra Fratrædelsesdatoen at regne.«

Ved et Tillæg af 9. Juni 1944 bestemtes følgende:
»Til den mellem Hr. Prokurist Jakobsen og Direktør C. A. Andersen, 

A/S Cecil Cunild oprettede Kontrakt angaaende Gage tilføjes følgende 
Punkt.

Gagen fastsættes dog til Maksimum 13.000 Kr. pr. Aar og til Mini
mum 10.000 Kr.«

Den 10. August 1944 solgte Aktieselskabets Direktør Carl Aage An
dersen for et Beløb af 105.000 Kr. den samlede Aktiekapital i Selskabet 
til Paalydende 120.000 Kr. til et af cand. jur. Palle Hvass Dige repræ
senteret Konsortium, hvori Jakobsens Fader, Proprietær Jens Jakobsen, 
var Deltager. Mellem Konsortiet og Prokurist Jakobsen var der den 
5. August 1944 blevet oprettet saalydende Overenskomst:

»I Anledning af, at der er truffet Aftale mellem Hr. J. G. Jakobsen 
paa den ene Side og Hr. F. Giersing og P. Dige for egen og Klienters 
Vegne paa den anden Side om Tilvejebringelse af henholdsvis 30.000 Kr. 
og 90.000 Kr. til eventuelt Køb af den samlede Aktiekapital i Cecil Cunild 
A/S, indgaas herved mellem de nævnte Parter følgende

32'
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Overenskomst:
Saafremt det nævnte Køb kommer i Stand ansættes Hr. Jakobsen 

som Selskabets administrerende Direktør, medens Hr. Dige til Vare
tagelse af de øvrige Aktionærers Interesser og iøvrigt til Støtte for Sel
skabet og Direktøren i juridiske og financielle Spørgsmaal ansættes som 
Kommitteret.

Direktørens Gage fastsættes til 6000 Kr., der betales maanedsvis 
bagud. Herudover tilkommer der Direktøren Tantieme 15 pCt. af Sel
skabets Nettooverskud, saaledes som dette er efter et af en statsautoriseret 
udarbejdet Regnskab for den Periode af 6 Maaneder, for hvilken nær
værende Kontrakt skal gælde, efter at der er foretaget sædvanemæssige 
Afskrivninger paa Maskiner, Inventar m. m., og efter at den i Selskabets 
Aktiver investerede Kapital er forrentet med 5 pCt. p. a.

Den Kommitteredes Gage udgør 1200 Kr., og hans Tantieme fast
sættes til Halvdelen af Direktørens.

Denne Kontrakt skal gælde i det første Halvaar efter den omtalte 
Overtagelse af Selskabets Aktier. Saafremt der herefter ikke opnaas 
Enighed om en endelig Kontrakt er Hr. Dige og Giersing forpligtede til 
at afkøbe Hr. Jakobsen hans Aktiepost i Selskabet til samme Pris, som 
Hr. Jakobsen har betalt for den plus en Rente af 5 pCt. p. a.«

Den 12. August 1944 forelagde Direktør Andersen Jakobsen en denne 
Dag dateret Opsigelse som Firmaets Prokurist fra 15. August 1944 at 
regne, og anmodede ham om at underskrive saalydende Paategning:

»Heri enig idet jeg erklærer mig fyldestgjort for ethvert Krav paa 
Direktør Andersen og A/S Cecil Cunild.

København, den 12. August 1944.«
Jakobsen, hvem Direktør Andersen skyldte ca. 960 Kr. hidrørende 

dels fra Laan, dels fra Provisionstilgodehavende, underskrev efter at 
have modtaget disse Beløb den 14. eller 15. August 1944 Paategningen.

Overdragelsen af Aktierne til Konsortiet ifølge Overenskomsten af 
10. August 1944 skulde ifølge Aftale finde Sted den 15. s. M. om Efter
middagen, men da Konsortiet til dette Tidspunkt vilde berigtige Handlen 
og overtage Virksomheden, viste det sig, at Andersen ikke vilde vedstaa 
Overenskomsten af 10. August 1944 med Konsortiet, men Dagen forinden 
havde solgt samtlige Aktier til Reklamekonsulent C. O. Høedholt, med 
hvem Andersen tidligere havde forhandlet, og som repræsenterede et 
andet Konsortium, samt at denne allerede tidligere paa Dagen havde 
faaet Aktierne overdraget og overtaget Virksomheden.

Under en derefter af Diges Konsortium anlagt Sag blev der mellem 
dette og Høedholt indgaaet Forlig, hvorefter Høedholt mod at beholde 
Aktierne betalte Konsortiet 10.000 Kr., hvorhos dette ved en af Østre 
Landsret den 19. December 1944 afsagt Dom fik tilkendt en Erstatning 
paa 5000 Kr. hos Direktør Andersen.

Under nærværende Sag har Prokurist Gunner Jakobsen paastaaet 
A/S Cecil Cunild tilpligtet at betale 8644 Kr. 98 Øre tilligemed Renter 
5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato den 20. Oktober 1944, hvilket Beløb 
fremkommer saaledes:

Ifølge den ovennævnte Kontrakt med Tillæg udgør Sagsøgerens 
aarlige Indtægt fra Selskabet 13.000 Kr. eller maanedlig 1083 Kr. 33 Øre.
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Af Kontrakten, § 2, 3. Stk., fremgaar, at Sagsøgeren tidligst kunde op
siges til Fratræden 1. April 1945, saaledes at der i Anledning af Ander
sens Opsigelse tilkommer Jakobsen Gage for 7^2 Maaned å 1083 Kr.
33 Øre eller .................................................................. 8124 Kr. 98 Øre
samt Feriepenge 4 pCt. af 13.000 Kr. eller ................ 520 — 00 —

Ialt det paastævnte Beløb ............................................. 8644 Kr. 98 Øre
De Sagsøgte har paastaaet 

principalt Frifindelse mod Udlevering af Feriemærker til et Beløb af 
195 Kr. (4 pCt. af Gage m. v. fra 1. April til 15. August 1944 4875 Kr. 
02 Øre),
subsidiært Frifindelse mod Betaling af 3791 Kr. 66 Øre samt Udlevering 
af Feriemærker til et Beløb af 346 Kr. 77 Øre.
(Gage m. v. i 3V2 Maaned, nemlig fra 15. August til 1. December 1944 
3791 Kr. 66 Øre samt Feriemærker 4 pCt. heraf 151 Kr. 77 Øre plus 
ovennævnte Feriemærker 195 Kr. eller ialt 346 Kr. 77 Øre).

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand gjort gældende, at Di
rektør Andersen under falske Forudsætninger og mod bedre Vidende 
har fralokket ham hans Tiltrædelse af den ham af Direktør Andersen 
meddelte Opsigelse og hans Kvittering med Hensyn til ethvert Krav paa 
Direktøren og de Sagsøgte, og at han, der i Tiden, indtil Forliget blev 
indgaaet mellem Diges Konsortium og Høedholt ikke har kunnet se sig 
om efter anden Beskæftigelse, men har maattet holde sig til Disposition 
for Konsortiet og heller ikke senere har kunnet opnaa Beskæftigelse som 
Følge af det af Andersen i hans Egenskab af Direktør for det sagsøgte 
Selskab udviste Forhold, maa være berettiget til hos Aktieselskabet at 
kræve den fulde ham i Henhold til hans Ansættelseskontrakt tilkommende 
Løn.

De Sagsøgte har til Støtte for deres Frifindelsespaastand gjort gæl
dende, at Direktør Andersen ikke har forhandlet med Sagsøgeren om 
dennes Fratræden eller opnaaet hans Saldokvittering i sin Egenskab af 
Selskabets Direktør, men som Sælger af den ham tilhørende Aktiekapital, 
og at det derfor maa være Selskabet uvedkommende, hvis Andersen har 
afgivet Opsigelsen under falske Forudsætninger og mod bedre Vidende. 
Iøvrigt har de Sagsøgte bestridt, at dette er sket. Andersen havde, da 
han den 12. August 1944 forelagde Sagsøgeren Opsigelsen, endnu ikke 
genoptaget de Forhandlinger med Høedholt, der førte til Salget til denne, 
og har ikke under Forhandlingerne med Sagsøgeren givet denne nogen 
urigtig Oplysning. Det er muligt, at det for Sagsøgeren, da han under
skrev, var en væsentlig Forudsætning, at han blev Direktør i Selskabet 
efter Diges Konsortiums Overtagelse af det, men at denne Forudsætning 
er bristet, maa Sagsøgeren selv bære Risikoen for, ligesom det er Sag
søgerens Risiko, naar dette Konsortium senere har sluttet Forlig med 
Høedholt og derved afskaaret Sagsøgeren fra at blive Direktør.

Til Støtte for den subsidiære Paastand har de Sagsøgte anført, at 
Sagsøgeren blev definitivt afskediget den 15. August 1944 og ikke efter 
dette Tidspunkt har haft nogen Forpligtelse til at staa til Selskabets 
Disposition, og at han efter Funktionærlovens Principper ikke har rime
ligt Krav paa større Erstatning end Løn til 1. December 1944.
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Der er under Sagen afgivet Forklaring af Sagsøgeren, Direktør C. O. 
Høedholt og Inspektør Carl Strøm.

Sagsøgeren har forklaret, at han i Slutningen af Juli 1944 kom i 
Forbindelse med stud. jur. Giersing, der da sammen med Dige repræ
senterede Høedholt. Den 29. Juli 1944 spurgte Giersing Direktør Ander
sen, om denne havde noget imod, at han og Dige forhandlede med Sag
søgeren om dennes Forbliven i Selskabet, hvilket Andersen intet havde 
imod, og samme Dag kom det til et Møde mellem Sagsøgeren, Dige og 
Giersing. Den 31. Juli 1944 fortalte Sagsøgeren Andersen, at han havde 
faaet Tilbud om Stillingen som Direktør, og at han havde lovet Svar 
senest den 2. August. Den 1. August kom det til et Brud mellem Dige 
og Giersing paa den ene Side og Høedholt paa den anden. Dige og Gier
sing fortsatte imidlertid Forhandlingerne paa det ovennævnte Konsor
tiums Vegne og afsluttede den 5. August den ovennævnte Overenskomst 
med Sagsøgeren. Den 7. August kom Sagsøgerens Fader, Proprietær 
Jakobsen, til København, og der fandt et Møde Sted mellem Sagsøgeren, 
hans Fader, Direktør Andersen og dennes Tillidsmand, Inspektør Strøm, 
hvor Sagsøgeren meddelte Direktør Andersen, at han var gaaet ind paa 
at overtage Stillingen som Direktør hos Konsortiet, hvilket Direktør 
Andersen fandt udmærket. Den 9. August 1944 foreslog Andersen Sag
søgeren, at denne selv skulde købe Aktiekapitalen for 120.000 Kr., hvilket 
Sagsøgeren afslog. Den 10. August fik han et Tilbud lydende paa 
108.000 Kr., som han ogsaa afslog, og samme Dag meddelte Andersen 
ham, at han nu havde afsluttet Overenskomst med Dige og Konsortiet og 
lykønskede Sagsøgeren til hans Direktørstilling. Den 12. August bad 
Andersen Sagsøgeren om, som en ren Formssag, at underskrive Paa- 
tegningen paa den denne Dag daterede Opsigelse, idet han angav, at 
han gerne vilde kunne dokumentere overfor Konsortiet, at han ikke 
havde nogen Forpligtelser overfor Sagsøgeren. Andersen, der tidligere 
havde laant Penge hos Sagsøgerens Fader mod Haandpant i Aktier i 
Selskabet og endnu skyldte denne 14.000 Kr., betalte den 15. August dette 
Beløb tilbage uden at omtale Salget til Høedholt, og da Sagsøgeren selv 
samme Dag KI. ca. 11 fik sit Tilgodehavende hos Andersen betalt, lige
ledes uden at denne omtalte Salget, underskrev Sagsøgeren Paategningen, 
idet han, der herefter intet havde til Gode hos Andersen eller Selskabet 
og stolede paa, at han samme Dag skulde tiltræde Stillingen som dets 
Direktør, ansaa det for ubetænkeligt at underskrive.

Inspektør Carl Strøm har forklaret, at det var ham, der efter Ander
sens Anmodning fik Sagsøgeren til at underskrive Erklæringen, som 
tidligere havde været forelagt denne, uden at han vilde underskrive. 
Underskriften fandt efter hans Forklaring Sted ikke den 15., men den 
14. August.

Direktør C. O. Høedholt har forklaret, at Andersen under Forhand
lingerne med ham foreslog at afskedige Sagsøgeren, med hvem nogle af 
Selskabets Forretningsforbindelser var utilfreds. Høedholt tilbød Ander
sen, at han, mod at Sagsøgeren straks fratraadte, vilde betale denne 
6 Maaneders Løn, men da Andersen den 15. August kom med Saldo
kvitteringen fra Sagsøgeren, ansaa han dermed Sagen ude af Verden for 
sit Vedkommende.
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Direktør Andersen har paa Grund af Sygdom ikke kunnet afgive 
Forklaring under nærværende Sag, men de Sagsøgte har ikke turdet 
bestride Rigtigheden af den af Sagsøgeren med Hensyn til det faktisk 
passerede givne Fremstilling.

Under de saaledes foreliggende Omstændigheder finder Retten at 
maatte statuere, at den den 12. August 1944 daterede og af Sagsøgeren 
underskrevne Erklæring er afgivet under den for Andersen kendelige 
Forudsætning, at Salget af Aktierne til Diges Konsortium, hvis Forplig
telse til at ansætte Sagsøgeren som Direktør, Andersen var bekendt med, 
da stod ved Magt.

Da Direktør Andersen ensidigt og retstridigt har bragt denne Forud
sætning til Bristen ved sit Salg af Aktierne til Høedholts Konsortium, 
findes Sagsøgeren ikke at kunne være bundet ved den paagældende 
Erklæring.

Da Opsigelsen af Sagsøgeren ikke er tilbagetaget, maa de For
pligtelser, som resulterer af denne, under Hensyn til, at Direktør Ander
sen, da han meddelte Opsigelsen, ikke alene var Aktieejer, men tillige 
Selskabets Direktør, paahvile Selskabet, hvorfor Sagsøgeren i Forhold 
til de Sagsøgte maa være stillet, som om han ulovligt var bortvist den 
15. August 1944, uden at det herved kan komme i Betragtning, at Sel
skabet mulig har et Krav mod Direktør Andersen i Anledning af hans 
Handlemaade.

Da Sagsøgeren derhos findes at have Krav paa den fulde ham ved 
den ovennævnte Ansættelsesoverenskomst med Tillæg, herunder som 
Følge af den deri fastsatte Uopsigelighed indtil 1. April 1945, hjemlede 
Lønning, vil Sagsøgerens Paastand være at tage til Følge, dog saaledes 
at de Sagsøgte kun vil have at betale Sagsøgeren selve Lønkravet 8124 Kr. 
98 Øre kontant med Renter som paastaaet, medens der forsaavidt angaar 
Feriepenge, 520 Kr., vil være at udlevere Sagsøgeren Feriemærker til 
dette Beløb.

Med Hensyn til Sagsomkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

Nr. 134/1944. Husejer Otto Odgaard Jensen (Landsretssagfører Garth-Grüner)
mod 

stud. jur. Knud Rasmussen (Hvidt).
(Erstatning for Mangler ved en Baad).

Sø- og Handelsrettens Dom af 5. April 1944: Sagsøgte, 
stud. jur. Knud Rasmussen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Husejer O. 
Odgaard Jensen, Struer, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger 
betaler Sagsøgeren til Sagsøgte med 100 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Ved de efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det anses godtgjort, at Baaden med Rette er betegnet som Spidsgatter, og efter sin egen Forklaring om Indstævntes Udtalelser ved Baadens Besigtigelse kunde Appellanten ikke med Sikkerhed gaa ud fra, at Baaden var konstrueret af Utzon.Det kan derhos efter de Højesteret forelagte Erklæringer fra Fagfolk ikke antages, at det i et Tilfælde som det foreliggende har haft nogen væsentlig Betydning, hvem der har konstrueret Baaden, der er bygget i 1925.
Med disse Bemærkninger, og idet det tiltrædes, at det ikke kan anses godtgjort, at Differencen i Kølens Vægt har haft nogen uheldig Indvirkning paa Baadens Sejlevne og Sødygtighed, vil Dommen i Henhold til de i den iøvrigt anførte Grunde være at stadfæste.
Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale Indstævnte med 300 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.
Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Husejer Otto Odgaard Jensen, til Indstævnte, stud. jur. Knud Rasmussen, med 300 Kr.
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Dorns Præmisser er saalydende:
I Tidsskriftet »Sejl og Motor« Nr. 10 af 1. Juli 1943 indrykkede Sag

søgte, stud. jur. Knud Rasmussen med Angivelse af Navn og Adresse 
følgende Annonce:

»25 m2 Utzon-Spidsgatter sælges. 21 Fod, kravelbygget, 2 Stel Sejl, 
det ene fra 1941, ny Rig fra 1941. N. L. 4,4, stor Mahognikahyt, meget 
velsejlende Baad, istandgjort for Sommeren. Kr. 3.800,00,— ved hurtig 
Handel.«

Sagsøgeren, Husejer O. Odgaard Jensen, Struer, modtog, efter at 
have tilskrevet Sagsøgte i Anledning af Annoncen, et Brev fra Sagsøgte, 
der bl. a. indeholdt følgende Oplysninger om Baaden: »Baaden----------
er bygget i 1925 af Kalmarfyr paa Eg. Jernkøl ca. 850 kg. Endvidere 
---------- ca. 150 kg Jernballast------------«

Efter Modtagelsen af dette Brev rejste Sagsøgeren til Vedbæk, hvor 
Baaden henlaa i Havnen. Efter den 28. Juli 1943 at have beset Baaden 
betalte Sagsøgeren samme Dag Købesummen kontant.
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Baaden blev derpaa af Sagsøgeren og Sagsøgte i Forening sejlet til 
Struer, idet man afsejlede Dagen efter.

I Løbet af Sommeren deltog Sagsøgeren med Baaden i flere Kap
sejladser og meddelte i et Brev af 10. August 1943 Sagsøgte bi. a., at han 
havde taget en 1ste Præmie og en Vandrepokal med Baaden, den sidst
nævnte for hurtigste Spidsgatter. Der manglede kun 15 Sekunder i, at 
Sagsøgeren ogsaa havde faaet Pokalen for hurtigste Baad. Endelig havde 
Sagsøgeren ogsaa vundet Torsdagskapsejladsen i Struer.

Den 3. September 1943 tilskrev Sagsøgeren derefter Sagsøgte bl. a. 
saaledes: »-----------forøvrigt har jeg gjort den kedelige Opdagelse, —
da Baaden var paa Land, at der ikke nær findes den lovede Vægt i 
Kølen, — Skibstømrer Johansen her i Struer har maalt Jernet i Kølen 
op til 380 kg, og jeg købte jo Baaden for Løftet om 850 kg, hvad frem
gaar af Deres Brev, og---------- vil jeg gerne udbede mig Bevis for, at
Utzon har tegnet Baaden, den ligner nemlig en Kragejolle, naar den 
kommer paa Land. Alt i alt svarer Baaden ikke nær til Oplysningerne.

Jeg synes herefter, at jeg er berettiget til en Del Godtgørelse, og 
ifølge Skibstømrer Johansens Oplysninger vil det koste mellem 600 og 
700 Kr. alene at faa støbt en anden Køl. Dertil kommer de øvrige Mang
ler, som jeg vil være rimelig ikke at vurdere til mere end 300 Kr. til 
Trods for, at en ny Bund vil koste betydeligt mere, og saa er det 
alligevel ikke andet end en Kragejolle. Herefter vil mit Krav paa Etter
betalingen altsaa være 1050 Kr.«

Da Sagsøgte ikke var villig til at gaa ind paa den af Sagsøgeren 
foreslaaede Ordning, har Sagsøgeren anlagt nærværende Sag, under 
hvilken han har nedlagt Paastand paa, at Sagsøgte dømmes til at betale 
de fornævnte 1050 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, 
den 26. Januar 1944, idet han ifølge sin Procedure under Domsforhand
lingen — som i det nævnte Brev — gør gældende, dels at Kølen ikke 
havde den lovede Vægt af 850 kg, men kun vejede ca. 380 kg, dels at 
Baaden, der var solgt som værende en Utzon-Spidsgatter, i Virkeligheden 
er en Kragejolle (Amatørbaad).

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Under Domsforhandlingen har Sagsøgte forklaret, at han i Maj 1943 

havde købt Baaden for 2500 Kr. Af Sælgeren, til hvis Ord Sagsøgte ikke 
havde Grund til at nære nogen Mistillid, var det opgivet, at Kølen havde 
en Vægt af 850 kg, og at Baaden var en Utzon-Spidsgatter. Sagsøgte 
har haft et Maalebrev paa Baaden, men det er senere bortkommet. Sag
søgte har selv haft Baaden paa Land og mente ogsaa da, at de fornævnte 
Oplysninger passede.

Videre gaar Sagsøgtes Forklaring ud paa, at da Sagsøgeren kom for 
at se paa Baaden, besaa han den omhyggeligt i ca. 3 Kvarter, tog Bund
brædderne op samt tog Sejlene op af Poserne og hejste det ene Storsejl. 
Sagsøgte spurgte derhos, om Sagsøgeren ikke ønskede at se Baaden paa 
Land, hvilket let havde kunnet lade sig gøre, da der er Ophalerbedding 
i Havnen, men dette syntes Sagsøgeren ikke var nødvendigt. Samme 
Aften betalte Sagsøgeren Købesummen uden Forbehold af nogen Art.
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Til Støtte for sin Frifindelsespaastand gør Sagsøgte nu gældende, a t 
Sagsøgeren før Købet havde rigelig Anledning til at overbevise sig om 
Baadens Bygning og Form, a t Baadens Køl, selv om den erkendes kun 
at have en Vægt af ca. 380 kg, er den for Baaden passende — hvad 
ogsaa fremgaar af de af Sagsøgeren opnaaede Resultater — samt endelig, 
at Sagsøgerens Reklamationer under alle Omstændigheder er for sent 
fremsatte.

Saaledes som Sagen er oplyst, kan Retten ikke anse det for godt
gjort, at Differencen i Kølens Vægt er af nogen Betydning for Baadens 
Sejlevne og Sødygtighed. Denne Difference kan som Følge heraf efter 
Rettens Mening ikke betragtes som nogen Mangel ved Baaden.

Hvad dernæst angaar Spørgsmaalet om Baadens Konstruktion maa 
Retten mene, a t Sagsøgeren inden Købet har haft fornøden Lejlighed til 
at konstatere denne ved Undersøgelse af Baaden, og a t Sagsøgeren som 
Følge deraf nu maa være afskaaret fra at paaberaabe sig Konstruktionen 
som en Mangel.

Sagsøgte vil saaledes være at frifinde. Sagens Omkostninger findes 
Sagsøgeren at burde betale Sagsøgte med 100 Kr.

Onsdag den 21. November.

Nr. 84/1945. Andelsselskabet Mejeriet »Egholm« (Landsretssagfører A. Jacobi)
mod

Gaardejer Rasmus Jensen (Overretssagfører Raaschou).
(Erstatning for Indstævntes Undladelse af at levere Mælk til Appellanten).

Østre Landsrets Dom af 20. Marts 1945 (VII Afd.): Sag
søgte, Gaardejer Rasmus Jensen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Andels
selskabet Mejeriet »Egholm«, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren bør 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til Sagsøgte betale Sagens 
Omkostninger med 600 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Dommens Afsigelse har Indstævnte den 12. November 1945 atter overtaget Ejendommens Drift og genoptaget Mælkeleverancen til Appellanten.For Højesteret paastaar Appellanten herefter Indstævnte dømt til Betaling af 2493 Kr. i Erstatning for Unddragelsen fra Mejeriet af den Mælk, der i Tiden fra 12. November 1943 til 12. November 1945 er produceret paa Indstævntes Ejendom.
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Indstævnte paastaar Stadfæstelse, subsidiært Frifindelse mod Betaling af 1299 Kr. 29 Øre.For Højesteret har Appellanten erklæret sig enig i, at Forpagtningsforholdets Stiftelse og Ophøret af Mælkeleverancen ikke har bragt Indstævntes Medlemsforhold til Ophør.Fem Dommere finder, at de uklare og ufuldstændige Bestemmelser i Vedtægternes §§ 3 og 13 maa forstaas saaledes, at Indstævnte, der til Stadighed har villet forblive staaende som Medlem og i Overensstemmelse hermed har genoptaget sin Mælkeleverance til Mejeriet efter Forpagtningsforholdets Ophør, herefter maa være ansvarlig for, at Leveringspligten ifølge § 13 ikke er blevet opfyldt i Forpagtningsperioden, og pligtig at erstatte Appellanten det herved forvoldte Tab. Idet dette findes skønsmæssigt at kunne ansættes til 1500 Kr., vil disse Dommere tilkende Appellanten dette Beløb, hvorhos de vil paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter med 800 Kr.
Fire Dommere bemærker følgende:For Højesteret har Appellanten ikke gjort gældende, at Indstævnte ved Afslutning af Forpagtningskontrakten havde Pligt til at sikre Mejeriet fortsat Mælkeleverance gennem Forpagteren. Da det derhos ikke — uden udtrykkelig Hjemmel i Vedtægterne — kan antages, at et Medlem, der ved en i Overensstemmelse med Vedtægterne afsluttet Forpagtningskontrakt midlertidig har opgivet Dispositionsretten over sin Besætning, vedblivende skulde være forpligtet til at opretholde Mælkeleverancen til Mejeriet, stemmer disse Dommere for at stadfæste Landsrettens Dom.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Gaardejer Rasmus Jensen, bør inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten, Andelsselskabet Mejeriet »E g h o 1 m«, betale 1500 Kr. og i Sagsomkostninger for begge Retter 800 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgte, Gaardejer Rasmus Jensen af Lille Lyngby, der siden 1904 

havde været Medlem af Sagsøgeren, Andelsselskabet Mejeriet »Egholm«, 
Meløse, og i Henhold til Selskabets Vedtægter stadig havde leveret Mælk 
fra sin Ejendom Tøpholmgaard til det nævnte Mejeri, bortforpagtede fra 
12. November 1943 Ejendommen til sin Svigersøn, saaledes at Forholdet 
fra begge Sider kunde opsiges med 3 Maaneders Varsel til Ophør en 
12. November.

I Forpagtningen medfulgte bl. a. Besætningen, uden at der blev 
truffet nogen Bestemmelse om Forholdet til Sagsøgeren. Fra Forpagt
ningens Dato ophørte Mælkeleverancen til Sagsøgeren, idet Sagsøgtes
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Svigersøn, der ikke indtraadte som Andelshaver, leverede Mælken fra 
Sagsøgtes Ejendom til et andet Mejeri, og Leverancen har ikke siden 
været genoptaget.

Under denne ved Retten for Hillerød Købstad m. v. forberedte Sag 
paastaar nu Sagsøgeren Sagsøgte dømt til at betale dels hans til 1299 Kr. 
29 Øre opgjorte Andel i Sagsøgerens Nettogæld pr. 12. November 1943, 
dels en Erstatning paa mindst 10.000 Kr. og ikke over 14.000 Kr. for 
den de øvrige Andelshavere ved Leverancens Ophør forvoldte Fordyrelse 
af Mejeriets Drift for Tiden indtil 31. Oktober 1966. Af Beløbene paastaas 
tillige tillagt Sagsøgeren Renter 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato den 
17. Juli 1944.

Sagsøgte procederer til Frifindelse, principalt fuldstændigt, subsi
diært mod Betaling af Nettogældsandelen 1299 Kr. 29 Øre med Renter 
som paastaaet.

I de ved Generalforsamlingsbeslutning af 30. April 1943 senest fast
satte Vedtægter for det sagsøgende Selskab bestemmes bl. a.:

§ 3.
»Medlemsskab og Tegningsperiode.
Som Andelshaver kan Bestyrelsen optage enhver Mælkeproducent 

indenfor Mejeriets naturlige Omraade. Tegningen sker i Perioder, hvis 
Længde fastsættes af Generalforsamlingen, den løbende Periode gaar i 
24 Aar regnet fra 1. November 1942. Indmeldelse sker ved skriftlig Hen
vendelse til Bestyrelsens Formand, hvorefter Bestyrelsen tager Bestem
melse om vedkommendes Optagelse og om, hvorvidt vedkommende skal 
betale Indskud, og da Størrelsen af dette pr. Ko. Vedkommende maa der
efter underskrive et Andelsbevis og er dermed underkastet Selskabets 
Vedtægter, saaledes som de nu er og senere lovligt maatte blive ændret. 
I en løbende Periode kan en Andelshaver ikke udmelde sig eller løses 
fra sine Forpligtelser overfor Selskabet. Naar en Andelshaver sælger 
eller bortforpagter sin Ejendom eller afgaar ved Døden, er Køberen 
respektive Forpagteren eller Andelshaverens Arvinger berettiget til at 
indtræde i Sælgerens respektive Forpagterens eller Afdødes Rettigheder 
og Forpligtelser overfor Selskabet mod at underskrive Andelsbeviset, jfr. 
foran. Bestyrelsen er dog berettiget til i særlige Tilfælde i den løbende 
Periode at løse en Andelshaver fra sine Forpligtelser overfor Selskabet, 
og Bestyrelsen bestemmer da Vilkaarene for Udtrædelsen, dog med en 
Generalforsamlings Tilslutning.

§ 13.
Enhver Andelshaver er pligtig at levere til Mejeriet al den Mælk, 

hans sunde Køer yder, og som ikke anvendes i egen Bedrift til Hushold
ning og Opdræt. Andelshaverne er dog berettiget til at sælge Mælk til 
nærmeste Naboer, som ikke selv har Køer, naar Andelshaveren ikke 
derved søger Fordel paa Mejeriets Bekostning.

§ 20.
Naar en Andelshaver bevislig modarbejder Selskabets Interesse eller 

bevidst tilsidesætter Selskabets Vedtægter, er Generalforsamlingen be
rettiget til, naar mindst 2/3 af de afgivne Stemmer er derfor, at ekskludere 
vedkommende, der i saa Fald har sin Andel i Selskabet forbrudt og er 
pligtig til Selskabet at indbetale sin forholdsmæssige Andel i Selskabets
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Gæld beregnet i Forhold til Mælkeleverancen i den forløbne Del af 
Perioden, uden at Andelshaveren har noget Krav paa Andel i Selskabets 
Aktiver.

§ 22.
Andelshaverne har Andel i Selskabet i Forhold til den af hver An

delshaver i Perioden leverede Mælkemængde. Hvis en Andelshaver ønsker 
at udtræde af Selskabet ved Udløbet af en Periode, uden at Selskabet 
ophører, er han berettiget dertil. Han har da Krav paa at faa det Andels
beløb, der svarer til Halvdelen af hans Andel, udbetalt, medens den 
anden Halvdel tilfalder Selskabet. Ved Udregningen af Andelen ansættes 
Mejeriet med Tilbehør til en Vurderingssum ansat af 3 paa den sidste 
ordinære Generalforsamling valgte upartiske Mænd, der vil have at 
vurdere Mejeriet med Tilbehør til Likvidationsværdi, d. v. s. som til 
Ophør. Hvis Status efter denne Vurdering viser Underskud, er den 
udtrædende Andelshaver pligtig med 8 Dages Varsel at indbetale til Sel
skabet sin fulde Andel i Underskuddet, beregnet i Forhold til den af ham 
i Perioden leverede Mælkemængde.«

Paa en den 20. November 1943 i Selskabet afholdt Generalforsamling 
besluttedes det under Henvisning til Vedtægternes § 3, sidste Punkt at 
tillade Sagsøgte at udtræde paa Vilkaar, at han som Andel i Mejeriets 
Gæld og Erstatning for Driftstab i Resten af Perioden betalte ialt 3182 Kr. 
Sagsøgte vilde dog ikke bøje sig for denne Afgørelse, og der førtes yder
ligere Forhandlinger mellem ham og Selskabets Bestyrelse, men i Møde 
den 15. Maj 1944 afviste Bestyrelsen et af Sagsøgte fremsat Tilbud om 
Betaling til fuld Afgørelse af 2600 Kr., som han dog forbeholdt sig at faa 
tilbagebetalt i Tilfælde af, at han inden 2V2 Aar genoptog Mælkeleve
rancen.

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand anført, at Sagsøgte, der 
efter Vedtægternes § 13, jfr. § 3, for hele Perioden til 1. November 1966 
er pligtig at levere Mælk fra sin Ejendom til Sagsøgeren, har tilsidesat 
denne Pligt ved ikke at sikre fortsat Leverance gennem Forpagteren. 
Han har derfor dels forbrudt sin Ret til at være Medlem af Selskabet 
med den Følge, at han til Selskabet maa udbetale sin Andel af Netto
gælden, opgjort pr. 12. November 1943 og iøvrigt paa samme Maade som 
i Vedtægternes § 22 angivet, hvilket giver det fornævnte Beløb 1299 Kr. 
29 Øre, dels har han paadraget sig Erstatningspligt som fornævnt, i hvil
ken Henseende Sagsøgeren nærmere har anført:

»Da Mejeriets Driftsudgifter uanset Sagsøgtes Undladelse af at 
levere Mælken fra sin Ejendom er praktisk talt uforandrede, og da Meje
riet nu ikke faar Indtægten af Mælken fra Sagsøgtes Ejendom, forøges 
Driftsudgifterne for de øvrige Andelshavere med den Anpart i Drifts
udgifterne, der vilde være faldet paa den af Sagsøgte leverede Mælk.«

1 den løbende Driftsperiodes første Regnskabsaar var Mejeriets gen
nemsnitlige Driftsudgifter pr. 1000 kg Sødmælk 42 Kr. 30 Øre, og Sag
søgtes Leverance til Mejeriet 29.468 kg Sødmælk. Den paa Sagsøgte 
faldende Del af Mejeriets Driftsudgifter var saaledes 1246 Kr. 50 Øre i 
det første Regnskabsaar og vilde, hvis dette Tal lagdes til Grund for de 
23 sidste Regnskabsaar udgør 28.669 Kr. 50 Øre. Herfra maa dog drages 
den Rentegevinst, Mejeriet vil indvinde ved at faa Beløbet udbetalt
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kontant allerede nu, anslaaet til ca. Halvdelen, altsaa til Rest ca. 
14.000 Kr., og der maa yderligere tages Hensyn bl. a. til, a t Drifts
udgifterne allerede i de første Aar maa antages at blive mindsket i et 
vist ringe Omfang, og a t det navnlig paa længere Sigt maa antages, at 
Mejeridriften i nogen Grad kan omstilles paa den mindre Mælkemængde.

Sagsøgte har heroverfor anført: Bestemmelserne i Vedtægternes § 3 
om en Andelshavers Medlemspligt for hele den løbende Periode kan ikke 
være udtømmende. Det ses af de efterfølgende Regler om Købers, For
pagters eller Dødsbos Ret til Indtræden i en Andelshavers Sted, at der 
dog inden for Perioden kan ske Udtræden, og den Omstændighed, at 
Paragraffens sidste Stykke, der gør Udtræden afhængig af Vilkaar fast
sat af Sagsøgeren, efter sin Ordlyd maa antages at tage Sigte paa andre 
Tilfælde end en Andelshavers Salg eller Bortforpagtning af sin Ejendom, 
viser yderligere, at en Andelshaver i det sidstnævnte Tilfælde maa være 
frit stillet derunder saaledes, at han ikke længere har den i § 13 om
handlede Leveringspligt. Dette Resultat styrkes ogsaa derved, at Ved
tægterne ikke indeholder nogen Bestemmelse om, at en Andelshaver har 
Pligt til at sikre Selskabet Leverancer af Mælk fra Efterfølgeren, hvad 
enten denne endeligt overtager Ejendommens Drift som Ejer, eller han 
blot overtager den midlertidigt som Forpagter. Endelig stemmer denne 
Opfattelse med almindelige Retsgrundsætninger. Sagsøgte har saaledes 
ikke gjort sig skyldig i noget til Erstatning forpligtende Forhold over for 
Sagsøgeren ved at overlade Ejendommens Drift til en Forpagter uden at 
paalægge denne fortsat at levere Mælk til Sagsøgerens Mejeri.

For saa vidt angaar Andelen af Nettogælden pr. 12. November 1943 
kan Sagsøgte tiltræde dens Beregning dog med Forbehold af Nedsættelse 
efter Udfaldet af en for Tiden for Højesteret verserende Sag om nogle 
andre Andelshaveres Ret til Udtræden af det sagsøgende Selskab. Men 
han gør gældende, at han ikke kan være pligtig at indbetale Beløbet, idet 
han ikke er endelig udtraadt af Selskabet, saalænge han ved Forpagt
ningens Ophør kan genoptage Leverancen til Mejeriet. Han henviser i 
denne Forbindelse til, at det er af væsentlig Betydning for ham, at han 
bevarer sit Medlemsskab, idet han kun derved er sikret imod ved Gen
optagelse af Mælkeleverancen at maatte betale Indskud til Sagsøgeren, 
samt til at der ikke i Vedtægterne findes anden Hjemmel til mod hans 
Viliie at gennemføre Udtræden af Selskabet end § 22, hvis Fremgangs- 
maade ikke er anvendt.

Da den i Vedtægternes 8 13, jfr. § 3, for hele den løbende Periodes 
Varighed fastsatte Leveringspligt for en Andelshaver findes at være 
knyttet til en af ham drevet Mælkeproduktion paa hans inden for Meje
riets naturlige Omraade beliggende Ejendom, maa der gives Sagsøgte 
Medhold i hans Anbringende, at Vedtægterne ikke har paalagt ham en 
Pligt, der rækker ud over den Tid, i hvilken han selv er Mælkeproducent, 
idet der ikke i Vedtægterne er optaget nogen Bestemmelse, der paa
lægger ham ved Salg eller Bortforpagtning af Ejendommen at sørge for, 
at den til hvem han overdrager Ejendommens Drift indtræder i Pligten 
til at levere Mælk fra Ejendommen til Mejeriet. Herefter har Sagsøgte 
ikke ved Bortforpagtningen paadraget sig noget Erstatningsansvar over 
for Sagsøgeren. Denne findes ej heller at have Føje til at behandle ham
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som udtraadt af Selskabet, saalænge der for ham er en nærliggende 
Mulighed for ved Qenovertagelse af Ejendommens Drift, hvilket For
pagtningskontrakten hjemler ham, paany at indtræde i sin Leveringspligt. 
Det kan derfor ikke for Tiden paalægges ham at indbetale sin Andel i 
Mejeriets Nettogæld.

Sagsøgte vil saaledes i det Hele være at frifinde.
Sagsøgeren vil derhos have at betale Sagens Omkostninger til Sag

søgte med 600 Kr.

Nr. 292/1943. Entreprenør L. Lund Pedersen (Vang) 
mod

Firmaet Brunkul Centralen (Svane).
(Erstatning for manglende Levering af Brunkul).

Vestre Landsrets Dom af 30. September 1943 (I Afd.): De 
Sagsøgte, Firmaet Brunkul Centralen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, 
Entreprenør L. Lund Pedersen, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren 
bør til de Sagsøgte betale 548 Kr. 86 Øre tilligemed Renter heraf 6 pCt. 
aarlig fra den 13. August 1942, indtil Betaling sker, samt i Sagsomkost
ninger 400 Kr. Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Entreprenør L. Lund Pedersen, til Indstævnte, Firmaet Brunkul Centralen, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Slutseddel af 28. Januar 1942 blev der mellem Sagsøgeren, 

Entreprenør L. Lund Pedersen, Horsens, og Fuldmægtig hos de Sagsøgte, 
Firmaet Brunkul Centralen, Ry, J. J. Lass truffet Aftale om, at de Sag-
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søgte skulde levere 4000 Tons Brunkul, harpet, og 2000 Tons Brunkul, 
Stoker I, der skulde aftages af Sagsøgeren med ca. 70 Tons pr. Uge for 
en Pris af 24 Kr. 50 Øre pr. Ton. Efter direkte mundtlig Forhandling 
mellem Parterne ændredes Aftalen imidlertid, og det hedder herom i 
Skrivelse af 30. Januar 1942 fra Sagsøgte til Sagsøgeren saaledes:

»I Henhold til Samtale i Dag bekræfter vi herved vor Aftale ved
rørende Samhandel i indeværende Aar.

De forpligter Dem til at aftage, og vi at levere ca. 100 Tons Brunkul 
i Sorteringer Stoker og store Kul til en Pris af 1 Kr. under Maksimal
prisen.

Kullene afhentes efter vore Anvisninger eller efter Samraad med 
Firmaets Fuldmægtig paa Lejerne fra Leje I eller II-----------

Vi bekræfter ligeledes vor Aftale om, at De den 1. Marts 1942 
deponerer et Garantibeløb Kr. 2000,00 i Aarhus Privatbank.---------- «

En Kopi af denne Skrivelse fik den 6. Februar s. A. saalydende Paa
tegning af Sagsøgeren: »Jeg bekræfter herved at have læst Deres ærede 
Skrivelse af 30. Januar 1942. Hvilket er akcepteret«, og der er mellem 
Parterne Enighed om, at Aftalen angik 100 Tons om Ugen. I Marts s. A. 
enedes Parterne derhos om, at Deponeringen af det i Skrivelse af 30. Ja
nuar s. A. ommeldte Garantibeløb skulde bortfalde mod, at Kullene frem
tidig faktureredes til Maksimalprisen, og at Sagsøgeren samtidig kredi
teredes for 1 Kr. pr. Ton, saaledes at det samlede krediterede Beløb blev 
indestaaende hos de Sagsøgte spm Sikkerhed for Opfyldelse af Sag
søgerens Forpligtelser.

Efter at der af Sagsøgeren i den herefter forløbne Tid var aftaget 
Brunkul i de Sagsøgtes Lejer, men i mindre ugentlige Kvanta end ved 
Aftalen forudsat, tilstillede de Sagsøgte den 12. Maj s. A. Sagsøgeren 
en anbefalet Skrivelse, hvori det hedder:

»Da vi har bragt i Erfaring, at De stadigvæk køber Kul uden om 
vort Firma, uagtet vor Afslutning, meddeler vi Dem herved, at det er en 
Overtrædelse af vor Aftale, og vi forbeholder os enhver Ret i den 
Anledning.

Det er os bekendt, at vi et Par Gange som Følge af Force-Majeure 
Forhold ikke har været i Stand til at levere Kul af den Sortering, De 
har ønsket, straks De er kommet paa Lejet, og har billiget, at De har 
faaet læsset hos et andet Firma, men dette berettiger Dem ikke til fortsat 
at købe Kul, hvor De anser det for fordelagtigst.

Vi synes, at De aftager altfor faa Stoker Kul.
Deres Anmodning om at sende Jernbanevogne kan vi ikke som Følge 

af den for Tiden store Vognmangel efterkomme Dem med, men vor Af
tale var ogsaa baseret paa, at De skulde afhente alt paa Lejet, og derfor 
gik vi med til en Aftale som den trufne, men maa anmode Dem om at 
overholde samme.«

Da Sagsøgeren imidlertid ej heller i de derefter følgende Uger aftog 
saa meget som aftalt, tilskrev de Sagsøgte ved anbefalet Skrivelse af 
3. Juni s. A. Sagsøgeren saaledes:

»Vi henviser til tidligere Skrivelser vedrørende vort Kontraktforhold, 
som De trods stadige Henvendelser ikke har overholdt, og annullerer vi 
herved vor Kontrakt.
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De skal aftage Deres Forbrug og mindst 100 Tons pr. Uge og af
hente disse Kul paa Lejet.

Under denne Forudsætning gik vi med til denne Kontrakt ved Op
fyldelsen at yde Dem en Godtgørelse af Kr. 1,00 pr. Ton, men De har i 
de forløbne 19 Uger kun aftaget 1072 Tons eller ca. 56 Tons pr. Uge, 
hvorimod det er os bekendt, at De til Stadighed har købt Kul fra andre 
Lejer.«

I Skrivelse til Sagsøgeren af 15. Juni s. A. gjorde de Sagsøgte derhos 
opmærksom paa, at Aftalen ligeledes var misligholdt af Sagsøgeren der
ved, at de tre sidste Leveringer af Brunkul ikke var betalt rettidig, hvor
hos Beløbet 1198 Kr. 86 Øre forlangtes omgaaende indbetalt, hvilket dog 
ikke skete.

Under Anbringende af, at de Sagsøgte har været uberettiget til som 
sket at standse Leveringen for det ikke aftagne Restpartis Vedkom
mende, har Sagsøgeren derefter under nærværende Sag paastaaet de 
Sagsøgte dømt til at betale 4379 Kr. 14 Øre — tilligemed Renter heraf 
6 pCt. aarlig fra den 15. Juli 1943, indtil Betaling sker — nemlig tabt 
Fortjeneste 4928 Kr. med Tillæg af det hos de Sagsøgte indestaaende 
Garantibeløb 650 Kr. og med Fradrag af de Sagsøgtes fornævnte Rest
tilgodehavende 1198 Kr. 86 Øre.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundne og Sagsøgeren dømt til Be
taling af 1198 Kr. 86 Øre med Fradrag af 650 Kr. eller 548 Kr. 86 Øre 
tilligemed Renter heraf 6 pCt. aarlig fra den 13. August 1942, indtil Be
taling sker.

Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren nærmere anbragt, at der 
ganske vist, da de Sagsøgte ved fornævnte Skrivelse af 3. Juni 1942 
annullerede Aftalen, kun var aftaget 1072 Tons, medens der efter det 
aftalte Kvantum af 100 Tons pr. Uge skulde være aftaget 1900 Tons, 
men dette skyldtes ikke Sagsøgerens Forhold, men at de Sagsøgte ikke 
var leveringsdygtige. Han har herved nærmere gjort gældende, at de af 
ham til Transporten antagne Vognmænd Gang paa Gang enten maatte 
vente i længere Tid i vedkommende Leje, før der var Kul parat til 
Afhentning eller slet ikke fik Kul paalæsset, enten fordi der ingen Kul 
var, eller fordi de opgravede Kul ikke havde ligget saa længe paa Pladsen 
som paabudt. Sagsøgeren maatte derfor ved flere Lejligheder lade sine 
Folk hente Brunkul i andre Lejer end de Sagsøgtes. Da Sagsøgeren 
havde modtaget de Sagsøgtes Skrivelse af 12. Maj 1942, ringede Sag
søgeren dem op og meddelte, at han, naar de ikke var leveringsdygtige, 
ansaa sig berettiget til at købe andetsteds, uden at der blev protesteret 
herimod.

Sagsøgeren har som Part forklaret, at det allerede paa et meget tid
ligt Tidspunkt viste sig, at de Sagsøgte ikke var leveringsdygtige, dels 
maatte Vognmændene vente, dels maatte de køre hjem uden Læs, og 
dels maatte de køre til andre Lejer for at faa Læs. Det fandt Sted 
allerede i Begyndelsen af Februar og omkring Midten af Februar, og 
Vanskelighederne har vedvaret lige, indtil Kontrakten annulleredes.

Sagsøgeren gav ikke Meddelelse til de Sagsøgte, forinden han fore
tog Afhentningerne. Da det kneb med Leveringerne, enedes Parterne om 
at ændre Bestemmelsen om Sikkerhedsstillelsen som anført. Det var ikke

H. R. T. 1945 Nr. 20 (Ark. 32 og 33) 33



514 21. November 1945

nogen Aftale ved Kontraktens Indgaaelse, at Sagsøgeren skulde købe hele 
sit Forbrug hos de Sagsøgte, og Sagsøgeren har købt store Partier 
hos andre.

Det er sket flere Gange, at Arbejdsformanden paa Pladsen Simon 
har ringet til Sagsøgeren og meddelt, at der ikke var Kul til Levering, 
men det har i flere Tilfælde været for sent, da 6 Lastbiler var kørt 
hjemmefra.

Indehaveren af det sagsøgte Firma, M. Mikkelsen, har som Part 
forklaret, at Lejernes Produktionsevne er ca. 1000 Tons om Ugen, saa
ledes at de, saa vidt det er ham bekendt, har været i Stand til at yde 
de bestilte Kvanta. Han har hørt, at det i Marts 1942 paa Grund af det 
daarlige Vejr var vanskeligere at levere, og at Sagsøgeren to Gange 
i den Tid ikke straks har faaet Læs. Iøvrigt var Forholdet det, at Sag
søgeren ikke afhentede tilstrækkelige Mængder, formentlig fordi han 
kunde købe billigere andre Steder.

Der er derhos afgivet Vidneforklaring dels af fornævnte Fuldmægtig 
Lass, Arbejdsformand Karl Fr. Simon, Sagsøgerens Hustru og forskellige 
af de Vognmænd og Chauffører, som for Sagsøgeren har afhentet Brun
kul i de Sagsøgtes Lejer.

Efter det saaledes foreliggende maa det vel antages, at det enkelte 
Gange er hændt, at der enten ikke var Kul rede til Afhentning, eller at 
der maatte ventes nogen Tid, før Paalæsning kunde ske, men det findes, 
ogsaa naar Hensyn tages til, at der ikke af Sagsøgeren forinden Mod
tagelsen af de Sagsøgtes Skrivelse af 12. Maj 1942 ses at være reklame
ret herover, ikke at véere godtgjort af Sagsøgeren, at de Sagsøgte ikke 
har været leveringsdygtige.

Idet Sagsøgeren, der ogsaa efter Modtagelsen af de Sagsøgtes 
nævnte Skrivelse af 12. Maj 1942 aftog et væsentligt mindre ugentligt 
Kvantum end aftalt, og saavel før som efter dette Tidspunkt maa antages 
at have aftaget Brunkul i andre Lejer end i de de Sagsøgte tilhørende, 
herved findes at have misligholdt den indgaaede Aftale, har de Sagsøgte 
været berettiget til som sket at annullere Aftalen ved Skrivelse af 3. Juni 
1942, og deres Paastand, mod hvilken Indsigelse ikke iøvrigt er fremsat, 
vil herefter være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre de Sagsøgte 
med 400 Kr.

Fredag den 2 3. November.

Nr. 351/1943. Ingeniør Carl Emil Bartens (Gamborg)
mod

Direktør Folmer Heiberg Hansen (Overretssagfører Raaschou).
(Erstatning for manglende Løsøre, der skulde medfølge ved Salg af 

fast Ejendom m. v.).
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Østre Landsrets Dom af 6. December 1943 (VII Afd.): Sag
søgte, Ingeniør Carl Emil Bartens, bør til Sagsøgeren, Direktør Folmer 
Heiberg Hansen, udlevere det af Parterne den 4. Juni 1943 underskrevne 
Skøde fra Sagsøgte til Sagsøgeren paa Ejendommen Matr. Nr. 8 f af 
Nøddebo By og Sogn, kaldet »Følstrup« mod, at det af Sagsøgeren ud
stedte Pantebrev, stort 20.000 Kr., med Pant i nævnte Ejendom udleveres 
til Sagsøgte, naar Skødet foreligger tinglyst uden Retsanmærkninger. 
Sagsøgte bør til Sagsøgeren afgive en specificeret Fortegnelse over, 
hvilke Løsøreeffekter, omfattende Møbler og andre Inventargenstande, 
Haveredskaber o. lign, der medfulgte ved Sagsøgtes Køb af ovennævnte 
Ejendom af Fru Grosserer Dannin i September 1942, og som var til 
Stede paa Ejendommen, da Sagsøgeren den 23. Maj 1943 besaa den, 
hvorhos Sagsøgte bør overdrage disse Effekter samt det Billard, der 
medfulgte Ejendommen ved hans Køb, og som er afhentet af Fogeden, til 
Sagsøgeren mod Betaling af kontant 2337 Kr. 23 Øre paa Betingelse af 
at den af Sagsøgeren akcepterede Veksel pr. 13. Juni 1943, stor 2000 Kr., 
udleveres Sagsøgeren i kvitteret Stand, og mod at Sagsøgeren yderligere 
stiller Varer for et Beløb af 6757 Kr. til Sagsøgtes Disposition. Endelig 
bør Sagsøgte til Sagsøgeren betale 3000 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 
1. September 1943, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 
1200 Kr. Det idømte at udrede og Dommen iøvrigt at efterkomme inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
For Højesteret har Appellanten paastaaet Frifindelse, mod at han til Indstævnte udleverer det i Sagen omhandlede Skøde paa Ejendommen Matr. Nr. 8f af Nøddebo By og Sogn, kaldet »Følstrup«, mod at Indstævnte opfylder sine Forpligtelser i Henhold til Skødet og Slutsedlen Bilag K, idet det statueres, at den i Sagen omhandlede Handel ikke omfatter andre Løsøregenstande end de i nævnte Slutseddel udtrykkeligt anførte.
Efter at bl. a. den i Dommen nævnte Veksel er indfriet, gaar Indstævntes Paastand nu ud paa, at Appellanten tilpligtes at udlevere til Indstævnte i tinglyst Stand uden Retsanmærkning det fornævnte af Parterne den 4. Juni 1943 underskrevne Skøde, a t Appellanten tilpligtes at anerkende, at den nævnte Handel tillige omfatter alle Møbler, andre Inventargenstande, Havemøbler o. 1., der medfulgte ved Appellantens Køb af Ejendommen af Fru Grosserer Dannin i September 1942, og som — bortset fra et Billard — var til Stede paa Ejendommen, da Indstævnte den 23. Maj 1943 besaa denne, og a t Appellanten tilpligtes at udlevere til Indstævnte samtlige disse Løsøreeffekter, alt mod at Indstævnte berigtiger den endnu uberigtigede Del af Købesummen i Overensstemmelse med det forannævnte Skøde og Slutsedlen, Bilag K. Endvidere paastaar Indstævnte Erstatningen forhøjet til 10.000 Kr. med Renter.

33'
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Idet det overfor de i Sagen iøvrigt foreliggende Oplysninger ikke findes at være af afgørende Betydning, at de om Salget af Ejendommen oprettede Dokumenter intet indeholder om, at de omhandlede Løsøregenstande skulde medfølge i Handlen, vil der i Henhold til de i Dommen anførte Grunde være at give Dom efter Indstævntes Paastand, dog at den Erstatning, der vil være at tilkende Indstævnte, nu ansættes til 5000 Kr.I Henseende til Sagsomkostninger for Landsretten vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 1200 Kr.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Ingeniør Carl Emil Bartens, bør til Indstævnte, Direktør Folmer Heiberg Hansen, udlevere i tinglyst Stand uden Rets- anmærkning det af Parterne den 4. Juni 1943 underskrevne Skøde fra Appellanten til Indstævnte paa Ejendommen Matr. Nr. 8f af Nøddebo By og Sogn, kaldet »Følstrup«, samt anerkende, at Handlen tillige omfatter alle Møbler, andre Inventargenstande, Havemøbler o. 1., der medfulgte ved Appellantens Køb af Ejendommen af Fru Grosserer Dannin i September 194 2, og som — bortset fra et Billard — var til Stede paa Ejendommen, da Indstævnte den 23. Maj 1943 besaa denne, og til Indstævnte udlevere samtlige disse Løsøreeffekter, alt mod at Indstævnte berigtiger den endnu uberigtigede Del af Købesummen i Overensstemmelse med det forannævnte Skøde og den under Højesteretssagen med Litra K mærkede Slutseddel.Endvidere bør Appellanten til Indstævnte betale 5000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra 1. September 194 3, til Betaling sker.I Henseende til Sagsomkostningerne bør Landsrettens Dom ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 1200 Kr.Det idømte at udrede og Dommen iøvrigt at efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende, ved Retten for Hillerød Købstad m. v. forberedte 

Sager, der i Medfør af Retsplejelovens § 286 er forenede, har Sagsøgeren 
Direktør Folmer Heiberg Hansen paastaaet Sagsøgte Ingeniør Carl Emil
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Bartens tilpligtet at udlevere ham det af Parterne den 4. Juni 1943 
underskrevne Skøde fra Sagsøgte til Sagsøgeren paa Ejendommen Matr. 
Nr. 8f af Nøddebo By og Sogn, kaldet »Følstrup« mod, at det af Sag
søgeren udstedte Pantebrev, stort 20.000 Kr., med Pant i nævnte Ejendom 
udleveres til Sagsøgte, naar Skødet foreligger tinglyst uden Retsanmærk- 
ninger, hvorhos Sagsøgte tilpligtes at betale Sagsøgeren en Erstatning 
efter Rettens Skøn ikke over 25.000 Kr. med Renter 5 pCt. aarligt fra 
1. September 1943 i Anledning af, at Sagsøgeren ikke har kunnet dis
ponere over Ejendommen.

Yderligere har Sagsøgeren paastaaet Sagsøgte tilpligtet 1) at afgive 
til Sagsøgeren en specificeret Fortegnelse over, hvilke Løsøreeffekter, 
omfattende Møbler og andre Inventargenstande, Haveredskaber og lig
nende, der medfulgte ved Sagsøgtes Køb af ovennævnte Ejendom af Fru 
Grosserer Dannin i September 1942. 2) at overdrage disse Effekter til 
Sagsøgeren mod Betaling af kontant 2337 Kr. 23 Øre paa Betingelse af, 
at den af Sagsøgeren akcepterede Veksel pr. 13. Juni 1943, stor 2000 Kr., 
udleveres Sagsøgeren i kvitteret Stand, og mod at Sagsøgeren yderligere 
stiller Varer for et Beløb af 6757 Kr. til Sagsøgtes Disposition.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Sagens Omstændigheder er følgende:
I Slutningen af Maj Maaned 1943 førte Parterne Forhandlinger om, 

at Sagsøgeren skulde købe den Sagsøgte tilhørende Ejendom, Matr. Nr. 
8 f af Nøddebo By og Sogn, kaldet »Følstrup«, som Sagsøgte havde købt 
tillige med Indbo for ialt 85.000 Kr.

Den 26. Maj blev der oprettet saalydende Slutseddel, der er under
skrevet af Sagsøgeren og hans Hustru, Fru Grete Hansen, samt Sagsøgte:

»Imellem undertegnede Parter er d. Dato indgaaet følgende Ejen
domshandel.

Bartens sælger herved den mig tilhørende Ejendom »Følstrup«, 
Nøddebo, med tilhørende paa Ejendommen bestaaende Bygninger, Driv
huse etc., og iøvrigt som beset og besigtiget i den Stand det er og fore
findes i enhver Henseende, med alle paa Grunden eksisterende Installa
tioner for en Pris af Kr. 85.000, heraf Kr. 17.700 for forskellige Installa
tioner, 2 Pumper, Elektrisk Køkken, Baade og Baadebro, Mistbænke, 
Havemøbler, Redskaber etc. Ejendommen overtages for Købers Regning 
og Risiko fra den 1. Juni 1943, som betragtes som Skæringsdato. Fra
flytning finder Sted 1. Juli 1943. Udhuset, med Undtagelse af 2 Stuer i 
Stuen disponerer Bartens over i 3 Maaneder fra 1. Juni regnet.

Køberen overtager Terminsydelser for første Gang i December 
Termin 1943.

Køberen overtager bestaaende 1—2 Prioritet tilsammen Kr. 46.000, 
udbetaler kontant og i Varer Kr. 20.000, udsteder Pantebrev, løbende ca. 
10 Aar, Rente 5 pCt. Kr. 19.000, tilsammen Kr. 85.000. Ved Fru Ingrid 
Bartens* Underskrift af denne Slutseddel ved sin Underskrift betaler 
Kr. 4000 kontant og Varer efter Bartens’ Skøn og Kvittering.«

Den næste Dag mødtes Parterne paany, og de og deres Hustruer 
underkrev en anden Slutseddel, der ogsaa blev dateret den 26. Maj 1943 
og i det væsentlige var ligelydende med den tidligere underskrevne, dog 
at der foran »Havemøbler« var indføjet »Hvide«, endvidere var tilføjet
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en Bestemmelse om, at Restbeløbet skulde betales i Varer eller Kontanter 
indtil Lørdag den 4. Juni 1943, samt om Udgifterne til Sagførersalær. Ved 
den Lejlighed betalte Sagsøgeren Sagsøgte kontant 4000 Kr. og den næste 
Dag yderligere 2500 Kr. Den 4. Juni 1943 mødtes Parterne hos Overrets
sagfører V. Mortensen, hvor de underskrev et endeligt Skøde ang. Ejen
dommens Overtagelse; dette Skøde blev udleveret til Sagsøgte for at faa 
hans Hustrus Underskrift derpaa. Ved denne Lejlighed udbetalte Sag
søgeren Sagsøgte kontant 3858 Kr. samt en Veksel paa 2000 Kr., 
herudover har Sagsøgeren overdraget Sagsøgte Varer for 885 Kr. I 
Tilslutning til Skødets Underskrift blev der mellem Parterne oprettet en 
Overenskomst ang. Handelens Gennemførelse, hvori bl. a. fastsattes, at 
Sælgeren fra samme Dato stiller 1. og 2. Sal til Raadighed for Køberen 
samt giver ham Adgang til at benytte Køkkenet i Kælderen samt 3 
Kælderværelser. Samme Dag kørte Sagsøgeren en Del Flyttegods ud til 
Ejendommen; det konstateredes da, at Sagsøgte havde fjernet alt Indbo, 
yderligere havde Sagsøgte allerede dengang, ikke senere, fra Ejendommen 
bortfjernet Haveredskaber, Havemøbler, Brænde, elektrisk Køkken m. in. 
Samtidig nægtede Sagsøgte at stille de aftalte Lokaler til Sagsøgerens 
Disposition, forinden Sagsøgeren havde erlagt, hvad han skulde efter 
Slutsedlen.

Det fremgaar af Sagen, at der den 13. Maj 1943 er indgivet Be
gæring om Tvangsauktion over Ejendommen, og at Begæringen er til
bagekaldt den 18. Juni 1943.

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand anført, at Sagsøgte har 
handlet i Strid med de trufne Aftaler ved at bortfjerne Løsøregenstande, 
der dels udtrykkeligt ved Slutsedlen, dels ved de Slutsedlen supplerende 
Aftaler er overdraget ham, og ved at hindre ham i at disponere over 
Ejendommen. Da Sagsøgeren kom i Forbindelse med Sagsøgte i anden 
Anledning, foreslog denne Sagsøgeren at købe Ejendommen og oplyste, 
at han havde købt Ejendommen med Indbo m. m., og alt dette skulde 
følge med, hvis Sagsøgeren købte den. Sagsøgeren var betænkelig ved 
at indlade sig paa Købet, men i den efterfølgende Tid, naar de talte om 
et eventuelt Køb, gav Sagsøgte, der var meget ivrig efter at faa en 
Handel i Stand, hver Gang nye Oplysninger om alt, hvad der fulgte med. 
Sagsøgte erklærede stadigt, at Sagsøgeren skulde faa Ejendommen for 
samme Pris og paa samme Vilkaar, som han selv havde købt den. Naar 
Skødet blev’affattet saaledes, at 67.700 Kr. blev sat for den faste Ejen
dom og 17.300 Kr. for Løsøreeffekterne, skyldtes dette ikke Sagsøgeren, 
der er ganske ukendt med Ejendomshandler, men Sagsøgte og Over
retssagfører Mortensen, der vilde have Handlen ordnet paa samme 
Maade, som da Sagsøgte købte. Sagsøgeren har paa sin Side hele Tiden 
været villig til at opfylde sine Forpligtelser efter Slutsedlen og har ogsaa 
opfyldt en væsentlig Del deraf. Sagsøgte er i Strid med Aftalen blevet 
boende paa Ejendommen til Slutningen af September 1943. Sagsøgte har 
derhos handlet retstridigt overfor Sagsøgeren ved ikke at give ham Med
delelse om, at Ejendommen var stillet til Tvangsauktion, da de for
handlede om Køb af den, og da han udbetalte betydelige Beløb. Ved 
ikke efter Aftalen at faa Raadighed over Ejendommen med tilhørende 
Løsøre, blev Sagsøgeren, der havde til Hensigt at benytte Ejendommen
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til Pensionat, forhindret i at udnytte den, og han formener herved at 
have haft et Tab paa mindst 25.000 Kr.

Sagsøgte har til Støtte for sin Frifindelsespaastand gjort gældende, 
at Købesummen for Ejendommen blev fastsat til 85.000 Kr., men af af
giftsmæssige Grunde blev Løsøret, der langt fra havde en Værdi af 
17.300 Kr., sat til denne Værdi. Sagsøgeren har misligholdt Aftalen ved 
ikke at erlægge de Ydelser, som han efter Slutsedlen var pligtig til, 
bl. a. har Sagsøgeren ikke udfærdiget det aftalte Pantebrev paa 20.000 Kr., 
dette er Grunden til, at han har nægtet Sagsøgeren Raadighed over 
Ejendommen, og at han er blevet boende paa den efter 1. Juli 1943. 
Sagsøgte har frigjort Ejendommen, saaledes at den berammede Tvangs
auktion er bortfaldet. Sagsøgte bestrider, at han har lovet Sagsøgeren 
andet Løsøre end det, der er nævnt i Slutsedlen, og heri nævnes ikke 
Møbler, Tæpper, Gardiner o. lign. Det er rigtigt, at han efter d. 4. Juni 
har fjernet noget af det i Slutsedlen anførte Løsøre, bl. a. det elektriske 
Køkken, men det er først sket efter, at Sagsøgeren havde misligholdt 
Kontrakten.

Der er under Sagen afgivet Forklaringer af Parterne og en Række 
Vidner.

Sagsøgeren har forklaret, at han og hans Hustru den 20.—21. Maj 
1943 opholdt sig paa »Følstrup« for at købe Antikviteter af Sagsøgte; 
denne oplyste, at han var i Vanskeligheder og foreslog Sagsøgeren at 
købe Ejendommen, han skulde faa den til samme Pris og paa samme 
Vilkaar, som han selv havde købt den, saaledes at alt, hvad der endnu 
var paa Ejendommen af Møbler, Inventar m. v. af det, der havde været 
der ved hans Køb, fulgte med, og yderligere vilde han sørge for, at et 
Billard og nogle Cretonne-Møbler fra Havestuen, der var hentet af 
Fogeden, blev bragt tilbage til Ejendommen. Møblerne i Stueetagen med 
Undtagelse af Møblerne i Spisestuen havde Sagsøgte flyttet til Ejendom
men, de skulde ikke følge med. Den 23. Maj var Sagsøgeren igen paa 
Ejendommen med sin Hustru, sin Broder Ernst Hansen og dennes Hustru 
og Svigerforældre; de gennemgik paany Ejendommen. Sagsøgte udtalte, 
at ogsaa alle Havemøbler og Haveredskaber, bl. a. en Græsslaamaskine 
med Tromle, 5 Sække Cement og de tilstedeværende Stilladser fulgte 
med. I en Telefonsamtale mellem Parterne d. 24. Maj oplyste Sagsøgte, 
at ogsaa Porcellæn og Glas samt elektrisk Køkken fulgte med; inden 
denne Samtale erklærede Sagsøgeren sig villig til at købe. Den 26. Maj 
kom Sagsøgte ind til Sagsøgeren paa Lyngbyvej, hvor hans Hustru, 
Bager zum Voorde, Sagsøgerens Moder og Svigermoder, hans Sviger
inde Fru Nordholm samt Hr. og Fru Dalgaard helt eller delvis over
værede Forhandlingerne. Sagsøgte oplyste, at han havde købt Ejendom
mens Løsøre for 17.300 Kr. Han erklærede paany, at Sagsøgeren skulde 
have Ejendommen og Løsøre for samme Pris, som han havde givet, og 
at han ikke vilde tjene noget paa Ejendommen; han oplyste, at ogsaa 
en Trappeløber og et Tennisnet fulgte med. Sagsøgte spurgte, om han 
maatte udtage et Par Mistbænkvinduer og nogle enkelte Haveredskaber, 
hvilket han fik Lov til. Da Sagsøgte affattede Slutsedlen, erklærede Sag
søgeren, at han gerne vilde have Ordet »Møbler« indføjet, men Sagsøgte 
erklærede, at det vilde han ikke af Hensyn til sin Hustru, idet det skulde
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se ud, som om hun traf Bestemmelse herom, men han gav sit Æresord 
paa, at Møblerne fulgte med. Sagsøgte oplyste paany, at alle Have
møbler fulgte med med Undtagelse af nogle mørke Naturtræshavemøbler. 
Næste Dag d. 27. Maj kom Sagsøgte paany til ham tillige med sin 
Hustru. Fru Bartens skrev et nyt Eksemplar af Slutsedlen efter Sag
søgerens Hustrus Diktat af den Slutseddel, der blev underskrevet den 
foregaaende Dag. Sagsøgeren talte i Telefon med Sagsøgtes Sagfører, 
Overretssagfører Mortensen, der skulde skrive Dokumenterne, og gav 
ham Oplysning om Handlen; denne erklærede, at der intet var til Hinder 
for, at han udbetalte Sagsøgte 4000 Kr. Den næste Dag anmodede Sag
søgte om Udbetaling af yderligere 2500 Kr. og fik det. Sagsøgeren fik 
ingen Oplysning af Overretssagfører Mortensen om, at der var berammet 
Tvangsauktion over Ejendommen, herom fik han først Oplysning, da han 
d. 5. Juni henvendte sig til Overretssagfører Raaschou. Den 4. Juni var 
Parterne hos Overretssagfører Mortensen for at faa Dokumenterne skre
vet. Overretssagfører Mortensen erklærede, at han under denne Sag vilde 
repræsentere Sagsøgeren. Ved denne Lejlighed stillede Sagsøgte forskel
lige Krav under stadige Trusler om Forhandlingernes Afbrydelse, medens 
Sagsøgeren, der havde betalt 2 Flytteomnibusser til at køre til »Følstrup« 
samme Dag, var meget interesseret i at faa Afslutning paa Forhandlin
gerne. Sagsøgeren indgik saaledes paa senere at købe det Automobil, der 
var en Del af Udbetalingen, tilbage og skrev til Sikkerhed herfor en 
Veksel paa 3000 Kr. Sagsøgte, der skulde betale Renter pr. 11. Juni 
Termin 1943 mod Refusion af Sagsøgeren, fik ham yderligere til at 
udstede en Veksel paa 2200 Kr., uagtet hans Anpart af Udgiften pr. 
11. Juni Termin senere viste sig kun at andrage ca. 58 Kr. Sagsøgeren 
vilde havde en Specifikation af Løsøret, men Sagsøgte og Overretssag
fører Mortensen erklærede, at det var overflødigt og vilde tage lang 
Tid. Sagsøgte oplyste, at han havde Fuldmagt til at underskrive Skødet 
for sin Hustru, men han vilde ikke underskrive for hende, hvorfor han 
fik det underskrevne Skøde udleveret for at faa hendes Underskrift der
paa. Da Sagsøgeren samme Dag kom ud paa »Følstrup«, oplyste hans 
Hustru, der var taget derud med Flytteomnibusserne, at alle Møblerne 
var fjernet fra Ejendommen; hun havde talt med Fru Bartens, der græ
dende havde udtalt: »Det havde De vist ikke ventet, men saadan er min 
Mand altid, han lover al Ting, men holder ikke noget.« Da Sagsøgte 
kom til Stede om Aftenen, benægtede han at have lovet, at Møbler 
skulde medfølge. Alle Haveredskaber, saa godt som alle Havemøbler og 
Mistbænkvinduer er fjernede, næsten alt Brændet er fjernet, uagtet Sag
søgte havde erklæret, at der var Brænde til flere Aar. Senere lukkede 
Sagsøgte for Vandet. Der blev nægtet Sagsøgeren Adgang til Stueetagen, 
hvorfor Sagsøgte først flyttede ca. 1. September 1943, hvorefter hans 
Fader boede der til Slutningen af September Maaned. Sagsøgeren havde 
truffet Aftale med Filmsselskabet »Saga«, der skulde optage Film i 
Nøddebo, om at udleje Værelser til Personalet, men da Sagsøgte nægtede, 
at der maatte flytte nogen ind paa Ejendommen, maatte han ophæve 
Aftalen med »Saga«.

Sagsøgte Bartens har forklaret, at han ikke har sagt, at han solgte 
Ejendommen paa samme Vilkaar, som han havde købt Ejendommen. Han
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har ikke lovet, at Indbo fulgte med. Han nægter at have sagt, at alle 
Haveredskaber fulgte med, men blot, at der fulgte Haveredskaber med. 
Ligeledes benægter han at have udtalt, at Trappeløber og Glas og Por
celæn fulgte med.

Overretssagfører V. Mortensen har forklaret, at han d. 27. Maj blev 
ringet op af Sagsøgeren, der gav ham Oplysning om Handlen og spurgte, 
om det var forsvarligt at udbetale 4000 Kr. til Sagsøgte, hvilket han 
besvarede bekræftende, da dette Beløb kun udgjorde en mindre Del af 
Udbetalingen. Senere samme Dag telefonerede han til Sagsøgeren og 
meddelte denne, at han ikke skulde udbetale mere til Sagsøgte, men 
skulde deponere Resten hos Vidnet. Ved Forhandlingerne hos ham den 
4. Juni spurgte Vidnet Sagsøgte, om Indboet skulde følge med, hvortil 
Sagsøgte erklærede, at det skulde det ikke, og at han havde haft store 
Reparationer paa Ejendommen, der kunde gaa op mod det Løsøre, som 
medfulgte ved hans Køb. Sagsøgeren gjorde ingen Indsigelser herimod, 
men forespurgte, om han kunde købe nogle Skabe, hvorom Sagsøgte hen
viste ham til at tale med hans Hustru. Ved denne Lejlighed udtalte Vidnet, 
at han vilde bistaa Sagsøgeren ved Handlen, men han modsatte sig ikke, 
at Sagsøgeren udbetalte forskellige Beløb til Sagsøgte, dels fordi han 
allerede tidligere havde advaret Sagsøgeren, dels fordi han ikke vilde 
desavouere Sagsøgte*, der var hans Klient.

Bager zum Voorde har forklaret, at han den 26. Maj overværede 
en Del af Forhandlingerne hos Sagsøgeren. Sagsøgte erklærede, at Sag
søgeren skulde overtage Ejendommen, som den var, han vilde ikke tjene 
noget paa den, alt skulde følge med, ogsaa alle Møbler med Undtagelse 
af et enkelt Værelse. Da Sagsøgeren oplyste, at han vilde drive Pen
sionat i Ejendommen, udtalte Sagsøgte, at der var meget mere, end han 
skulde bruge. Han paahørte den næste Dag, at Sagsøgte telefonerede til 
Overretssagfører Mortensen, til hvem han sagde, at han ikke vilde tjene 
een Øre paa Handlen.

Sagsøgerens Moder, Fru Andrea Heiberg Hansen, har forklaret, at 
hun den 26. Maj hørte Sagsøgte udtale, at han solgte paa samme Vil
kaar, som han havde købt, og at han ikke vilde tjene noget. Hun spurgte 
Sagsøgte, om Ejendommen var monteret, hvortil Sagsøgte sagde Ja. Han 
oplyste, at der var Tennisbane, og at et Billard, der var fjernet derfra, 
vilde blive bragt tilbage. Hun forstod paa Sagsøgte, at Ejendommen var 
fuldt monteret.

Sagsøgerens Svigermoder, Fru Augusta Bauer, har ligeledes den 
26. Maj hørt Sagsøgte udtale, at han solgte paa samme Betingelser, som 
han havde købt, og at Billardet vilde blive løst hjem, inden Sagsøgeren 
overtog Ejendommen.

Møbelhandler Chr. K. Dalgaard, der har underskrevet som Vitterlig
hedsvidne paa den sidste Slutseddel, og hans Hustru, Lise Dalgaard, har 
forklaret, at de var til Stede hos Sagsøgeren den 27. Maj, og at de hørte 
Sagsøgte tale i Telefon med en Sagfører, hvorunder han udtalte, at han 
havde solgt »Følstrup« fuldstændigt, som han havde købt den, og at han 
ikke vilde tjene paa Handlen.

Politiassistent Viktor Søndberg har forklaret, at han var med Sag
søgeren paa »Følstrup« engang i Maj 1943. Sagsøgeren havde Dagen i
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Forvejen omtalt, at han var ved at købe Ejendommen, som den stod med 
Indbo. Paa »Følstrup« hørte han ikke noget om Vilkaarene; han hørte 
ikke Sagsøgte omtale, at Ejendommen var til Tvangsauktion.

Sagsøgerens Svigerinde, Fru Michelly Nordholm, f. Bauer, har for
klaret, at hun var til Stede hos Sagsøgeren den 26. Maj, og at Sagsøgte 
udtalte, at han havde solgt Ejendommen paa samme Vilkaar, som han 
havde købt den. Vidnet spurgte ham, om ikke det hele skulde skrives op, 
men det mente Sagsøgte ikke var nødvendigt, idet det heller ikke var 
gjort, da han købte. Sagsøgte omtalte et Billard, der skulde løses hjem; 
paa Forespørgsel om Gardiner erklærede Sagsøgte, at han ikke skulde 
røre dem. Han oplyste, at der var mange flere Havemøbler end nød
vendigt.

Sagsøgerens Broder, Inspektør Ernst Heiberg Hansen, har forklaret, 
at han var paa »Følstrup« den 23. Maj og 30. Maj. Han paahørte den 
23. Maj en Del af Forhandlingerne mellem Parterne; han forstod heraf, 
at Indbo og alt paa Ejendommen, der var fulgt med ved Sagsøgtes Køb, 
skulde følge med til Sagsøgeren; specielt hørte han, at Trappeløberne 
skulde følge med. Sagsøgte udtalte, at der var rigeligt med Møbler alle
vegne. Han var med Flyttelæsset den 4. Juni. Da de kom til »Følstrup«, 
gik Sagsøgerens Hustru ind i Huset og kom meget ulykkelig ud og 
oplyste, at alt var væk.

Sagsøgerens Hustru, Fru Grete Heiberg Hansen, har forklaret, at Sag
søgte den 21. Maj ved hendes og Mandens Tilstedeværelse paa »Følstrup« 
udtalte, at de skulde faa Ejendommen fuldt monteret, ganske som han 
havde købt den. Billardet vilde blive løst hjem, i Stueetagen medfulgte 
dog alene Spisestuemøblerne. Sagsøgte omtalte Trappeløbere og Køkkentøj 
og udtalte, at der var Masser af Porcellæn. Sagsøgte erklærede, at det 
var overflødigt at lave Specifikation. Da hun den 4. Juni kom ud med 
Flyttelæsset, var alt fjernet. Fru Bartens var meget ulykkelig og sagde, 
at hun ikke kunde gøre for det.

Frk. Inga Schultz, der indtil 1. November 1943 har været ansat paa 
Overretssagfører Mortensens Kontor har forklaret, at hun under For
handlingerne paa Kontoret hørte, at Sagsøgeren spurgte, om han ikke 
kunde købe eller laane nogle Møbler af Sagsøgte.

Sagsøgtes Hustru, Fru Ingrid Bartens, har forklaret, at der ikke 
den 27. Maj var Tale om, at Møbler eller Billard skulde følge med.

Efter det oplyste maa det trods de modstridende Forklaringer an
tages, at Sagsøgte har givet saadanne Oplysninger om Vilkaarene for 
Handlen, at Sagsøgeren maatte forstaa disse paa den Maade, at der ved 
Købet medfulgte alt det Løsøre, som Sagsøgte havde modtaget ved sit 
Køb af Ejendommen, og som var til Stede, da Sagsøgeren besaa Ejen
dommen, samt et Billard, der var hentet af Fogeden, saaledes at Sagsøgte 
har været uberettiget til at fjerne noget heraf — bortset fra hvad der 
fulgte af Overenskomsten af 4. Juni; endvidere har Sagsøgte misligholdt 
Kontrakten ved at nægte Sagsøgeren at benytte Lokalerne til Udlejning, 
hvorved der maa antages at være paaført Sagsøgeren et Tab. Paa den 
anden Side findes det ikke godtgjort, at Sagsøgeren har misligholdt sine 
Forpligtelser, idet han først har nægtet at erlægge de resterende Ydelser 
efter, at Sagsøgte uberettiget havde fjernet Løsøregenstande og uberet-
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tiget havde nægtet ham Raadighed over Ejendommen, og efter at han var 
blevet bekendt med, at Ejendommen var stillet til Tvangsauktion.

Der vil herefter forsaavidt være at give Sagsøgeren Medhold i hans 
Paastand, som Sagsøgte findes pligtig at fremkomme med en Fortegnelse 
over de Løsøreeffekter, omfattende Møbler og andre Inventargenstande, 
Haveredskaber o. lign., der medfulgte ved Sagsøgtes Køb, og som var til 
Stede paa Ejendommen, da Sagsøgeren besaa den d. 23. Maj 1943, og 
overdrage Sagsøgeren disse Effekter samt det af Fogeden afhentede 
Billard som anført i Sagsøgerens Paastand. Sagsøgte findes derhos plig
tig at udlevere det underskrevne Skøde paa de paastaaede Vilkaar. Med 
Hensyn til den paastaaede Erstatning paa indtil 25.000 Kr. maa det som 
anført vel antages, at der er paaført Sagsøgeren et Tab ved, at han ved 
Sagsøgtes retstridige Forhold er hindret i at udnytte Ejendommen til 
Udlejning som paaregnet, men i Mangel af nærmere Dokumentation 
findes Tabet skønsmæssigt at kunne ansættes til 3000 Kr., hvilket Beløb 
Sagsøgte vil have at betale Sagsøgeren med Renter som paastaaet.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at betale Sagsøgeren med 
1200 Kr.

Tirsdag den 2 7. November.

Nr. 225/1945. Rigsadvokaten
mod

Erik Kam (H. H. Bruun),
der tiltales for Overtrædelse af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 § 10.

Dom afsagt af Københavns Byrets 21. Afd. den 18. Juli 
1945: De Handlinger, som Tiltalte Erik Kam er sat under Tiltale for, 
kendes straffri. Sagens Omkostninger, herunder 100 Kr. i Salær til den 
for Tiltalte beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Stein, udredes af 
det Offentlige.

Østre Landsrets Dom af 30. August 1945 (IX Afd.): Tiltalte 
Erik Kam bør straffes med Fængsel i 4 Aar, hvoraf 66 Dage anses ud
staaet. Tiltalte kendes for bestandig uværdig til almen Tillid. Tiltalte 
udreder Sagens Omkostninger for begge Retter, derunder det ved By
rettens Dom fastsatte Forsvarersalær samt Salær 80 Kr. til den for Til
talte for Landsretten beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Torben 
Stein.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret af Tiltalte.I Paadømmelsen har tretten Dommere deltaget.Det bemærkes, at Tiltalen angaar Tiltaltes Indtræden i Frikorps Danmark.
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Tiltalte har støttet sin Frifindelsespaastand paa Bestemmelsen i Straffelovstillægets § 1, Stk. 2, idet han har henvist til Regeringens Holdning overfor Frikorps Danmark, saaledes som den bl. a. har fundet Udtryk i Krigsministeriets Cirkulæreskrivelse af 8. Juli 1941 til Hærens Afdelinger m. fl. og i Ritzau’s Bureaus officielle Meddelelse af 4. s. M. om Oberstløjtnant Krys- sings Overtagelse af Kommandoen over Frikorpset.
Tolv Dommere finder ikke, at Myndighedernes Holdning overfor Frikorps Danmark kan anses som en under Straffelovstillægets § 1, Stk. 2, faldende Anvisning om at melde sig til Korpset, idet dette dels vilde være lidet stemmende med den sproglige Forstaaelse af Ordet Anvisning, dels vilde medføre en meget væsentlig Begrænsning af Reglen i § 10, Stk. 1, som hverken kan anses vel forenelig med denne Bestemmelses Indhold, eller tilsigtet af Lovgivningsmagten, ligesom en saadan Opfattelse ikke har Støtte i Lovens Forarbejder.
Herefter og idet Spørgsmaalet om, hvorvidt Tiltalte har troet, at han handlede i Henhold til Myndighedernes Anvisning, vilde kræve en selvstændig Bedømmelse af Bevisernes Vægt og 

derfor er endeligt afgjort ved Landsrettens Dom, tiltræder disse Dommere, at Tiltalte er anset efter Straffelovstillægets § 10, Stk. 1.
Syv af disse Dommere finder, at der i Regeringens Holdning og i det om Tiltaltes Forhold oplyste er Orundlag for en Nedsættelse af Straffen efter Straffelovstillægets § 10, Stk. 1, 2. Pkt., jfr. § 3, Stk. 3, 3. Pkt., og stemmer herefter for at stadfæste Landsrettens Dom, dog saaledes, at Straffen nedsættes til Fængsel i 2 Aar, hvoraf nu 125 Dage anses udstaaet, og saaledes, at Tiltalte kun for et Tidsrum af 5 Aar kendes uværdig til almen Tillid.
Fem af de nævnte tolv Dommere finder, at der efter det om Tiltaltes personlige Forhold oplyste, herunder hans Medlemsskab af D. N. S. A. P., og under særligt Hensyn til, at han lod sig hverve paa et Tidspunkt, da Frikorpsets og den danske Befolk

nings gensidige Indstilling var klarlagt, ikke er Grundlag for at fastsætte Straffen lavere end til Lovens almindelige Minimum eller for kun at frakende Tiltalte almen Tillid for et bestemt Tidsrum, og de stemmer derfor for at stadfæste Landsrettens Dom, dog at der nu fradrages 125 Dage.
Een Dommer bemærker følgende:
Ved den ovennævnte Skrivelse af 8. Juli 1941 har Krigsministeriet med Tilslutning af den øvrige Regering og de samarbejdende Rigsdagspartier meddelt, at den danske Regering havde givet Tilladelse til, at faste Befalingsmænd og hjemsendte Værnepligtige meldte sig til Frikorps Danmark, idet der i Skrivelsen derhos er givet nærmere Forskrifter om, hvorledes de paagældende skulde forholde sig, samt udtalt, at det ikke maatte vanskeliggøres for dem at indtræde i Korpset. Samtidig hermed blev der som ovenfor nævnt gennem Ritzaus Bureau udsendt en
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officiel Meddelelse om, at Oberstløjtnant Kryssing med den kongelige danske Regerings Billigelse havde overtaget Kommandoen over Frikorps Danmark, og at alle, der havde aftjent deres Værnepligt, kunde melde sig til Korpset Denne Stilling overfor Frikorpset har Regeringen derefter paa forskellig Maade lagt for Dagen, blandt andet ved Korpsets Afrejse fra Landet og senest, kort før Tiltalte lod sig hverve, ved Regeringserklæring af Marts 1942, der bl. a. udtaler: »Frivillig Deltagelse i Krige, hvori den danske Stat ikke tager Del, er tilladt efter dansk Ret og Tradition saavel som efter Folkeretten.« Samme Standpunkt som Regeringens er endvidere taget af Lovgivningsmagten ved Lov Nr. 527 af 22. December 1941 om Bemyndigelse til at afvige fra visse Bestemmelser i Hærloven og ved senere Love.Ved denne Holdning findes Regeringen at have givet en saadan Tilskyndelse til at indtræde i Frikorpset, at Tiltalte, hvis Forhold ikke vilde være strafbart efter Straffelovens § 101, maa anses at have handlet i Henhold til Anvisning af lovlig dansk Myndighed og saaledes i Medfør af Straffelovstillægets § 1, 2. Stk., at maatte være straffri. Denne Dommer vil herefter frifinde Tiltalte.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Straffetiden bestemmes til 2 Aar, hvoraf nu 125 Dage anses udstaaet, og at Tiltalte, Erik Kam, kendes uværdig til almen Tillid for et Tidsrum af 5 Aar.Der tillægges Højesteretssagfører Bruun i Salær for Højesteret og i Godtgørelse for Udlæg 400 Kr. og 32 Kr. 10 Øre, der udredes af det Offentlige.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag, der er behandlet under Medvirken af Domsmænd, 

tiltales Arrestanten, Erik Kam, ifølge Statsadvokatens Anklageskrift af 
28. Juni 1945 til at lide Straf i Medfør af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 
om Tillæg til Borgerlig Straffelov § 10, Stk. 1, ved i April 1942 i Kø
benhavn at have ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste i Waffen S. S., 
hvorefter han i Tiden indtil Maj 1944 gjorde Tjeneste paa Østfronten i 
det nævnte Vaaben.

Tiltalte er født den 26. Oktober 1919 og er ikke fundet tidligere 
straffet.

Tiltalte har forklaret, at han indmeldte sig i Frikorpset af idealistiske 
Grunde for at kæmpe mod Rusland for Finlands Skyld. Efter Uddannel
sen var han ved Østfronten fra December 1943 til Januar 1944, da han 
blev alvorlig saaret, og han blev hjemsendt i Maj 1944. Han havde aflagt 
Ed til Hitler i Slutningen af 1942. Han var paa Orlov her i Landet i
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3 Uger i Sommeren 1943. Paa Grund af Forholdene i Danmark søgte han 
at blive hjemsendt, men uden Held, indtil han blev saaret. Fronttjenesten 
udførte han i Korps Niederland, hvor han til Tider var eneste Dansker. 
Tiltalte hørte først om Begivenhederne den 29. August 1943 flere Maane
der efter, at de var sket. Tiltalte har henvist til, at han indmeldte sig i 
Frikorpset til Tjeneste paa Østfronten efter Anvisning af den danske 
Regering.

Retten finder, at der maa gives Tiltalte Medhold i, at han kan have 
opfattet Forholdet saaledes, at Regeringen gav Anvisning paa, at Dan
skere indmeldte sig i Frikorpset, og under Hensyn hertil og til, at han 
blev saaret og ukampdygtig ret hurtigt efter, at han havde faaet at vide 
om Begivenhederne den 29. August 1943, findes hans Handlinger straffri 
efter Straffelovstillægets § 1, Stk. 2.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 18. Juli 1945 af Københavns 

Byrets 21. Afdeling (Sag Nr. 20/1945) er paaanket af Anklagemyndig
heden til Domfældelse af Tiltalte, Erik Kam, i Overensstemmelse med 
Anklageskriftet. Tiltalte har paastaaet Dommen stadfæstet.

Landsretten kan ikke tiltræde, at Tiltalte har opfattet Regeringens 
Holdning overfor Frikorpset paa den i Dommen angivne Maade, og Til
talte vil derfor være at anse efter Straffelovstillægets § 10, Stk. 1.

Straffen findes at kunne bestemmes til Fængsel i 4 Aar, hvoraf 
66 Dage anses udstaaet.

Tiltalte kendes for bestandig uværdig til almen Tillid.

Onsdag den 2 8. November.

Nr. 115/1945. Murermestrene Alfred Nørgaard og Niels G. 
Jensen (Landsretssagfører Krebs)

mod
Bramminge Kommune (Vang).

(Erstatning for Forsinkelse af et Byggearbejde).

Vestre Landsrets Dom af 13. Marts 1945 (1 Afd.): De Sag
søgte, Bramminge Kommune, bør til Sagsøgeren, Murermester Alfred 
Nørgaard, betale 31 Kr. 56 Øre og til Sagsøgeren, Murermester Niels G. 
Jensen, betale 1050 Kr. 26 Øre, begge Beløb med Renter 5 pCt. aarlig 
fra den 13. Marts 1944, indtil Betaling sker. Sagens Omkostninger op
hæves. Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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For Højesteret har Appellanterne paastaaet Indstævnte tilpligtet at betale til Appellanterne 5081 Kr. 82 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 13. Marts 1944. Indstævnte paastaar Stadfæstelse. For Højesteret drejer Striden sig herefter alene om de Appellanterne paalagte Dagmulkter, ialt 4000 Kr.Otte Dommere bemærker følgende:Efter de i Sagen foreliggende Oplysninger maa det antages, at Forsinkelsen delvis skyldes Umuligheden af at skaffe den til Byggearbejdets Gennemførelse fornødne Arbejdskraft, og idet det i Dommen med Hensyn til Ansvaret for Forsinkelsen anførte iøvrigt tiltrædes, findes Dagmulkterne at burde fastsættes til ialt 2000 Kr. Herefter stemmer disse Dommere for at tilpligte Indstævnte at betale til Appellanterne 3081 Kr. 82 Øre med Renter som paastaaet. Endvidere stemmer disse Dommere for at stadfæste Dommen i Henseende til Sagsomkostningerne for Landsretten samt for at paalægge Indstævnte at betale til Appellanterne Sagens Omkostninger for Højesteret med 500 Kr.Een Dommer finder, at det af Landsretten fastsatte Dagmulkt- beløb, ogsaa naar Hensyn tages til det af • Flertallet anførte, er passende ansat, og stemmer derfor for at stadfæste Dommen.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Bramminge Kommune, bør til Appellanterne, Murermestrene Alfred Nørgaard og Niels G. Jensen, betale 3081 Kr. 82 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 13. Marts 194 4, til Betaling sker.I Henseende til S a g s o m k o s t n i n g e r for Landsretten bør denne Dom ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Indstævnte til Appellanten med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Byggekontrakt af 16. Marts 1942 med de Sagsøgte, Bramminge 

Kommune, som Bygherre paatog Sagsøgerne, Murermestrene Alfred Nør
gaard og Niels G. Jensen, begge af Bramminge, sig Jord-, Beton-, Kloak- 
og Murerarbejderne henholdsvis ved Tilbygning af Gymnastiksal, Cykle- 
og Læskure m. v. ved Nøraa Skole for en Entreprisesum af 16.855 Kr. 
og ved Tilbygning af Gymnastiksal, Lærerindelejlighed, Cykle- og Læ- 
skure m. v. ved Tømmerby Skole for en Entreprisesum af 17.830 Kr. 
Det hedder i begge Kontrakter blandt andet:

»Arbejdet paabegyndes den 8. April 1942 og skal fra første Færd 
forceres mest muligt i H. t. de i Betingelserne angivne Tidsfrister, og
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de i Betingelserne angivne Dagmulkter vil være at acceptere----------Det
paalægges Entreprenørerne straks ved Arbejdets Overdragelse at sørge 
for Materialernes Indkøb; naar Arbejdet er paabegyndt, har Entrepre
nøren ene Ansvaret for de Følger, et eventuelt Materialesavn vil kunne 
medføre. Der tages Hensyn til anerkendt Prisstigning paa Cement og 
Stigning paa Arbejdslønninger.«

For Arbejdets Udførelse gjaldt iøvrigt de af de Sagsøgtes Arkitekt 
Chresten Jensen, Bramminge, udarbejdede Beskrivelser og særlige Be
tingelser samt de af Akademisk Arkitektforening udgivne »Almindelige 
Betingelser for Arbejder og Leverancer«, efter hvis § 13, Stk. 7, For
længelse af Tidsfristerne for Arbejdets Færdiggørelse blandt andet kan 
forlanges i Tilfælde af indgribende Forstyrrelser i Arbejdets (Leveran
cens) Gang, der bevirkes uden Entreprenørens (Sælgerens) Skyld ved 
Forhold, over hvilke han ikke er Herre, f. Eks. Krig, Ildsvaade, Strejker 
eller Lockouter, usædvanlige Naturbegivenheder e. 1.

I de særlige Betingelser hedder det blandt andet:
»Entrepriserne skal overalt være færdige, saa Malerarbejderne kan 

paabegynde 12 Uger efter, at Arbejderne er anmeldt paabegyndt.
Malerarbejderne og Installationer m. v. skal være klar, saa Byg

ningen kan fuldstændig afleveres at regne 15 Uger fra den Dag, Arbejdet 
paabegyndes i Bygningen.----------

Der fastsættes en Dagmulkt å 30 Kr. ved Overskridelse af foran
nævnte Tidsfrister. Eventuelle Dagmulkter tilbageholdes af Entreprise
summen. -----------Entreprenøren skal overtage 1 Aars Garanti for sit
Arbejde og Materiale regnet fra Afleveringsdagen.-----------Bygherren
skal være berettiget til at tilbageholde indtil 5 pCt. af Entreprisesummen 
indtil Garantiperiodens Udløb.---------- Hvis en Haandværker forsinker
Arbejdet, kan de øvrige faa forlænget deres Arbejde i Forhold til For
sinkelsen, naar skriftlig Begæring herom fremsættes for Arkitekten. 
----------- Afsætning: Murermesteren lader sammen med den Tilsyns
førende foretage alle nødvendige Maalafsætninger.---------- Bygherren
leverer selv Jernbjælkerne.«

Selv om Sagsøgerne hver for sig kun indgav Tilbud paa og fik til- 
staaet Arbejdet paa een Skole, var de dog reelt fælles om Arbejderne 
paa de 2 Skoler, ligesom de, da de paatog sig disse Arbejder, i Fælles
skab var i Gang med Arbejder paa Kærgaard Avlsgaard og Omme 
Skole, ved hvilke Arbejder Chresten Jensen ligeledes var tilsynsførende 
Arkitekt.

Færdig fra Trykkeriet den 12. December 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & Q. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang H øjesteretsaaret 1945 Nr. 21

Onsdag den 2 8. November.

Skønt Arbejderne ved Skolerne efter Kontrakterne skulde paabegyn
des den 8. April 1942, blev Grundene ikke før den 25. s. M. afsat af 
Sagsøgerne og Arkitekten i Forening, og Udgravningerne til Kældere 
paabegyndtes først den 13. Maj 1942 ved Tømmerby Skole og den 29. 
s. M. ved Nøraa Skole. Da Arbejderne, efter at Kældrene var støbt, ikke 
fremmedes, sendte Arkitekten den 23. Juli 1942, paa hvilket Tidspunkt 
Murerarbejdet paa Skolerne endnu ikke var paabegyndt, Sagsøgerne 
anbefalede Breve, hvori meddeltes, at de Sagsøgte vilde afkræve Sag
søgerne de i Betingelserne nævnte Dagmulkter, 30 Kr. pr. Dag, for den 
Tid, Arbejderne blev forsinket.

Sagsøgeren Jensen svarede i Skrivelse af 28. s. M. de Sagsøgtes 
Byggeudvalg saaledes: »---------- jeg anser Dagmulkterne for bortfaldet,
blandt andet af følgende Grunde, af uforudsete Hindringer, som er op
staaet ved Krigen og fremmed Magts Indgriben. Inden jeg overtog Murer
arbejdet, henvendte jeg mig til mine Leverandører i Bramminge, som kun 
tog Forbehold mod Leveringstid paa Tagsten. Trods det kunde Sten og 
Kalk ikke fremskaffes i Foraaret, og den sidste Halvdel af Kalken kom
mer først nu. Tagsten kan de endnu ikke love til bestemt Tid, men mener 
dog, at de kommer i en nær Fremtid. Arbejdskraft var ogsaa sikret i 
Foraaret, men Svendene rejste, dels paa Grund af Sygdom, og dels fordi 
at Værnemagten lokkede med højere Løn, end den fastsatte. Jeg har for
gæves annonceret, søgt og rejst for at skaffe Svende. Jeg har ogsaa 
overfor Hr. Sogneraadsmedlem Vejassistent P. Jensen foreslaaet, at jeg 
for at skaffe Svende til at fremme Arbejdet vilde tilbyde Svendene højere 
Løn, hvilken Merpris jeg saa mente, at Sogneraadet skulde betale mig, 
da jeg iflg. Tilbudet har Krav paa Prisstigninger paa Arbejdsløn, men 
det blev afvist af Hr. Jensen som Sogneraadet uvedkommende. Saa jeg 
ser ingen anden Udvej end vente, til der bliver Svende ledige paa Grund 
af Cementmangel. Jeg kan fortsætte med Murerarbejdet paa Skolen i 
næste Uge, men med det Mandskab vi er nu, vil det tage ca. 2 Maaneder 
at faa Bygningerne under Tag. Vi har i Aar haft alt vort Arbeide under 
Arkitekt Jensen, som mundtlig er blevet holdt underrettet om vore 
Vanskeligheder med at skaffe Materialer og Folk, og iøvrigt har vi for
søgt saa godt som muligt at følge Arkitektens Anvisninger.«

Sagsøgeren Nørgaard protesterede ud fra lignende Synspunkter lige
ledes overfor Byggeudvalget mod Anvendelse af Dagmulkter.

H. R. T. 1945 Nr. 21 34
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Arbejderne fremmedes derefter, saaledes at Nybygningerne var under 
Tag den 1. Oktober 1942. Den 10. Oktober 1942 afholdtes et Møde mellem 
Bramminge Kommunes Skoleudvalg paa den ene Side og Sagsøgerne paa 
den anden Side, og paa Mødet blev foreslaaet en saalydende Overens
komst:

»D’Herrer Murermestre er indgaaet paa følgende Tidsfristers Over
holdelse vedrørende Murerarbejderne i Gymnastiksalsbygningerne m. v. 
saaledes, at Nybygningerne ved Tømmerby Skole gøres pudsfærdig til 
den 20. Oktober d. A.

Nøraa Skole gøres pudsfærdig fra den 20. ds. og til den 1. November 
d. A.----------

Færdiggørelsen af Bygningerne sker i Henhold til de i Betingelser 
afsatte Frister, rykket hen til herangivne Tidsfrister, dog gøres opmærk
som paa, at de anmeldte Dagmulkter for Arbejdernes Forsinkelser ikke 
træder ud af Kraft ved nærværende, men stadig er i samme Kraft som 
tidligere anmeldt.«

Denne Overenskomst blev under Hensyn til, at Kravet om Dag
mulkter blev opretholdt fra Kommunens Side, ikke underskrevet af 
Sagsøgerne, der dog indgik paa at overholde de deri indeholdte Tids
frister forsaavidt deres Arbejde angik. Murerarbejdet ved begge Skoler 
blev da ogsaa i det væsentlige færdigt til den 1. November 1942, men 
det samlede Arbejde ved Skolerne var først tilendebragt henholdsvis den 
13. Maj 1943 (Tømmerby) og den 1. Juli 1943 (Nøraa).

Ved den endelige Opgørelse af Mellemværenderne i Juli 1943 tilbage
holdt de Sagsøgte af det af Sagsøgeren Nørgaard opgjorte Tilgode
havende for Arbejdet ved Nøraa Skole: 
Dagmulkter til Beløb ............................................................... 750,00 Kr.
Garantibeløb, der skulde henstaa til Juni 1944 ....................... 1000,00 —
hvorhos de nægtede at betale et Beløb for Prisstigning paa

Arbejdsløn samt for forskellige Ekstraarbejder ............. 281,56 —

Ialt.. 2031,56 Kr.
I det af Sagsøgeren Jensen vedrørende Arbejdet paa Tømmerby 

Skole opgjorte Tilgodehavende tilbageholdt de Sagsøgte:
Dagmulkter til Beløb ............................................................... 750,00 Kr.
Garantibeløb, der skulde henstaa til Maj 1944 ....................... 1900,00 —
hvorhos de nægtede at betale et Beløb for Prisstigning paa

Arbejdsløn samt for forskellige Ekstraarbejder ............. 400,26 —

Ialt.. 3050,26 Kr.
Hver af Opgørelserne blev af Arkitekten forsynet med Paategning 

om, at det var en Forudsætning for, at der kun blev fradraget 750 Kr. 
som Dagmulkt, »at Entreprenøren er indforstaaet hermed, i modsat Fald 
forbeholder Bygherren sig Ret til at inddrage Garantibeløbet-----------
under Begrebet Dagmulkter som yderligere Erstatning.«

Under nærværende ved Stævninger af 10. og 13. Marts 1944 anlagte 
Sag har Sagsøgerne paastaaet de Sagsøgte tilpligtet at betale de oven
nævnte Beløb, henholdsvis 2031,56 Kr. og 3050,26 Kr., med Renter heraf 
5 pCt. aarlig fra den 13. Marts 1944, indtil Betaling sker.
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De Sagsøgte har nedlagt Paastand om Frifindelse samt paastaaet 
Sagsøgerne, der erkender i begge Forhold at hæfte een for begge og 
begge for een, tilpligtet in solidum at betale sig 1438,18 Kr., hvilket 
Beløb er udregnet paa følgende Maade: 
Dagmulkter i Anledning af begge Entreprisers Forsinkelse i

Tiden 10. Juli—1. November 1942, ialt 97 Arbejdsdage å
30 Kr. = 2910 X 2 .............................................................  5820,00 Kr.

Erstatning for Mangler ved Arbejdet paa Tøm
merby Skole ............................................. 600,00 Kr.
og ved Arbejdet paa Nøraa Skole ................ 100,00 —

------------- 700,00 —

6520,00 Kr.
hvorfra gaar de af Sagsøgerne under Sagen indbetalte Beløb 

2031,56 Kr. H- 3050,26 Kr. = ...................................... 5081,82 —

1438,18 Kr.
Idet de Sagsøgte — som det fremgaar af deres foranførte under 

Sagen nedlagte Paastand — under Domsforhandlingen har anerkendt den 
af Sagsøgerne paastaaede Betaling for Prisstigning paa Arbejdsløn og 
for Ekstraarbejder, drejer Tvisten sig herefter alene om, hvorvidt og da 
i hvilket Omfang de Sagsøgte har Krav paa Dagmulkter, samt hvorvidt 
de kan gøre Fordring paa Erstatning for Mangler ved det af Sagsøgerne 
udførte Arbejde paa Skolerne.

Til Støtte for deres Paastapd om ikke at være pligtige at betale 
Dagmulkter i Overensstemmelse med Betingelserne har Sagsøgerne 
under Henvisning til den ovenfor citerede Bestemmelse i § 13, Stk. 7, i 
»Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer«, udgivet af Aka
demisk Arkitektforening, anført, at Overskridelsen af Fristerne for Ar
bejdernes Færdiggørelse skyldes Forhold, over hvilke de ikke var Herrer, 
hvorfor de har haft Krav paa Forlængelse af den fastsatte Frist. De har 
herved, i Overensstemmelse med det af Sagsøgeren Jensen i den ovenfor 
nævnte Skrivelse af 28. Juli 1942 anførte, i første Række henvist til, at 
de under de med Krigen og Landets Besættelse af fremmed Magt for
bundne Forhold dels har været ude af Stand til at skaffe alle fornødne 
Materialer rettidigt, idet deres Leverandører trods givne Løfter herom 
ikke leverede til den aftalte Tid, dels har været ude af Stand til at sikre 
sig den nødvendige Svendehjælp, i hvilken Henseende de under Parts
forklaring har oplyst, at de paa det Tidspunkt, da Arbejderne ved Sko
lerne skulde paabegyndes, foruden 2 Lærlinge og 3 Arbejdsmænd havde 
4 Svende, der alle rejste i Løbet af Maj og Juni 1942, og at det derefter 
trods energiske Bestræbelser — blandt andet averterede de i forskellige 
Blade — næsten ikke var muligt at faa Murersvende, og at de Svende, 
de fik, skiftede hurtigt.

Til Oplysning herom er indhentet Erklæringer fra Esbjerg Kommune, 
Arkitekterne Peters og Øhlenschlæger, Esbjerg, samt Murermestrene 
Lucassen, Esbjerg, og Svend Rasmussen, Bramminge, hvorhos Arkitekt 
Øhlenschlæger og Murermester Lucassen har afgivet Forklaring i Retten. 
Alle Erklæringer og Forklaringer gaar ud paa, at der hele Aaret 1942

34'
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var stor Mangel paa Bygningshaandværkere, herunder Murere, i Syd
vestjylland, hvorfor næsten alt Licitationsarbejde blev forsinket i flere 
Maaneder.

Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at Arbejderne blev for
sinket paa Grund af Arkitektens Forhold, idet han, som nævnt, først 
den 25. April 1942 foretog Afsætningen i Marken ved begge Skoler, 
ændrede Kloakplanerne til Gene for Sagsøgernes Arbejde samt undlod 
at sørge for rettidig Levering af det Jern, der skulde bruges til Lofterne 
over Kældrene, og som efter Kontrakten skulde leveres af de Sagsøgte, 
hvorhos de har anført, at de i August eller September maatte lade 
Murerarbejdet paa Skolerne hvile en 14 Dages Tid, fordi de maatte 
vente paa andre Haandværkere.

Til Oplysning om disse Forhold har Sagsøgerne forklaret, at Arki
tekten bestemte Tidspunktet for Grundenes Afsætning. Efter Støbningen 
af Fundamenterne paa Tømmerby Skole manglede Sagsøgerne det Jern, 
som Kommunen skulde levere, efter den ændrede Aftale Rundjern, og 
paa deres gentagne Anmodninger lovede Arkitekten at fremskaffe det 
fra Jernhandler Søren Thomsen, men da det ikke kom, flyttede de deres 
Arbejdsgrejer til Nøraa Skole og arbejdede videre paa den. Her lod 
de selv Jernet afhente den 20. Juni.

Den 8. August fik de en Vognmand til at hente det til Tømmerby 
Skole nødvendige Jern, hvorefter de fortsatte Arbejdet der. Sagsøgeren 
Jensen har endvidere forklaret, at Tømrerne og Snedkerne paa et vist 
Tidspunkt ikke var færdige paa Tømmerby Skole, saaledes at man, da 
Vinduerne ikke blev sat i, hverken kunde fuge eller pudse. Han har 
derhos under Domsforhandlingen fremlagt Kladde til en til Bygge
udvalget den 3. September 1942 fremsendt Skrivelse, hvori han anker 
over fornævnte Forhold.

Arkitekt Chresten Jensen har som Vidne forklaret, at det var ham, 
der tog Initiativet til, at Afsætningen af Grundene fandt Sted den 
25. April, vistnok paa Foranledning af Byggeudvalget, da Haandvær- 
kerne ikke havde ladet høre fra sig. Han mener, at Aarsagen til, at 
Sagsøgerne fik begyndt saa sent paa Byggeforetagenderne, var den, at 
de ikke kunde blive færdige paa andre Byggepladser, og at de ikke 
havde Folk nok til at begynde paa nye Arbejdspladser ogsaa. Paa de 
opgivne Tegninger var ogsaa Kloakplaner, men da Kommunen senere 
bestemte sig til at udføre dem i større Omfang for begge Skolers Ved
kommende, maatte det nødvendigvis medføre nogle Forandringer, lige
som det kom til at genere Haandværkerne, da disse paa de Tidspunkter 
endnu ikke var færdige med Arbejdet. Vidnet hævder, at det fornødne 
Jern til enhver Tid var til Disposition for Sagsøgerne, naar de blot 
havde stillet Krav om at faa det, men et saadant Krav er ikke blevet 
stillet overfor Vidnet.

Tømrermester Th. Madsen, der havde Tømrerarbejdet paa Nøraa 
Skole, har som Vidne forklaret, at han vistnok i Slutningen af August 
var nogle Dage bagefter, saaledes at det varede en lille Uges Tid, inden 
Taget kunde blive lagt.

Tømrer Frederik Frederiksen, der havde Tømrerarbejdet paa Tøm
merby Skole, har den 4. August 1942 tilskrevet de Sagsøgtes Bygge-
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udvalg, at han paa Grund af, at Arbejdet var forsinket 3 Maaneder fra 
Murernes Side, ikke paatog sig noget Ansvar for Forsinkelse fra hans 
Side i Resten af Byggeperioden. Han har som Vidne forklaret, at han 
ikke kan huske, at Sagsøgerne derefter blev sinket, fordi han ikke var 
færdig med sit Arbejde.

Endelig har Sagsøgerne som Aarsag til Forsinkelsen henvist til, at 
de paa begge Skoler har udført betydelige Ekstraarbejder indenfor det 
i Betragtning kommende Tidsrum. Det er herved oplyst, at det samlede 
Timetal for Ekstraarbejder paa Nøraa Skole udgør 84 Timer eller lO1/» 
Dag for en Murer og 44 Timer eller 5l/2 Dag for en Lærling og paa 
Tømmerby Skole 144 Timer eller 18 Dage for en Murer, samt at der er 
udbetalt for Ekstraarbejder paa Nøraa Skole 2470,49 Kr. og paa Tøm
merby Skole 2803,55 Kr.

Da de Vanskeligheder med Fremskaffelse af Materialer og Arbejds
kraft, som Sagsøgerne paaberaaber sig, efter det oplyste maa antages 
at have været tilstede, allerede da de underskrev Byggekontrakterne, i 
hvilke de iøvrigt udtrykkelig paatog sig Eneansvaret for Følgerne af 
eventuelle Materialemangler, og da Sagsøgerne endnu et Stykke Tid, 
efter at de omhandlede Arbejder skulde være paabegyndt, havde adskil
lige Murersvende i Arbejde og saaledes, saafremt de havde paabegyndt 
Arbejderne til den i Kontrakterne fastsatte Tid, vilde have haft Mulig
heder for at udføre Arbejderne indenfor den fastsatte Frist, findes Sag
søgerne at maatte bære Risikoen for, at Vanskeligheder af nævnte Art 
har sinket Arbejdernes Udførelse, hvorfor de ikke paa dette Grundlag 
kan fritages for Betaling af Dagmulkter som vedtaget i Kontrakterne.

Da Sagsøgerne maa antages selv at have været pligtige til at tage 
Initiativet til Grundenes Afsætning paa det Tidspunkt, Arbejderne skulde 
paabegyndes efter Kontrakterne, da Ændringerne i Kloakplanerne efter 
det under Domsforhandlingen oplyste ikke kan antages at have haft 
væsentlig Indvirkning paa Arbejdsforholdene før den 1. November 1942, 
og da Sagsøgerne uden større Besvær var i Stand til at skaffe det 
omhandlede Jern fra vedkommende Handlende, findes de ikke at kunne 
paaberaabe sig Arkitektens Forhold til Undskyldning for Forsinkelsen, 
ligesom de under de foreliggende Omstændigheder, hvor de selv var saa 
langt tilbage med deres Arbejde til Gene for de øvrige Haandværkere, 
ikke findes at kunne undskylde sig med at være sinket af disse en kort 
Tid paa et Tidspunkt, hvor hele Arbejdet forlængst skulde have været 
tilendebragt.

Herefter findes Sagsøgerne at maatte tilsvare de Sagsøgte de paa
staaede Dagmulktbeløb, som dog, under Hensyn til, at Forsinkelsen med 
Arbejdernes Færdiggørelse i nogen Grad maa antages at skyldes Ud
førelsen af Ekstraarbejder, skønsmæssigt findes at burde nedsættes til 
2000 Kr. for hver af Sagsøgerne.

Den af de Sagsøgte nedlagte Paastand om Erstatning for Mangler 
ved Arbejdernes Udførelse angaar Mangler ved Taget og ved Indgangs
portalen paa Tømmerby Skole og ved en Gavl paa Nøraa Skole.

Med Hensyn til de nævnte Mangler ved Arbejdet paa Tømmerby 
Skole foreligger en Skønserklæring, afgivet af Murermester M. Laurid-
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sen, Ribe, og Bygmester N. Jacobsen, Gredstedbro, den 18. September 
1944, i hvilken udtales:

»Tagarbejdet

Arbejdet ved Understrygningen af Taget var mangelfuldt, hvilket 
sikkert er en væsentlig Aarsag til Gennemslag af Regnvandet.

Ved Nordgavlen af Skolebygningen er Forskallingen revet fra, og en 
Del faldet helt ud. Dette skyldes antagelig, at de dertil anvendte Ma
terialer har været for lidt cementstærke.

Skodrenden i Sammenbygningen mellem Skolebygning og Sal er 
oplagt paa en saadan Maade, at der ikke er andet at gøre ved den, end 
helt at omlægge den. Prisen for at faa Taget sat i forsvarlig Stand 
anslaas til ca. 250 Kr.

Indgangsportalen er vindskæv, hvilket sikkert skyldes, at Muren 
efter Opmuringen er skubbet ud, og dette er antagelig sket ved Rejsning 
af Tagværket, dog kan dette ikke være overset, idet Gesimsen, der er 
muret bagefter, sikkert med Overlæg er muret efter Murens Retning.

Hvis dette skal rettes, maa Gesims og Dørparti helt tages ned, og 
dette skønnes at ville koste ca. 350 Kr. Dog bemærkes, at kvalitets
mæssig set har det ingen Betydning med Skævheden, Murværket der 
er lige saa stærkt som de andre Steder.«

Om de heromhandlede Forhold har Sagsøgeren Nørgaard som Part 
forklaret, at Arbejdet paa Tømmerby Skole, efter at Murer-, Fuge- og 
Tagarbejde var færdigt, blev kasseret af Arkitekten, derunder ogsaa 
Indgangsportalen. Svendene forlangte samtidig at faa deres Akkord- 
overskud udbetalt, men de henvistes til at bringe det kasserede Arbejde 
i Stand. Allerede 3—4 Dage efter kom de igen medbringende en Erklæ
ring fra Arkitekten, hvorefter Arbejdet var godkendt. Skønt Sagsøgerne 
ikke fandt Arbejdet ordentligt udført, turde de nu ikke undlade at ud
betale Overskudet, da Bygherren havde godkendt Arbejdet.

I Tilslutning hertil er fremlagt en Skrivelse af 7. Oktober 1942 fra 
Arkitekt Jensen til Sagsøgeren Jensen, hvori det hedder, at »Murer-, 
Fuge-, Tagarbejder og Understrygningsarbejder paa Tømmerby Skole er 
godkendt, efter at Murerne nu har efterset og udbedret de forskellige 
Arbejder dette vedrørende.«

Da de paagældende Arbejder saaledes er godkendt af Arkitekten paa 
de Sagsøgtes Vegne, findes de ommeldte Krav om Erstatning for Mangler 
ved Tømmerby Skole ikke at kunne tages til Følge.

Vedrørende den paastaaede Mangel ved Arbejdet paa Nøraa Skole 
har Skønsmændene i deres fornævnte Erklæring udtalt:

»Fugtgennemslag i Gymnastiksalens Vestgavl.
Efter Udhugning af Sten i den udvendige halve Stens Mur og Under

søgelse af Isolation fandt man, at Arbejdet var udført i Overensstem
melse med de foreliggende Beskrivelser. Ved Afhugning af Puds ind
vendig kunde ses, at Asfalteringen var ført op til Isolationen, men det 
saa ud til, at Fugtigheden var slaaet igennem, hvor Asfalteringen hørte 
op. Det antages, at dette kan udbedres ved at afhugge Pudslaget ca. 
60 cm højere op og saa asfaltere dette Stykke samt sørge for en god
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Forbindelse mellem det nye og det gamle Asfaltlag. Og iøvrigt sørge for 
at der udhugges for Udtørring.

Bekostninger i Forbindelse hermed anslaas til ca. 100 Kr.«
Under Hensyn til, at dette Arbejde er udført efter Beskrivelsen og 

til, at der ikke er paavist Mangler ved Udførelsen eller de anvendte 
Materialer, vil der heller ikke kunne tilkendes de Sagsøgte nogen Erstat
ning paa dette Grundlag.

Herefter vil de Sagsøgte, idet der i hvert af de af Sagsøgerne for
langte Beløb fragaar 2000 Kr., være at dømme til at betale til Sagsøge
ren Nørgaard 31 Kr. 56 Øre og til Sagsøgte Jensen 1050 Kr. 26 Øre, 
begge Beløb med Renter 5 pCt. aarlig fra den 13. Marts 1944, indtil 
Betaling sker.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighederne at burde op
hæves.

Fredag den 3 0. November.

Nr. 209/1944. Fabrikant A. Borchsenius (Oluf Petersen efter Ordre)
mod

Firmaet »Butiksmontøren« v/ Ferdinand Christian Hindsgaul (Overretssagfører Knud Jespersen).
(Spørgsmaal om, hvorvidt nogle af Appellanten forfærdigede Udstillings

mannequinbuster nyder kunstnerretlig Beskyttelse).

Østre Landsrets Dom af 3. Juli 1944 (V. Afd.): Sagsøgte, 
Firmaet »Butiksmontøren« ved Ferdinand Christian Hindsgaul, bør for 
Tiltale af Sagsøgeren, Fabrikant A. Borchsenius, i denne Sag fri at 
være. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte 1000 Kr. inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven. Der til
lægges hos det Offentlige de efter Sagsøgerens Begæring udmeldte 
Skønsmænd, Billedhugger Starcke og Kunstgipser Poul Ferdinandsen i 
Skønshonorar hver især 500 Kr. og Sagsøgeren i Godtgørelse for Udlæg 
til Befordring til de nævnte Skønsmænd 10 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har’ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten nedlagt Paastand om, at Ind

stævnte tilpligtes1) at betale Appellanten en Erstatning efter Rettens Skøn, 2) at tilintetgøre de Gengivelser af Appellantens Modeller, Indstævnte maatte ligge inde med,3) at tilintetgøre de Forme og Matricer, Indstævnte maatte være i Besiddelse af vedrørende Appellantens Modeller, og
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4) at lide Straf i Henhold til § 32, jfr. § 17, Stk. 1, i Lov om Forfatterret og Kunstnerret Nr. 149 af 26. April 1933.Indstævnte paastaar Stadfæstelse.
Appellantens Paastand er for Højesteret begrænset til at an- gaa de med Litra A og B betegnede Modelfigurer, hvorhos der intet Krav støttes paa den anvendte Fremgangsmaade ved Sminkning af Figurerne eller Fremstilling af Baandfrisure.
De af Appellanten fremstillede Modelfigurer, der efter det oplyste frembyder stor Lighed med visse udenlandske Modeller, findes ikke at have en saadan kunstnerisk Originalitet, som er en Forudsætning for at tillægge dem Retsbeskyttelse efter fornævnte Lovs § 24. Dommen vil herefter være at stadfæste. Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Fabrikant A. Borchsenius, til Indstævnte, Firmaet »Butiksmontøren« v/ Ferdinand Christian Hindsgaul, med 800 Kr.
Der tillægges Højesteretssagfører Oluf Petersen i Salær for Højesteret 300 Kr., der udredes af det Offentlige.
De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Fabrikant A. Borchsenius, hvem der er meddelt fri Pro

ces, dog uden Beskikkelse af Sagfører, paastaar under nærværende den 
15. Januar 1943 anlagte Sag Sagsøgte, Firmaet »Butiksmontøren« ved 
Ferdinand Christian Hindsgaul, med Hensyn til 3 under Sagen omhandlede 
Modelfigurer af Sagsøgerens Fabrikat, (Udstillingsmannequinbuster) be
tegnede som A, B og C, i Anledning af ulovlig Benyttelse af disse ved 
Fremstilling af Sagsøgtes Modeller, tilpligtet

1) at betale Sagsøgeren en efter Lov om Forfatter- og Kunstnerret 
af 26. April 1933 § 32, jfr. § 17, opgjort Erstatning paa mindst 100.000 Kr., 
under Domsforhandlingen principalt ansat til 970.000 Kr., med Renten 5 % 
p. a. fra Tingfæstningen den 15. April 1944, 2) at tilintetgøre de Gengivel
ser af Sagsøgerens Modeller, Sagsøgte maatet ligge ind med, 3) at til
intetgøre det Gengivelsesmateriale, Sagsøgte maatte være i Besiddelse 
af, samt 4) at lide Straf i Henhold til ovennævnte Lovs § 17, Stk. 1.

Sagsøgte paastaar Frifindelse, idet Sagsøgte benægter at have gjort 
sig skyldig i noget lov- eller retsstridigt Forhold overfor Sagsøgeren. 
Til at skønne i Sagen har efter Sagsøgerens Begæring været udmeldt 
Billedhugger Starcke og Kunstgipser Poul Ferdinandsen. Disse har afgivet
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en den 20. November 1943 fremlagt udateret Skønserklæring. Skøns
mændene har sammenfattet deres Bedømmelse i følgende Resumé:
»Spørgsmaal.
1. Kan Borchsenius’ figurer nyde 
kustnerbesky ttelse ?
Kan Stilen nyde kunstnerbeskyt
telse?
Kan en efterligning paapeges?
Er en saadan retsstridig?

Er det retsstridigt at foretage af
støbning af andres figurer?
Er der en principiel forskel mellem 
Borchsenius’ figurer og andres?
2. Hai Hindsgaul efterlignet Borch
senius’ arbejde?
Har Hindsgaul foretaget afstøb
ninger efter Borchsenius’ Arbejde? 
Har Borchsenius efterlignet Hinds- 
gauls arbejde?
Har Borchsenius foretaget Afstøb
ninger efter Hindsgauls arbejde?
Har Borchsenius efterlignet Häfner 
og Schöns arbejde?
3. Kan fremgangsmaaden ved Smink
ning og fremstilling af baandfrisure 
nyde kunstnerbeskyttelse?
Har Hindsgaul efterlignet Borchse
nius her?

Skønsmændene har derhos den 
spørgsmaal som følger:

Svar.
Ja.

Nej. Da typerne er saa ens.

Med stor sandsynlighed.
Hvert tilfælde maa bedømmes for 
sig i forhold til hvor stærk efter
ligningen er (her tænkes paa til
stedeværelse eller fraværelse af 
personlig opfattelse af formen). 
Ja.

Ja. 1 hans personlige Opfattelse af 
formen.
Ja.

Ja.

Muligheden foreligger i et enkelt 
tilfælde.
Nej.

Nej.

Nej.

Kan ikke afgøres efter det forelig
gende materiale.

19. Juni 1944 besvaret nogle Tillægs-

»Spørgsmaal 1. Figur A.
Har Borchsenius efterlignet Häfner og Schön?
Skal man tale om Lighedspunkter maa man sige, at Borchsenius’ 

Figur er en stærkt forbedret Udgave og i Formopfattelsen saa selvstæn
dig, at den nærmest maa betragtes som original.

Borchsenius Figur A 16.
Häfner & Schön A 5.

Spørgsmaal 2. Figur B.
Har Borchsenius efterlignet Häfner & Schön?
Ligheden er meget stærk uden at vi dog tør paastaa, at det er en 

bearbejdet Afstøbning.
Borchsenius Figur B. 2 og B.
Häfner & Schön B. 3.

Spørgsmaal 3. Figur B.
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Borchsenius Figur ligner mere Häfner & Schöns Figur end Butiks
montørens.«

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Skønsmæn
dene, Sagsøgeren, den hos Sagsøgte ansatte Afdelingschef Erling Ander
son, Arkitekt Louis Albert Hjarne, Professor Sigurd Wandel, Repræsen
tant Chr. Jørgen Carstenschiold, Fabrikant Carl Johansen og Stukkatør 
Johannes Jensen.

Omend der fra Sagsøgerens Side findes at foreligge en vis kunstnerisk 
Indsats ved Fremstillingen af hans under Sagen omhandlede Modeller, 
findes denne Indsats dog overfor Modellernes praktiske Udnyttelse at 
være sat saaledes i Baggrunden, at der ikke paa Fremstillingen bør 
støttes en Eneret med Hensyn til Modellerne. Hertil kommer, at der efter 
de Retten foreviste udenlandske Typer (derunder Häfner & Schön) og 
det iøvrigt med Hensyn til Udstillingsmannequiner oplyste findes at fore
ligge et saadant Ide-Marked paa det heromhandlede Omraade, at Sag
søgeren ikke kan anses berettiget til overfor Sagsøgeren at hævde nogen 
særlig Prioritetsstilling i saa Henseende.

Som Følge af det anførte, og idet det oplyste ikke tillader at ind
rømme Sagsøgeren nogen Eneretsstilling med Hensyn til Sminkning og 
Baandhaarsfrisure, vil Sagsøgte være at frifinde.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

Tirsdag den 4. December.

Nr. 264/1944. Grønthandler Jens Chr. Jacobsen (Vang) 
mod

fhv. Restauratør Tage Ballebye Jensen (Selv).
(Vedrørende Gyldigheden af en Saldokvittering).

Østre Landsrets Dom af 27. Oktober 1944 (II Afd.): Sag
søgte, fhv. Restauratør Tage Ballebye Jensen, bør for Tiltale af Sag
søgeren, Grønthandler Jens Chr. Jacobsen, i denne Sag fri at være. Den 
den 17. Juli 1944 efter Sagsøgerens Begæring hos Sagsøgte foretagne 
Arrestforretning ophæves. Sagsøgeren bør inden 15 Dage fra denne Doms 
Afsigelse til Sagsøgte betale 200 Kr. samt Sagens Omkostninger med 
150 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I en den 27. Maj 1944 oprettet Overenskomst har Indstævnte i Anledning af, at Appellanten havde givet ham Fuldmagt til at modtage Udbetalingssummen ved Salget af Restaurationen, forpligtet sig til intet at hæve af Beløbet, forinden hele Forholdet mellem Parterne var bragt i Orden.
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Efter Sagens Indbringelse for Højesteret er afgivet fornyet Forklaringer af Parterne og af Landsretssagfører Karl Kragh, paa hvis Kontor Forhandlingerne om Udbetaling af de 10.000 Kr. fandt Sted, samt Forklaring af Restauratør Charles Høyen, der havde haft Penge staaende i Restaurationen og medvirket ved dennes Salg.Ved de saaledes afgivne Forklaringer maa det anses bevist, at saavel Indstævnte som Høyen under Forhandlingerne udtalte, at hvis Appellanten ikke vilde modtage de 10.000 Kr. til fuld Afgørelse, risikerede han intet at faa.Herefter findes det godtgjort, at Appellanten har afgivet Saldokvitteringen under en efter Situationen ikke ubegrundet Frygt for, at Indstævnte ved Forbrug eller paa anden Maade skulde unddrage Appellanten det ham rettelig tilkommende Beløb, og Indstævnte, der maa have været klar herover, findes herefter i Medfør af Aftalelovens § 33 at være afskaaret fra at paa- beraabe sig Kvitteringen. Da det endvidere maa antages, at Appellanten yderligere havde i hvert Fald det paastaaede Beløb til Gode hos Indstævnte, vil Appellantens Paastand være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 600 Kr.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, fhv. Restauratør Tage Balleby e Jensen, bør til Appellanten, Grønthandler Jens Chr. Jacobsen, betale 3000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 2 2. Juli 194 4, til Betaling 
sker.Den foretagne Arrestforretning bør som lovlig gjort og forfulgt ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten med 600 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser saalydende:
Den 20. December 1943 oprettedes der mellem Sagsøgeren, Grønt

handler Jens Chr. Jacobsen, og Sagsøgte, fhv. Restauratør Tage Balle- 
bye Jensen, en Interessentskabskontrakt om Drift af Kafé Kongsgaarden, 
Hammelstrupvej 33, der skulde drives paa Sagsøgtes Beværterborgerskab 
og med Sagsøgte som ansvarlig Indehaver. Iøvrigt skulde Parterne dele 
Fordele og Tab lige. Hver af Parterne skulde indskyde 8500 Kr. i In
teressentskabet, og Sagsøgeren laante hertil Sagsøgte 3500 Kr.

Sagsøgeren foreviste denne Kontrakt for sin Sagfører, der mente, 
at den var ulovlig, da Sagsøgeren ikke havde Beværterborgerskab, og 
der førtes derefter nogle Forhandlinger om Interessentskabets Op-



540 4. December 1945

hævelse. Man enedes om Ophævelsen, og den 1. Juli 1944 blev Re
staurationen solgt for 26.000 Kr., hvoraf 21.000 Kr. skulde betales kontant. 
Sagsøgeren mente herefter at have Krav paa at faa de af ham indbetalte 
Beløb, ialt 12.000 Kr. udbetalt, hvorhos han mente hos Sagsøgte at have 
yderligere Krav paa ialt 3749 Kr. 07 Øre for forskellige Beløb, som 
Sagsøgte ikke havde afregnet. Under et Møde senere samme Dag, som 
Salget fandt Sted, meddelte Sagsøgte, der havde faaet den kontante 
Købesum udbetalt, efter Sagsøgerens Anbringende, at hvis Sagsøgeren 
ikke afgav Saldokvittering mod at faa udbetalt 10.000 Kr., vilde han intet 
faa udbetalt, og Sagsøgeren, der sammen med sin Sagfører var til Stede 
paa Mødet, afgav derefter Saldokvittering og fik udbetalt 10.000 Kr.

Sagsøgeren, der kun af Frygt for den fremsatte Trusel gik med til 
at afgive Saldokvittering foretog derefter den 17. Juli 1944 ved Fogeden 
i Frederiksberg Birk en Arrestforretning hos Sagsøgte for sit formentlige 
Restkrav, under Forretningen opgjort til ialt 3537 Kr. Under Forretningen 
gjordes der Arrest dels i et Sagsøgte tilhørende, hos en Sagfører be
roende kontant Beløb af 1000 Kr., dels i et Gældsbevis, stort 1200 Kr., 
dels i et af Sagsøgte hos Københavns Belysningsvæsen stillet Depositum, 
stort 350 Kr.

Sagsøgeren har derefter ved Stævning af 20. Juli 1944 anlagt nær
værende Sag, hvorunder han har nedlagt Paastand paa, at Sagsøgte 
dømmes til at betale ham 3000 Kr. med Renter 5 pCt. om Aaret fra 
Sagens Berammelse den 22. Juli 1944 og har paastaaet Arrestforretningen 
stadfæstet. Til Støtte for sin Paastand har han anført, at han efter Op
gørelse af Interessentskabsmellemværendet havde til Gode ialt 15.749 Kr. 
07 Øre, dog at han under denne Sag kun indbetaler 3000 Kr., idet han 
mener, at Sagsøgte ikke er i Besiddelse af Midler til at betale et større 
Beløb, og at han kun afgav Saldokvittering, fordi han med Føje frygtede, 
at Sagsøgte ellers vilde unddrage ham Betaling af ethvert Beløb.

Sagsøgte har nedlagt Paastand paa Frifindelse samt paastaaet Sag
søgeren dømt til i Erstatning for den ulovlige Arrestforretning at betale 
et Beløb efter Rettens Skøn, ikke over 1000 Kr. Sagsøgte erkender, at 
Sagsøgeren efter Opgørelse vilde faa mere til Gode end 10.000 Kr., men 
dog ikke saa meget som af Sagsøgeren hævdet, men har anført, at der 
mellem Parterne er truffet en Aftale om, at Forholdet mellem dem 
skulde afvikles ved Betaling af 10.000 Kr., hvilken Aftale ogsaa var 
rimelig i Betragtning af, at Sagsøgte skulde tilsvare Interessentskabets 
Forpligtelser, og Aftalen er i hvert Fald ikke indgaaet under Trusel 
eller Tvang.

For Landsretten har Parterne samt Landsretssagfører Karl Kragh 
afgivet Forklaring.

Det kan herefter ikke anses for godtgjort, at der foreligger noget 
Forhold, hvorefter Sagsøgeren ikke skulde være bundet ved den afgivne 
Saldokvittering, og Sagsøgte vil derfor være at frifinde og Arrestforret
ningen at ophæves. I Erstatning for den ulovlige Arrestforretning findes 
Sagsøgeren at burde betale Sagsøgte 200 Kr. Sagsøgeren vil derhos have 
at betale Sagsøgte Sagens Omkostninger med 150 Kr.
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Onsdag den 5. December.

Nr. 164/1943. Jensen Motor Co. A/S's Konkursbo (Gamborg) 
mod

General Motors International A/S (Landsretssagfører Thorsøe-Jacobsen).
(Erstatning for Brud paa Overenskomst angaaende Salg af nogle 

Elektrovogne).

Sø- og Handelsrettens Dom af 6. Maj 1943: De Sagsøgte, 
General Motors Internatioal A/S, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Jensen 
Motor Co. A/S, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger betaler 
Sagsøgerne til de Sagsøgte med 1500 Kr. inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har tolv Dommere deltaget.Efter Dommen er Jensen Motor Co. A/S erklæret konkurs, og Konkursboet er indtraadt i Sagen.
De mellem Parterne paa Møderne den 25. Marts og 27. April 1942 stedfundne Aftaler findes efter de foreliggende Referater, hvis Rigtighed ikke er bestridt, at maatte forstaas saaledes, at der — som Følge af de forefundne tekniske Mangler ved Vognene og disses Tilbehør — blev opnaaet Enighed om, at Virkningen af foreliggende Aftaler om Leverancer til Indstævnte blev suspenderet, indtil det ved fælles Hjælp var lykkedes Parterne at afhjælpe Manglerne paa økonomisk tilfredsstillende Maade. Det kan derhos ikke anses godtgjort, at dette Resultat var opnaaet paa det Tidspunkt, da Appellanten stillede Krav til Indstævnte om Aftagning af Vogne i Henhold til Ordren af 4. Marts 1942 eller overhovedet opnaaedes. — Uanset om det kan antages, at der — til Trods for det i Appellantens Ordrebekræftelse af 17. samme Maaned indeholdte Forbehold om Prisforhøjelse i Henhold til Overenskomstens § 8 — kom en endelig Handel i Stand mellem Parterne, tiltrædes det, at Appellanten efter det anførte ikke under de foreliggende Omstændigheder har haft Føje til at paa- beraabe sig Aftalen som Grundlag for det rejste Erstatningskrav. Herefter vil Dommen kunne stadfæstes.
Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 2000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Jensen Motor Co. A/S’s Kon-
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kursbo, til Indstævnte, General Motors International A/S, med 2000 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 14. November 1941 blev der indgaaet en Overenskomst mellem 

Sagsøgerne under denne Sag, Jensen Motor Co. A/S — i Overens
komsten kaldet J. M. C. — og de Sagsøgte, General Motors Inter
national A/S — i Overenskomsten kaldet G. M. I.

I denne Overenskomst hedder det bl. a.:

»§ 1.
J. M. C. overdrager G. M. 1. Eneretten til Salg i Danmark af Jen- 

sen-Elektrovogne og Ombygnings-Aggregater af alle Typer, som J. M. C. 
maatte fabrikere nu og i Fremtiden, samt af Reservedele og Tilbehør til 
disse.

§ 3.
Saalænge denne Overenskomst er i Kraft, vil J. M. C. hverken 

direkte eller indirekte uden G. M. I.s Samtykke fabrikere eller sælge 
Elektrovogne, Ombygnings-Aggregater, Lade-Aggregater, Reservedele 
eller Tilbehør til disse til Anvendelse i Danmark gennem andre end 
G. M. I.----------

§4.
Samtidig med denne Overenskomsts Oprettelse bestiller G. M. I. hos 

J. M. C. 40 Elektrovogne efter nærmere Specifikation. Levering af disse 
Vogne skal paabegyndes af J. M. C. senest den 6. December med 5 Stk. 
og derefter med mindst 4 Vogne pr. Uge.

§ 6.
Efter Udløbet af den i § 16 omtalte Prøvetid vil G. M. I afgive sine 

Bestillinger til J. M. C. paa følgende Maade:
Bortset fra Elektrovogne til Dækning af ikke forudset Behov, om 

hvis Levering der i hvert enkelt Tilfælde maa træffes særlig Aftale, vil 
G. M. I. afgive sine Bestillinger i Form af Maanedsordrer, der afgives 
inden den 10de i hver Maaned, omfattende een Maaneds Leverance til 
successiv Levering i Løbet af Anden-Kalendermaaneden efter Bestillin
gens Afgivelse. Samtidig med hver Maanedsordre vil G. M. I. tilstille 
J. M. C. ikke-bindende Overslag over sit forventede Behov af Elektro
vogne i to yderligere Maaneder, resp. en Revision af tidligere afgivne 
Overslag.

§ 7.
Bestillinger paa Elektrovogne, som afgives i Form af de nævnte 

Maanedsordrer, er bindende for G. M. 1. indtil Udgangen af den Maaned, 
i hvilken Leveringen ifølge Ordren skal finde Sted. Hvis J. M. C. først 
kan foretage Leveringen til G. M. 1. efter Udgangen af den paagældende 
Maaned, staar det G. M. 1. frit at annullerede Ordren for den Elektro- 
vogns eller de Elektrovognes Vedkommende, som berøres af Forsinkel-



5. December 1945 543

sen. Om Gyldighedsfristen for Ordrer, som i særlige Tilfælde afgives 
udenfor de normale Maanedsordrer, træffes særlig Aftale i hvert enkelt 
Tilfælde.

§ 8.
J. M. C. vil levere G. M. I. Elektrovogne til de i vedføjede Tilbud 

af 13. November 1941 angivne Priser. Dersom der i Tidens Løb ind
træffer Stigninger i J. M. C.s Selvkostpris som Følge af Prisstigning paa 
Materialer eller/og Stigninger i Arbejdsløn-Niveauet, kan J. M. C. for
høje sine Priser til G. M. I., dog kun med det Beløb, som de ovennævnte 
Stigninger andrager. Omvendt skal Nedgange i Materialepriserne eller 
Arbejdløn-Niveauet komme G. M. I. tilgode i Form af Prisnedsættelser.

Prisændringer kan ikke gøres gældende for Varer, for hvilke Ordren 
allerede er afgivet af G. M. I. og accepteret af J. M. C.

§ 9.
Betalingen for alle Leveringer fra J. M. C. til G. M. I. sker netto 

8 Dage efter Varernes Modtagelse og Godkendelse. For alle Ordrer stiller 
G. M. I. Rembours i herværende Bank.

§ 10.
Dersom G. M. I. aftager mindst 100 Elektrovogne fra J. M. C. i 

Løbet af en sammenhængende Periode af 4 Maaneder, vil J. M. C. ved 
Periodens Udløb godskrive G. M. I. en Bonus paa 2X» pCt. i de i 
Periodens Løb aftagne Elektrovognes Fakturapris. Hvis G. M. I. aftager 
det ovennævnte Antal Elektrovogne i Løbet af en sammenhængende 
Periode paa kun 3 Maaneder, forhøjes denne Bonus til 3^2 pCt. af 
Fakturaprisen. Ved forud afgivne Ordrer paa 100 Vogne, at levere inden 
for en 3 Maaneders Periode, ydes 5 pCt. Bonus af Fakturaprisen.

Ved Bonusberegningen skal Elektrovogne, for hvilke Ordrer er af
givet af G. M. I. og accepteret af J. M. C. til Levering inden for Bonus- 
Perioden, regnes som leverede inden for denne, selv i Tilfælde, hvor 
J. M. C. ikke har leveret dem rettidig.

§ 12.
G. M. I. paatager sig alle Service-Forpligtelser overfor Publikum for 

de af G. M. I. leverede, af J. M. C. fabrikerede Artikler,----------

§ 15.
J. M. C. vil gøre G. M. I. bekendt med alle Nykonstruktioner og 

Forbedringer, som J. M. C. maatte frembringe, og, dersom G. M. I. 
ønsker det, inkorporere disse i Elektrobilernes Konstruktion, uden at 
nogen saadan Konstruktionsændring skal kunne indvirke paa det i nær
værende Overenskomst fastlagte Forhold mellem Parterne. Ingen For
andringer maa foretages i Elektrovognenes Konstruktion uden G. M. I.s 
Samtykke, uanset om disse Ændringer medfører en Ændring i Prisen 
eller ej.

§ 16.
En Periode af 3 Maaneder fra Leveringen af den første af de i § 4 

omtalte Vogne fra J. M. C. til G. M. I. betragtes som Prøvetid. Indtil 
Prøvetidens Udløb kan G. M. I. opsige denne Overenskomst til øje
blikkeligt Ophør.
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§ 17.
Efter Prøvetidens Udløb kan J. M. C. opsige nærværende Overens

komst til øjeblikkeligt Ophør, dersom G. M. 1. ikke sammenlagt bestiller 
mindst:

30 Elektrovogne til Aftagning i Løbet af 3 sammenhængende Ka- 
lender-Maaneder, eller 90 Elektrovogne til Aftagning i Løbet af 6 sam
menhængende Kalendermaaneder, eller 240 Elektrovogne til Aftagning i 
Løbet af 12 sammenhængende Kalender-Maaneder.

Alle ovenævnte Perioder er at regne fra 1. April 1942.
Fra 1. April 1943 at regne vil Eneretten kunne opretholdes ved et 

Aars Forbrug paa mindst 240 Elektrovogne, at aftage, som ovenfor 
stipuleret, for 12 Maaneders Perioden efter 1. April 1942 at regne.

Brud paa ovennævnte Terminer kan i intet Tilfælde lægges G. M. I. 
til Last, hvis Aarsagen til Bruddet kan tilskrives Omstændigheder, for 
hvilke G. M. I. ikke selv har Ansvaret.

Efter Prøvetidens Udløb kan G. M. I. paa sin Side opsige oven
nævnte Overenskomst med 3 Maaneders Varsel til Udgangen af et Ka- 
lenderaar.

§ 18.
Den J. M. C. i Henhold til § 17 tilkommende Ret til Opsigelse af 

nærværende Overenskomst kan ikke bringes til Anvendelse, dersom 
G. M. I. har været forhindret i at bestille det stipulerede Minimums- 
Antal Elektrovogne hos J. M. C. som Følge af Vanskeligheder ved Frem
skaffelsen af Materialer, herunder ogsaa Batterier, Gummi og andre 
Artikler eller Materialer, som ikke leveres af J. M. C., men som er nød
vendige, for at Elektrovognene kan sættes i Drift, eller som Følge af 
Vanskeligheder ved Opnaaelsen af Brugstilladelser for Elektrovogne fra 
Myndighederne i fornødent Omfang, eller andre Forhold, som G. M. I. 
er uden Indflydelse paa. J. M. C. bliver paa sin Side fritaget for Pligten 
til rettidig Levering af bestilte Varer, hvis Forsinkelsen eller Undladelsen 
skyldes Vanskeligheder af de i denne Paragraf beskrevne Art, ligesom 
alle Forpligtelser, som Parterne i Henhold til denne Overenskomst har 
paataget sig, er indgaaet under Forbehold af, at Strejker, Lockouter, 
Driftsforstyrrelser som Følge af Krighandlinger, Transportvanskelig
heder, svigtende Tilførsel af Brændsel eller Elektricitet og/eller andre 
Forhold, som Parterne er uden Indflydelse paa, kan hindre eller forsinke 
Opfyldelsen af Parternes overenskomstmæssige Forpligtelser, uden at 
dette skal kunne betragtes som Misligholdelse af nærværende Over
enskomst.

Færdig fra Trykkeriet den 19. December 1945.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O Lind). — København
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Denne Paragraf betager ikke G. M. I. Retten til at annullere sine 
Ordrer for ikke rettidig leverede Varer, saafremt Leveringen forsinkes 
mere end to Maaneder.

— — —«
I Skrivelse af 18. September 1942 fra Sagsøgernes Sagfører til de 

Sagsøgtes Sagfører opsagde derefter Sagsøgerne i Henhold til Overens
komstens § 17 Overenskomsten til øjeblikkeligt Ophør, idet de derhos, da 
de Sagsøgte ikke vilde anerkende deres Aftagelsespligt i Henhold til en 
af dem den 4. Marts 1942 afgivet Ordre hævede Handlen og krævede 
Erstatning for ikke aftagne 99 Vogne.

Da de Sagsøgte paa ethvert Punkt protesterede mod Berettigelsen 
af de af Sagsøgerne saaledes foretagne Skridt, har under nærværende 
Sag Sagsøgerne, Jensen Motor Co. A/S, paastaaet, at de Sagsøgte, Gene
ral Motors International A/S, dømmes til at betale dem en Erstatning 
senest ifølge en af statsautoriseret Revisor Axel Rasmussen den 29. Sep
tember 1942 foretaget Opgørelse beregnet til 133.920 Kr. 58 Øre med 
Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, den 2. Oktober 1942.

De Sagsøgte procederer til Frifindelse overfor Sagsøgernes Erstat
ningskrav, idet de subsidiært bestrider Opgørelsen af dette, og saafremt 
Retten maatte anse det for ønskeligt, anmoder denne om, at der rettes 
en Henvendelse til Prisdirektoratet med Forespørgsel, om den af Sag
søgerne ifølge deres Kalkulationer beregnede Bruttoavance vilde kunne 
godkendes. Sagsøgerne har erklæret intet at have at erindre imod, at 
denne Begæring imødekommes.

Sagsøgernes Paastand gik derhos oprindelig ud paa, at de Sagsøgte 
tilpligtedes at anerkende den af Sagsøgerne i den fornævnte Skrivelse af 
18. September 1942 foretagne Opsigelse af Parternes Overenskomst, over
for hvilken Paastand de Sagsøgte ogsaa procederede til Frifindelse. De 
Sagsøgte har imidlertid under Domsforhandlingen frafaldet denne Del af 
deres Frifindelsespaastand, dog med Tilføjende, at der heri ikke ligger 
nogen Anerkendelse af den foretagne Opsigelses Lovlighed. Sagsøgerne 
har herefter ogsaa frafaldet deres Paastand angaaende Opsigelsen, og 
Parterne har derpaa erklæret at være enige om, at Overenskomsten 
anses som bortfaldet fra Opsigelsesdatoen, den 18. September 1942 at 
regne.

Endelig har de Sagsøgte forbeholdt sig under en særlig Sag at gøre 
Erstatningskrav gældende overfor Sagsøgerne.

H. R. T. 1945 Nr. 22 (Ark 35 og 36) 35
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Under Domsforhandlingen er Vidneforklaring afgivet af Ingeniør 
Edwin Jensen, som er Leder af Sagsøger-Selskabet, af Direktør Kjeld 
L. Lange, Direktør Aage Jensen, Salgschef, Ingeniør F. V. Timm og 
Indkøbschef Johs. Frandsen, som alle er ansat i det sagsøgte Selskab, 
af Fuldmægtig Vilhelm Leifer, som var juridisk Raadgiver for Ingeniør 
Jensen, af Ingeniør Mogens Schmidt, Ingeniør John Christiansen, Regn
skabsfører, Fru Kirsten Nielsen og Ingeniør John Lund, som alle er 
ansat i Sagsøger-Selskabet, samt af Direktør A. O. Wenzel, Akkumulator
fabrikken »Wotan«.

Efter de saaledes afgivne Forklaringer og det iøvrigt foreliggende er 
Sagens nærmere Sammenhæng følgende:

Den omhandlede Elektrovogn er et Fabrikat, som Ingeniør Jensen 
kom frem med i Foraaret 1941. Sagsøgerne fremstillede dog kun selv 
Vognens Chassis, ligesom de forsynede Vognen med det fornødne Lade- 
aggregat (Omformer og Automatik) der leveredes andetsteds fra. De 
Sagsøgte var før Indgaaelsen af Overenskomsten klar over, at det 
drejede sig om en ganske ny Vogn, og ifølge Ordningen mellem Parterne 
skulde de Sagsøgte fra Sagsøgerne alene aftage Chassis med Lade
aggregat, medens de selv foruden at lade Vognene forsyne med Karos
seri skulde anskaffe Akkumulator-Batterier til dem efter Sagsøgernes 
Anvisning med Hensyn til Batteriernes Art og Størrelse.

Den 18. November 1941 indbetalte de Sagsøgte, i Stedet for at stille 
Rembours, 50.000 Kr. paa Sagsøgernes Bankkonto paa de af de Sagsøgte 
i Henhold til Overenskomstens § 4 i Ordre givne 40 Vogne, af hvilke der
efter den første blev leveret den 11. December 1941, saaledes at den i 
§ 16 fastsatte 3 Maaneders Prøvetid løb fra denne Dato.

I Begyndelsen af Aar 1942 arbejdedes der fra begge Parters Side 
paa en ny samlet Ordre fra de Sagsøgte til Sagsøgerne, og ifølge In
geniør Jensens og Indkøbschef Frandsens Vidneforklaringer drøftede man 
herunder i Slutningen af Februar 1942 Muligheden af en Prisforhøjelse.

Den 4. Marts 1942 afgav de Sagsøgte til Sagsøgerne tre Ordrer paa 
Levering af henholdsvis:

Ordre Nr. 24869.
66 Stk. Chasis 3/< Ton Type 441—1 pr. Stk. Kr. 4050,00 4-’ 5 pCt. Bonus 
Levering: 21 Stk. i Maj Maaned

23 Stk. i Juni Maaned
22 Stk. i Juli Maaned.

Ordre Nr. 24870.
1 Stk. Chassis 3/< Tons Type 441—1 med Gearmotor Kr. 4700,00 4- 5 pCL 
Bonus
Levering: snarest muligt.

Ordre Nr. 24871.
33 Stk. Chassis P/2 Ton, Type 641—1 pr. Stk. Kr. 5850,00 4- 5 pCt. Bonus
Levering: 11 Stk. i Maj Maaned

11 Stk. i Juni Maaned
11 Stk. i Juli Maaned.

Ordrerne er alle paaført følgende trykte Indledningsbemærkning:
»De maa kun udføre denne Ordre, saafremt De er indforstaaet med 

alle dens Instruktioner samt de paa Bagsiden anførte Betingelser.«
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I Ordrernes trykte Tekst heddet det derhos: 
»Instruktion.

1. Denne Ordre betragtes som anerkendt, dersom Indsigelse ikke gøres 
inden 8 Dage efter Ordrens Afgivelse.
— — —«
I de paa Ordrernes Bagside trykte Betingelser hedder det endelig 

bl. a.:
»3. Vi forbeholder os Ret til Annullering af Ordren eller Del deraf, 

saafremt Levering ikke har fundet Sted, enten indenfor den i Ordren 
specificerede Tid eller — hvis en saadan ikke er angivet — indenfor 
sædvanlig handelsmæssig Tidsfrist. Ingen Varer, udover de i Ordren 
specificerede, vil blive akcepteret.«

I den Skrivelse af 4. Marts 1942 fra de Sagsøgte, hvormed Ordrerne 
fremsendtes til Sagsøgerne, hedder det:

»Vi refererer til behagelig Samtale med Deres Herr Ingeniør Jensen, 
ved hvilken Lejlighed vi placerede Ordre paa:

og vi beder Dem venligst bekræfte Modtagelsen af vore vedlagte Ordrer 
Nr. 24869/71.

Under vor Samtale blev det aftalt, at saa snart de 30 Motorer til 
Type 441-1, som De endnu har paa Lager, er brugt, skal den større 
Motor monteres. Med Hensyn til Differentiale beder vi Dem meddele os, 
om der bliver nogen Prisændring herpaa, og hvad angaar Lysbatteri og 
Dynamo imødeser vi gerne Deres Forslag om Ændring.

Samtidig meddelte vi Dem, at vi ønsker, at De reserverer Materiale 
til yderligere 250 Vogne, og vi beder Dem derfor venligst tilstille os et 
Forslag herover, som dækker baade den rent praktiske saavel som den 
økonomiske Side af Sagen.«

Samme Dag — den 4. Marts 1942 — skrev Sagsøgerne til Firma 
F. L. Schmidt & Co. for at sikre sig et større Antal Differentialer til 
Brug ved Effektueringen af de fornævnte og forventede senere Ordrer 
fra de Sagsøgte, og den 5. s. M. skrev Sagsøgerne ligeledes til Søborg 
Vognfjederfabrik for at faa reserveret Materiale til Dækning af deres 
Ordrer indenfor det første Aar.

De Sagsøgte beordrede paa deres Side den 5. Marts 1942 ialt 60 Stk. 
Akkumulatorer hos Fabriken »Wotan«.

Den 11. Marts 1942 blev der af de Sagsøgte betalt Sagsøgerne 
50.000 Kr.

Dette Beløb ansaa Ingeniør Jensen ifølge sin Vidneforklaring for 
en a conto Betaling paa Ordren paa de 100 Vogne, i hvilken Forbindelse 
Ingeniør Jensen endvidere har forklaret, at Direktør Lange under en 
Samtale med ham angaaende Financieringen af denne Ordre havde lovet 
en forskudsvis Betaling paa 150.000 Kr., at erlægge med i/s straks og 
Resten i Rater.

Direktør Lange har derimod forklaret, at de fornævnte 50.000 Kr. 
vedrørte de i Henhold til Overenskomstens § 4 beordrede 40 Vogne, og 
at han ikke har lovet Ingeniør Jensen noget Forskud paa de 100 Vogne.

Den 17. Marts 1942 tilskrev Sagsøgerne de Sagsøgte saaledes:
»Vi bekræfter hermed Modtagelsen af Deres Ordre af 4. ds. paa ialt:

35'



548 5. December 1945

til Levering i Maanederne Mai, Juni og Juli efter Deres Specifikation.
Nævnte Ordre kan accepteres, men desværre kun ved at gøre Brug 

af § 8 i Overenskomsten mellem G. M. I. og J. M. C.
Der er fremkommet en Forhøjelse paa Differentialer paa 171 Kr. 

pr. Stk. Arbejdslønstigning pr. 1. Marts 1942 andrager for Type 441-1 
12 Kr. og for Type 641-1 18 Kr. For 30 Stk. Chassiser, Type 441-1, har 
vi Motorer paa Lager; for de resterende 36 Stk. indbygges efter Aftale 
en større Motor. Merprisen for den større Motor incl. Prisstigning siden 
vor sidste Ordreafgivelse paa Motorer er 120 Kr. pr. Stk., og for Kon
trollere til 441-1 50 Kr. pr. Stk.

— — —«
Skrivelsen indeholder derhos en Specifikation af Prisstigningen paa 

de forskellige Modeller Chassis, varierende fra 79 Kr. til 243 Kr. pr. 
Chassis, d. v. s. fra ca. 2 pCt. til ca. 5 pCt. af de i Ordrerne angivne 
Priser.

En af de første Dage efter denne Skrivelses Dato havde Ingeniør 
Jensen en Samtale med Indkøbschef Frandsen angaaende de nævnte 
Prisforhøjelser.

Under denne Samtale udbad Indkøbschef Frandsen sig ifølge den 
af ham afgivne Forklaring en nærmere Specifikation af Prisforhøjelsen 
for, som han udtrykkelig sagde til Ingeniør Jensen, at kunne forelægge 
den for sin Direktion til Godkendelse, saaledes som det var paalagt 
ham af Direktør Aage Jensen.

Ingeniør Jensen benægter derimod, at der under den nævnte Sam
tale var Spørgsmaal om Direktionens Godkendelse af Sagsøgernes 
Priser.

Indkøbschef Frandsen forelagde ogsaa et Par Dage efter Priserne 
for Direktionen, men uden at denne foreløbig vilde tage Stilling til dem, 
hvilket Frandsen imidlertid ikke meddelte Ingeniør Jensen.

Den 20. Marts 1942 fik Direktør Lange, efter hvad han har forklaret, 
en Notits fra de Sagsøgtes Indkøbsafdeling om, at Udbetalingerne til 
Sagsøgerne skulde standses, hvilken Standsning imidlertid ikke blev 
meddelt Sagsøgerne.

Den 25. Marts 1942, paa hvilket Tidspunkt de Sagsøgte havde faaet 
leveret 26 af de of tnævnte 40 Vogne, blev der hos de Sagsøgte afholdt 
et Møde, hvor for Sagsøgerne Ingeniør Jensen og for de Sagsøgte bl. a. 
Indkøbschef Frandsen var tilstede.

Herom tilskrev de Sagsøgte under 27. s. M. Sagsøgerne saaledes:
»Under Henvisning til Mødet paa vort Kontor den 25. Marts 1942 

mellem---------- skal vi herved tillade os i Korthed at reassumere Ind
holdet og Resultatet af vor Diskussion.

Som vi forklarede Dem, har det været os en stor Skuffelse, at de 
Data, som vi har benyttet overfor vore Forhandlere og Kunder i For
bindelse med Salget af Jensen Elektrobilen, har vist sig ikke at svare 
til Forudsætningerne.

De Oplysninger, vi har meddelt vore Forhandlere og Kunder, har 
udelukkende været baseret paa de Meddelelser, De gav os under de
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Forhandlinger, der fandt Sted forud for Oprettelsen af Kontrakten mellem 
Deres og vort Firma.

Som De vil erindre, forsøgte vi, inden vi overtog Eneforhandlingen 
af Jensen Elektrobilen, at skaffe os saa mange Oplysninger som muligt 
vedrørende Vognenes Køreevne etc. samt Oplysninger om Reklamationer 
fra tidligere Kunder etc. Det var, som De ved, umuligt for os indenfor 
en begrænset Tid at faa et fuldstændigt klart Billede af Vognenes Yde
evne, bl. a. Køredistancen og det Antal Op- og Afladninger, Batteriet 
kunde præstere, førend en mærkbar Forringelse i Batteriets Kapacitet 
vilde vise sig, og vi var derfor udelukkende henvist til at bygge paa 
Deres Erfaringer samt Deres Tilsagn om, at Vognene, naar de af Dem 
specificerede K. Y. Batterier blev benyttet, kunde præstere en Køre- 
distance paa 60 km, samt at Batteriet uden at gaa nævneværdigt ned 
i Kapacitet kunde taale ca. 300 Op- og Afladninger. Under vor Samtale 
i Forgaars har De ogsaa anerkendt, at disse Forhold har været Forud
sætningen fra vor Side til at indgaa paa Kontrakten. Vi var ligeledes 
henvist til at stole paa Deres Udtalelse vedrørende Reklamationer fra 
Kunder, som i Henhold til Deres Udsagn havde været uvæsentlige.

Forholdene har jo imidlertid, som De ved, udviklet sig paa en saa
dan Maade, at mange af de Kunder, De har solgt Elektrobiler til, inden 
vi overtog Eneforhandlingen, paa nuværende Tidspunkt har reklameret 
over Vanskeligheder med Akkumulator-Batterierne. Disse Reklamationer 
er fremkommet i saa stort Antal og blevet fremsat overfor vort Firma 
paa en saadan Maade, at vi ikke kan undlade øjeblikkeligt at gaa ind 
i en dybere Undersøgelse af hele dette Forhold.

Som De selv fremførte paa Mødet i Forgaars, har Akkumulator- 
Batteriernes svigtende Evne været Dem en stor Skuffelse, ligesom De 
nærer store Betænkeligheder med Hensyn til de Løfter, De i sin Tid 
gav vedrørende Vognenes Køredistance, Batteriernes Kapacitet og Leve
tid etc.

Som De vil kunne forstaa, vil det betyde et meget stort økonomisk 
Tab for saavel os som vore Forhandlere, dersom vi efter netop nu at være 
gaaet meget stærkt ind for Salget af Jensen Elektrobilen gennem Rekla
mekampagner etc. eventuelt skulde blive nødt til at stoppe Salget af 
Deres Elektrobiler, og vi haaber derfor, at det ved fælles Anstrengelser 
og gennem et nøje Samarbejde med Akkumulator-Fabrikerne skal kunne 
lykkes os at overkomme de Vanskeligheder, som De saavel som vi 
i Dag er klar over, vi staar overfor.

Skulde det imidlertid ikke lykkes os at overkomme Vanskelighederne 
med Akkumulator-Batterierne paa en saadan Maade, at vi kan give vore 
Forhandlere og Kunder definitivt Løfte om, at Jensen Elektrobilerne kan 
køre den af Dem angivne Distance paa 60 km, samt at Batteriet kan 
taale 300 Op- og Afladninger, uden at Akkumulator-Batteriets Kapacitet 
forringes mærkbart, maa vi betragte os som løst for enhver Forpligtelse 
og maa stille de leverede Vogne til Disposition.

Vi haaber dog, at det vil lykkes at overkomme de Vanskeligheder, 
der nu er opstaaet, saaledes at vort Salg af Jensen Vognene kan gen
nemføres paa en for alle Parter tilfredsstillende Maade.«

K Y er en Betegnelse for, at vedkommende Type Akkumulator-Batteri
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har visse Egenskaber, og de i Skrivelsens 4. Stk. omtalte K. Y. Batterier 
forudsattes, efter hvad der er Enighed mellem Parterne om, at være af 
den saakaldte Type 4-K. Y. paa Chassis Model 441, den mindre Type.

Der blev ikke fra Sagsøgernes Side taget noget Forbehold overfor 
de Sagsøgtes ovenfor gengivne Skrivelse.

Omkring den 1. April 1942 rykkede Ingeniør Jensen ifølge sin For
klaring Direktør Lange for Betaling af yderligere 50.000 Kr., hvilket 
imidlertid blev afslaaet.

Den 27. April 1942 afholdtes der et nyt Møde hos de Sagsøgte. 
I de Sagsøgtes Referat af dette Møde, hvilket Referat blev tilstillet 
Sagsøgerne, hedder det:

»Til Stede var Herr Ingeniør Edwin Jensen og fra G. M. d’Herrer 
Timm, Frandsen, Sørensen, Nielsen og Mortensen, hvilken sidste fungerede 
som Sekretær.

Herr Timm forklarede, at Mødet var sammenkaldt for at skaffe 
Klarhed over, hvordan Jensen-Elektrovognene skulde indrettes for at 
arbejde tilfredsstillende med de Ændringer, som det har vist sig nød
vendigt at foretage for at gøre Vognene salgbare-----------

Efter Gennemgangen og Drøftelsen af de ovennævnte Beretninger 
blev Ing. Jensen anmodet om at foreslaa, hvordan Vognenes Specifika
tioner fremtidig skulde være, da Vognene i deres nuværende Form er 
ubrugelige. Dette sidste indsaa Ing. Jensen, men tilføjede dog, at kun 
Batterierne og ikke Vognens Konstruktion kunde lastes herfor. Det blev 
foreholdt Ing. Jensen, at ingen af Vognene kunde overholde de Køre- 
distancer pr. Opladning, som var stillet i Udsigt, og det pointeredes, at 
G. M. ikke kan basere sine Oplysninger til Køberne paa Tal, som kun 
holder Stik under saa ideelle Kørselsforhold, som man kun har i Teorien, 
og som ikke tager rimeligt Hensyn til de Variationer i Vejr, Føre, Stig
ninger og Behandling af Vognen, som altid forekommer i Praksis. Selv 
om man ser bort fra Overbelastningen af Vognene, som er den Faktor, 
der er lettest at kontrollere, kan det ikke siges, at det i Praksis er 
muligt for et Firma at planlægge sin Kørsel med de Oplysninger, som 
nu foreligger om Vognenes Præstationsevne.

Ingeniør Jensen foreslog, at man benytter den nye direkte koblede 
Motor i Forbindelse med en ny Kontroller, hvilken sidste dog kun har 
Betydning derved, at den giver Køreren Fornemmelsen af bedre Akce- 
leration uden at forbedre Økonomien eller Batteriets Levetid. En gearet 
Motor vilde ogsaa være en Forbedring, men den vilde blive væsentlig 
dyrere. Derimod mente Ing. Jensen, at man skulde bibeholde 4 Ky Batte
riet til Model 441 for ikke at belaste Vognen med en urimelig Batteri
vægt og saa basere sit Tilsagn til Kunderne paa den Køredistance, som 
var konstateret under praktiske Prøver.----------

Hvad angaar de Vogne, som allerede er leveret til G. M., udtalte 
Ing. Jensen, at han ikke gratis kunde ombytte Motorerne, men at han 
iøvrigt var ganske indforstaaet med, at de skulde byttes, og vilde gøre 
sig Umage for at skaffe nye Motorer saa hurtigt, som de kunde faas. 
og at han vilde sælge de gamle Motorer til Eksport. Han fremhævede 
dog, at det var meget vanskeligt at skaffe Materialer til nye Motorer 
hurtigt.
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Om Batterierne blev det derefter fastslaaet, at der trods alt ikke 
var nogen Vej udenom en Overgang til Type 5 Ky paa Model 441, efter
som Akkumulatorfabrikerne, som har overværet G. M.s Forsøg, klart har 
tilkendegivet, at de i Betragtning af de ved Forsøgene konstaterede 
Afladestrømstyrker ikke vil yde den foreslaaede nye Garanti for mindre 
Batterier end 5 Ky. Ing. Jensen blev derfor anmodet om at skaffe nye 
Typegodkendelser med Henblik herpaa, at lade en af sine Teknikere 
assistere G. M. ved Udarbejdelsen af nye Salgsinstruktioner paa Basis 
af, hvad Vognene kan præstere med de nye Batterier, samt at anbefale 
den bedst egnede Type Ladeaggregat til disse Batterier.

Herr Sørensen gjorde i denne Forbindelse opmærksom paa, at de 
hidtil leverede Ladeaggregater har været meget utilfredsstillende, idet 
Automatiken ikke synes at være konstrueret robust nok, saaledes at 
man aldrig har haft Sikkerhed for, at den virkelig fungerede.

Naar Gennemgangen af de ændrede Specifikationer er udført, vil 
G. M. bedømme, om Vognen med de Prisstigninger, som Ændringerne 
vil medføre, vil stille sig væsentlig dyrere i Drift i Sammenligning med 
det, som oprindelig var forventet og dannede Grundlaget for G. M.s 
Optagelse af Jensen-Forhandlingen, samt om dette vilde faa Indflydelse 
paa Vognens Salgbarhed.

Det næste Spørgsmaal maatte saa blive, hvorledes man skulde bære 
sig ad med at bringe de allerede af G. M. købte Vogne i tilfredsstillende 
Stand. Ing. Jensen mente, at det vilde kunne ordnes saaledes med Myn
dighederne, at den nye Typegodkendelse ogsaa kommer til at dække 
disse Vogne.----------

Paa Forespørgsel oplyser Ing. Jensen, at et Prøveeksemplar af den 
nye Motor med ny Kontroller kunde blive klar til Prøvning Torsdag 
Morgen den 30. April. 5-Ky-Batteriet kan iflg. Akkumulator-Fabrikanterne 
ikke være færdigt før sidst i Maj, hvilket er beklageligt, da det er af 
stor Betydning at kunne foretage Ladeaggregat-Prøverne snarest for ikke 
yderligere at komme til at vente paa Leveringen af Ladeaggregater. 
Ing. Jensen foreslog en Metode, hvorefter Prøven kunde foretages med 
et 6-Ky-Batteri, der ændredes saaledes, at man derved rekonstruerede 
de samme Forhold, som foreligger i et 5-Ky-Batteri.

Udskiftningen af Motorer i de allerede leverede Vogne kan iflg. Ing. 
Jensen kun ske successive, fordi Materialerne ikke kan skaffes paa een 
Gang. G. M. betragter det som givet, at Ing. Jensen vil tage de 25 
ugearede Motorer tilbage, som er leveret, og dermed var Ing. Jensen 
indforstaaet, men tilføjede, at Leveringen af de nye Motorer ikke vilde 
kunne begynde før omkring den 1. August. G. M. finder dette yderst 
beklageligt, fordi det vil betyde, at man ikke vil kunne genoptage Salget 
af Type 441 før hen i September.---------- For Type 641 er man enig
om, at kun Batteritypen 6 Ky skal benyttes i Fremtiden,----------

G. M. vil iøvrigt indhente en skriftlig Udtalelse fra Akkumulator
fabrikanterne med deres Samtykke til, at 6 Ky Batteriet med den nye 
Garanti anvendes paa Type 641. Videre vil man ved Prøver undersøge 
den virkelig opnaaelige Køredistance for denne Vogntype med dette 
Batteri.«
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Der blev af Sagsøgerne heller ikke taget noget Forbehold overfor 
dette Referat.

Ifølge en Rapport af 11. Maj 1942 fra Indkøbschef Frandsen til de 
Sagsøgte androg Prisforhøjelsen for Chassis Model 441 ialt 439 Kr. 
10 Øre og for Model 641 275 Kr. 10 Øre, hvorhos Merprisen for et 
Akkumulator-Batteri 5-Ky i Forhold til 4-Ky androg 545 Kr.

Den 12. Maj 1942 indsendte Sagsøgerne, overensstemmende med 
Vedtagelsen paa de to Møder, Andragende om Typegodkendelse af 
deres nye Model 442-1, og saadan Godkendelse fra Justitsministeriet 
forelaa først den 20. August s. A., ligesom Ministeriet den 15. s. M. 
godkendte Model 641-1.

Den 5. Maj 1942 havde Direktør Lange imidlertid haft en Samtale 
med Ingeniør Jensen angaaende Afregningen af de Sagsøgerne den 11. 
Marts s. A. betalte 50.000 Kr., hvorunder Direktør Lange opretholdt sin 
Vægring ved at give yderligere Forskud.

Ifølge en i Sagen fremlagt Opgørelse havde Sagsøgerne da et ikke 
betalt Tilgodehavende ifølge Fakturaer paa ca. 10.000 Kr., og der forelaa 
ikke-leverede Ordrer — herved bortset fra de oftnævnte 100 Vogne — 
til et Totalbeløb af 120.000 Kr., saaledes at der af de Sagsøgte som 
Forskud var betalt ca. 33 pCt. af de udestaaende Ordrer.

Diretør Lange gik imidlertid efter Ingeniør Jensens Anmodning med 
til, at de 50.000 Kr. afregnedes proportionalt over det fornævnte Fak
turabeløb 10.000 Kr. og Ordrebeløb 120.000 Kr., altsaa med ca. 40 pCt. 
paa hvert Beløb.

Ifølge Direktør Langes Forklaring, hvis Rigtighed dog benægtes 
af Ingeniør Jensen, har Jensen hverken under Mødet den 5. Maj 1942 
eller ved nogen af de Lejligheder, hvor han havde anmodet om yder
ligere Forskud, overfor Direktør Lange henvist til eller paaberaabt sig 
de Sagsøgtes Ordre af 4. Marts paa 100 Vogne.

Den 19. Maj 1942 var alle de 40 Stk. Chassis i Henhold til Ordren 
i Overenskomstens § 4 af Sagsøgerne leveret til de Sagsøgte.

Ingeniør Jensen har ifølge sin Forklaring i den indtil da forløbne 
Tid ved gentagne Lejligheder rykket Indkøbschef Frandsen for at komme 
videre med de 100 Vogne, hvilken Forklarings Rigtighed imidlertid 
henægtes af Frandsen, der har forklaret, at Jensen aldrig har stillet 
Forlangende om, at de Sagsøgte skulde aftage de nævnte Vogne.

I Slutningen af Maj 1942 forelagde Ingeniør Jensen Indkøbschef 
Frandsen og Salgschef Timm Spørgsmaalet om Sagsøgernes Eksport af 
et Antal Vogne til Tyskland, idet han ifølge sin Forklaring tilføjede, 
at saadan Eksport vilde kunne forsinke Leveringen af de 100 Vogne 
til de Sagsøgte. Timm og Frandsen modsatte sig ikke Eksporten, men 
der var da ifølge deres Forklaringer ikke tillige Tale om Sagsøgernes 
Levering af de 100 Vogne til de Sagsøgte.

Den 15. Juni 1942 tilskrev de Sagsøgte Sagsøgerne saaledes:
»Idet vi refererer til vort Brev af 4. Marts, hvormed fulgte vore 

Indkøbsordrer Nr. 24869/71 paa 100 Stk. Jensen Elektrovognschassiser, 
hvilke Ordrer imidlertid ikke er blevet accepteret til de anførte Priser, 
beder vi Dem venligst returnere Ordrene til os.«

Som Svar herpaa tilbagesendte Sagsøgerne de nævnte 3 Ordrer med 
en Skrivelse af 16. s. M., der er saalydende:
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»I Henhold til Deres Brev af 15. ds. returnerer vi hermed Deres 
Indkøbsordrer Nr. 24869/71-«

Med Skrivelse af 19. Juni 1942 fremsendte de Sagsøgte derefter 
Sagsøgerne Indkøbsordre Nr. 27375 paa 1 Stk. Chassis Type 442-1 med 
Gearmotor m. v. samt Batteri ophængt til 5-Ky til en Pris af 4883 Kr. 
og at levere til Karosserifabriken den 20. s. M.

Denne Vogn er leveret, og som Følge deraf kræver Sagsøgerne kun 
Erstatning for ikke-aftagne 99 Vogne.

Den 26. Juni 1942 udsendte de Sagsøgte, som da endnu enten selv 
eller hos deres Forhandlere laa inde med næsten alle de fra Sagsøgerne 
modtagne 40 Vogne, til dem af deres Forhandlere, der havde modtaget 
»Jensen«-EIektrovogne, en Rundskrivelse, omhandlende Type 442-1 og 
Type 641-1 og indeholdende nærmere Bestemmelser om Garanti og 
Service m. v.

Det hedder i disse Bestemmelser bl. a.:
»Batterigaranti: Paa de med »Jensen« Vognene leverede Batterier 

yder Batterifabrikken en 12 Maaneders Garanti i Henhold til Batteri- 
Garantibeviset, der udstedes direkte til Kunden, og hvoraf en Afskrift 
vedlægges.

— — —«
Kopi af denne Rundskrivelse blev ligeledes under 26. Juni 1942 af de 

Sagsøgte tilsendt Sagsøgerne.
Ifølge Direktør Wenzels Vidneforklaring gav de Sagsøgte den 24. Juni 

1942 Ordre til at standse Samlingen af de ovennævnte 60 Stk. Batterier, 
som de den 5. Marts s. A. havde givet Akkumulatorfabriken »Wotan« 
i Ordre, og den 26. August 1942 gav de Ordre til definitiv Standsning 
af Fabrikationen.

Den 3. August 1942 havde Ingeniør Jensen og sammen med ham 
Fuldmægtig Leifer en Forhandling med Direktør Lange og Salgschef 
Tirnm med det Formaal fra Ingeniør Jensens Side at faa de Sagsøgte 
til at aftage de 100 Vogne.

Ingeniør Jensen paaberaabte sig under denne Forhandling de Sag
søgtes Ordre af 4. Marts 1942, hvoroverfor Direktør Lange nægtede, 
at der bestod en saadan Ordre, ligesom ogsaa Salgschef Timm, ifølge 
hvis Forklaring det var første Gang, han hørte Ingeniør Jensen omtale 
Ordren paa de 100 Vogne, udtalte sig i samme Retning. Direktør Lange 
tilføjede derhos ifølge sin Vidneforklaring, at saalænge de Sagsøgte ikke 
kunde faa afsat Sagsøgernes Vogne, kunde disse ikke regne med at 
komme af med andre Vogne end de allerede leverede.

Efter hvad Ingeniør Jensen har forklaret, er dette første Gang, det 
fra de Sagsøgtes Side er anført overfor ham, at den ommeldte Ordre 
ikke eksisterede.

Der kom ikke noget ud af dette Møde.
Den 11. August 1942 omtalte Ingeniør Jensen under en Frokost sam

men med Indkøbschef Frandsen Ordren paa de-100 Vogne, som Frandsen 
imidlertid sagde aldrig var accepteret.

Den 24. August 1942 havde Ingeniør Jensen paany en Forhandling 
med de Sagsøgte, hvorunder disse ifølge den i Sagsøgerens Skrivelse 
af 27. s. M. til de Sagsøgte givne Fremstilling anmodede om at faa 
Prøvetiden, der, som det fremgaar af ovenstaaende, var udløbet allerede
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den 11. Marts 1942, forlænget til den 1. Oktober 1942, da de til den Tid 
vilde tage endelig Stilling til Spørgsmaalet om Leverancer i Henhold til 
den mellem Parterne bestaaende Overenskomst.

I den nævnte Skrivelse udtalte Sagsøgerne deres store Forbavselse 
over denne Anmodning, idet de derhos gjorde nærmere Rede for deres 
Standpunkt, at de Sagsøgte paa forskellig Maade havde misligholdt Over
enskomsten, bl. a. ved ikke rettidig at stille Rembours i Henhold til 
dennes § 9 for Ordren af 4. Marts 1942, og at Spørgsmaalet om Sag
søgernes Leverancer til de Sagsøgte nu ikke længere kunde staa aabent, 
men at de Sagsøgte maatte paabegynde Modtagelsen af Sagsøgernes 
Leverancer. Sagsøgerne erklærede sig derhos villige til nærmere For
handling i saa Henseende, idet de tilføjede, at de stadig gerne ønskede 
nært Samarbejde med de Sagsøgte om Salg af Sagsøgernes Vogne cg 
derfor endnu ikke vilde benytte deres »Ret til med Aftens Varsel at 
ophæve den bestaaende Overenskomst«.

1 de følgende Dage forhandledes der yderligere mellem Parterne, 
og da disse Forhandlinger ikke førte til noget positivt Resultat, tilskrev 
Sagsøgernes Sagfører den 18. September 1942 de Sagsøgtes Sagfører 
den ovennævnte Skrivelse, i hvilken det bl. a. hedder:

»Herved tillader jeg mig at meddele Dem, at mine Klienter i Hen
hold til § 17 i Overenskomsten af 14/11 1941 mellem Parterne opsiger 
nævnte Overenskomst til øjeblikkelig Ophør.

Da Deres Klienter ikke har villet anerkende deres Aftagelsespligt 
i Henhold til den den 4. Marts d. A. afgivne Ordre, hæver jeg hermed 
Handelen og kræver Erstatning for det lidte Tab ved de ikke aftagne 
99 Vogne---------- «

Til Støtte for deres Paastand om Frifindelse har de Sagsøgte i første 
Række anført, at der overhovedet ikke er kommet nogen Handel i Stand 
mellem Parterne angaaende de oftnævnte 100 Vogne (Chassis), d a Sag
søgemes Ordrebekræftelse i Skrivelsen af 17. Marts 1942 ikke var over
ensstemmende med de Sagsøgtes Ordrer af 4. s. M. og derfor i Henhold 
til Aftalelovens § 6, 1. Stk., maa anses som Afslag i Forbindelse med 
nyt Tilbud, og d a de Sagsøgte ingensinde har akcepteret dette Tilbud, 
men tværtimod under Parternes efterfølgende Forhandlinger har ladet 
Sagsøgerne forstaa, at de ikke ønskede at aftage Vognene, før disse var 
salgbare.

Retten maa imidlertid ligesom Sagsøgerne mene, at der er kommet 
en Handel i Stand mellem Parterne paa de i Sagsøgernes Ordrebekræf
telse af 17. Marts 1942 indeholdte Vilkaar. Retten har herved særlig 
taget i Betragtning, a t Sagsøgerne i Henhold til Overenskomstens § 8 
har Ret til Dækning af en vis Prisstigning paa Materialer og Arbejds
løn, a t Spørgsmaalet om saadan Prisforhøjelse har været drøftet mellem 
Parterne — Ingeniør Jensen og Indkøbschef Frandsen — allerede før 
de Sagsøgtes Afgivelse af Ordrerne, a t den ommeldte Prisforhøjelse paa 
ca. 2—5 pCt., for hvilken der gøres nærmere Rede i Sagsøgernes Ordre
bekræftelse, efter det foreliggende ikke kan antages at falde udenfor 
den i Overenskomstens § 8 ommeldte Prisstigning, og at de Sagsøgte 
mulig efter Modtagelsen af Sagsøgernes Ordrebekræftelse har taget For
behold om Direktionens Godkendelse af Prisforhøjelserne, men i hvert
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Fald ikke senere indenfor en rimelig Tid har meddelt Sagsøgerne, at 
saadan Godkendelse ikke forelaa.

Men selvom der saaledes antages at foreligge en Aftale mellem 
Parterne angaaende de Sagsøgtes Aftagelse af de 100 Vogne, anser de 
Sagsøgte sig ikke bundet af denne Aftale, idet, efter hvad de videre 
anbringer, Sagsøgerne, saaledes som Forholdene senere udviklede sig, 
maatte forstaa og ved deres Optræden ogsaa har anerkendt, at Aftalen 
var bortfaldet.

Sagsøgerne indrømmer heroverfor, at der efter Handlens Indgaaelse 
viste sig at være visse Vanskeligheder med Fremstillingen af en salgbar 
Vogn af de omkontraherede Modeller, men disse Vanskeligheder skyldtes 
i særlig Grad Mangler ved Akkumulator-Batterierne, som imidlertid ikke 
blev leveret af Sagsøgerne, men af Trediemand efter de Sagsøgtes 
Bestilling, og som Sagsøgerne derfor ikke bør hæfte for.

Under alle Omstændigheder bestrider Sagsøgerne, at det er blevet 
klargjort overfor dem, eller at de endog skulde have anerkendt, at 
Ordren var bortfaldet.

Sagsøgerne har herved særlig anført, a t Overenskomstens § 18 ikke 
blot angaar egentlig force majeure, men ogsaa fritager Sagsøgerne for 
Pligten til rettidig Levering af bestilte Varer i Tilfælde af, at der er 
Vanskeligheder ved at fremskaffe fornødne Materialer, a t de Sagsøgte 
ifølge sidste Stk. i det ovenfor gengivne Referat af Mødet den 27. Marts 
1942 haabede, at Vanskelighederne kunde overvindes, saaledes at deres 
Salg af »Jensen«-Vognene kunde gennemføres, at de Sagsøgte den 26. 
Juni 1942 udsendte Rundskrivelser til deres Forhandlere af disse Vogne, 
indeholdende Batterigaranti for disse, hvilket maatte forstaas saaledes. 
at Vanskelighederne med Hensyn til Batterispørgsmaalet nu var løst, 
og at de Sagsøgte i September 1942 rettede Henvendelse til Sagsøgerne 
om Tilladelse til Eksport af Elektrovogne til Ungarn, Balkan og Tyrkiet.

Som det fremgaar af foranstaaende, navnlig Referaterne af Møderne 
den 25. Marts 1942 og den 27. April s. A„ skyldtes Vanskelighederne 
med Hensyn til de ommeldte Vegne særlig den Omstændighed, at 
Parterne forsaavidt angaar Model 441-1 — den mindre Vogn — havde 
regnet med Anvendelse af et Akkumulator-Batteri af Type 4-Ky, men 
at det viste sig nødvendigt for at give Vognen den stipulerede Ydeevne 
at anvende det større og 545 Kr. dyrere Batteri af Type 5-Ky, ligesom 
man til den større Vogn Model 641-1 maatte anvende Batteritypen 6-Ky. 
At Vognene saaledes ikke med det ved Indgaaelsen af Overenskomsten 
forudsatte Udstyr havde den mellem Parterne aftalte Ydeevne bør imid
lertid efter Rettens Mening komme Sagsøgerne til Skade, selvom de 
ommeldte Batterier ikke skulde leveres af Sagsøgerne, men af Tredie
mand.

Retten skal videre bemærke følgende:
Som det fremgaar af Referatet af Mødet den 25. Marts 1942, opstod 

der straks efter de Sagsøgtes Modtagelse af Sagsøgernes Ordrebekræf
telse af 17. s. M. Vanskeligheder i Parternes Forretningsmellemværende 
med Hensyn til de ommeldte Vogne som Følge af Mangler ved disse. 
Parterne forhandlede derefter — ogsaa under det senere Møde den 27. 
April 1942 — om, hvorledes disse Mangler, hvis Tilstedeværelse, som
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ovenfor statueret, bør komme Sagsøgerne til Skade, kunde afhjælpes. 
Formaalet hermed var, at de Sagsøgte, som da allerede havde faaet 
leveret et Antal Vogne fra Sagsøgerne i Henhold til Overenskomstens 
§ 4, kunde blive i Stand til at forhandle Sagsøgernes Fabrikat. Ifølge 
de af Sagsøgerne anerkendte Referater af de to nævnte Møder taltes 
der paa disse kun om Sagen i Almindelighed. Dog drøftede man paa 
Mødet den 21. April 1942, se næstsidste Stk. i Gengivelsen af Referatet 
ovenfor, ogsaa Udskiftningen af Motorer i »de allerede leverede Vogne«, 
hvilket maatte være de i Overenskomstens § 4 omtalte, ikke de af de 
Sagsøgte senere i Ordre givne 100 Vogne. Sagsøgerne har ikke paa 
disse Møder eller efter Modtagelsen af Referaterne paaberaabt sig deres 
Ret ifølge de Sagsøgtes Indkøbsordrer af 4. Marts 1942.

Heller ikke da de Sagsøgte med Skrivelse af 15. Juni 1942 anmodede 
om at faa disse Ordrer returneret, fremkom Sagsøgerne med nogen 
Udtalelse om deres Ret overfor de Sagsøgte. Dette burde de efter Rettens 
Mening have gjort, selvom de — med Rette — ikke kunde anerkende 
de Sagsøgtes Begrundelse af Anmodningen — at Akcepten ikke var 
overensstemmende —; men de nøjedes blot med omgaaende at efter
komme Anmodningen. Og da de Sagsøgte umiddelbart derefter — nemlig 
den 19. Juni 1942 — fremsendte en ny Ordre Nr. 27375 paa et Stk. 
Chassis Type 442-1 med Gearmotor, d. v. s. svarende til Ordre Nr. 24870 
af 4. Marts 1942 dog til anden Batteritype, til Levering den 20. s. M., 
indskrænkede Sagsøgerne sig til at effektuere denne Ordre uden at tage 
noget Forbehold med Hensyn til deres Ret ifølge de to andre Ordrer af 
4. Marts 1942 Nr. 24869 og 24871.

I det hele kan Retten efter de foreliggende Oplysninger ikke anse 
det for godtgjort, at Sagsøgerne før Mødet med de Sagsøgte den 3. 
August 1942 overfor disse har hævdet at have en Ret i Henhold til de 
oftnævnte Ordrer. Særlig ses Sagsøgerne ikke paa noget Tidspunkt 
at have stillet Krav overfor de Sagsøgte om Aabning af Rembours 
overensstemmende med Overenskomstens § 9 for disse Ordrer.

Men under disse Omstændigheder finder Retten, at Sagsøgerne ved 
deres hele Optræden gennem flere Maaneder, hvad Grunden til denne 
Optræden end har været, har givet de Sagsøgte Føje til at gaa ud fra, 
at de ikke vilde holde de Sagsøgte fast ved Ordrerne paa de 100 Vogne, 
men vilde søge i Forbindelse med de Sagsøgte at faa muliggjort et 
fremtidigt Samarbejde med Hensyn til Salg af »Jensen«-Vognene.

Den Omstændighed, at de Sagsøgte ikke har aftaget de 99 af de 
af dem i Ordre givne Vogne, kan herefter ikke begrunde noget Erstat
ningskrav for Sagsøgerne.

De Sagsøgtes Frifindelsespaastand vil derfor være at tage til Følge, 
uden at det er fornødent for Retten at komme ind paa det af de Sag
søgte iøvrigt til Støtte for denne deres Paastand anførte, bl. a. gaaende 
ud paa, at Sagsøgerne ikke vilde kunne have overholdt Ordrernes 
Leveringsfrister, og at Sagsøgerne ifølge Købelovens Regler om For
sinkelse fra Køberens Side vilde være afskaaret fra at hæve Handlen 
som sket og i hvert Fald ikke vilde have noget Krav paa Erstatning.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgerne at burde betale de Sagsøgte 
med 1500 Kr.
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Nr. 231/1945. Rigsadvokaten
mod

Knud Flemming Helweg-Larsen (Steglich-Petersen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovstillæg af 1. Juni 1945 8 10, 

Stk. 1, § 12, Stk. 2, samt § 8, jfr. Straffelovens § 237.

Dom afsagt af Retten for Straffesager for Køben
havns Amts nordre Birk den 10. September 1945: Tiltalte Knud 
Flemming Helweg-Larsen bør straffes paa Livet. Tiltalte kendes uværdig 
til almen Tillid for bestandig. Tiltaltes Formue inddrages til Fordel for 
Statskassen. I Vederlag til Forsvareren, Overretssagfører Bay, udreder 
Tiltalte 300 Kr.

Østre Landsrets Dom af 4. Oktober 1945 (IX. Afd.): Under
rettens Dom bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Lands
retten, derunder Salær 300 Kroner til den for Tiltalte Knud Flemming 
Helweg-Larsen for Landsretten beskikkede Forsvarer, Overretssagfører 
Oluf Bay, udredes af Tiltalte.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret af Tiltalte.I Paadømmelsen har tretten Dommere deltaget.Med Hensyn til Forhold II bemærkes, dels at dette Forhold forsaavidt angaar Tiltaltes Medvirken ved Anholdelsen af Fru Lisbeth Hindsgaul alene vil kunne henføres under Straffelovstillægets § 12, Stk. 1, dels at Dommen maa forstaas saaledes, at Betingelsen i Straffelovens § 20 er statueret at have foreligget.Ti Dommere stemmer for iøvrigt at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde, dog saaledes at der efter Sagens Omstændigheder ikke findes tilstrækkelig Anledning til at bringe Straffelovstillægets § 4 i Anvendelse.Tre Dommere bemærker følgende:Efter Indholdet af Straffelovstillægets § 8 maa det antages, at den Adgang der er til Idømmelse af Livsstraf kun bør anvendes, hvor Handlingen i særlig Grad er baaret af de i Paragraffens 1. Stk. nævnte Formaal, medens der ikke forsaavidt angaar Straffelovens § 237 kan antages at være lagt særlig Vægt paa Forholdets Karakter iøvrigt. Herefter finder disse Dommere, der iøvrigt er enige med Flertallet, at det af Tiltalte begaaede Drab, uanset dets Grovhed som strafbart efter Straffelovens § 237, ikke bør straffes med Livsstraf, men at Tiltalte for samtlige af Dommen omfattede Forhold bør anses med Fængsel paa Livstid.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Bestemmelsen om Inddragelse af Tiltalte Knud Flemming Helwe g-L arsens Formue til Fordel for Statskassen udgaar.I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Steglich-Petersen 400 Kr., der udredes af Tiltalte.

Underretsdommens Præmisser er saaledes:
Under nærværende Sag, der er behandlet under Medvirken af Doms- 

mænd, tiltales Knud Flemming Helweg-Larsen til Straf
1.

efter Straffelovstillæget af 1. Juni 1945 § 10, Stk. 1, ved i Tiden fra 26. 
Juni 1941 til Kapitulationen at have gjort Tjeneste i Waffen SS, hvor 
han fra August 1941 var tjenestgørende i SS Kriegsberichterkompagni 
i Finland, Tyskland, Rusland, Danmark og Holland, idet han dog i Tiden 
fra Oktober 1943 til Juni 1944 var overført til »Normas en direkte 
under Himmler sorterende SS-Afdeling, der forberedte en 5. Kolonne 
Virksomhed i Iran,

II.
efter Straffelovstillæget af 1. Juni 1945 § 12, Stk. 2, ved Natten til 
den 29. August 1943 i København sammen med det tyske Politi at have 
medvirket som Tolk og Vejviser ved Anholdelsen af Medlem af den 
danske Rigsdag, Fru Lisbeth Hindsgaul, Overrabiner, Dr. Friediger og 
dennes Søn Arthur Friediger, der alle førtes til Alsgades Skole, hvorfra 
Fru Hindsgaul blev løsladt efter nogle Dages Forløb, medens Dr. Friediger 
overførtes til Horserød Lejren og Arthur Friediger til Vestre Fængsel, 
hvorefter de begge i Oktober 1943 deporteredes til Theresienstadt i 
Tyskland og først løslodes ved Kapitulationen.

III.
efter Straffelovstillæget af 1. Juni 1945 § 8, jfr. Straffeloven § 237, ved 
den 30. August 1943 mellem Kl. 22 og 23 paa Lundtoftevej i Lyngby 
sammen med to andre danske SS-Mænd, Søren Kam og formentlig 
Jørgen Valdemar Bitsch, samt en tysk Soldat, hvilke 3 Personers 
Opholdssted for Tiden er ukendt, for at fremme tyske Interesser eller 
med lignende landsskadeligt Formaal for Øje at have dræbt Redaktør 
Carl Henrik Clemmensen under følgende Omstændigheder:

Ca. Kl. 21 afhentede de Clemmensen i hans Hjem, Hvidørevej 37, 
Klampenborg, og førte ham i en tysk Værnemagtsautomobil til Afhøring 
i et af Arrestanten lejet Sommerhus ved Frederiksdal og derefter i 
Automobilet til Mordstedet, hvor de kommanderede ham ud paa Vejen 
og med deres Revolvere affyrede ialt 8 Skud mod ham, der dræbtes 
paa Stedet.

Der er af Anklagemyndigheden nedlagt Paastand om Livsstraf, og 
endvidere er i Medfør af Straffelovstillæget af 1. Juni 1945 § 4 Tiltaltes 
Formue paastaaet inddraget til Fordel for Statskassen.
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Tiltalte er ført 20. Juli 1911 paa Set. Croix og tidligere: 
ved Københavns Byrets Dom af 23. Juni 1941 efter Lov Nr. 246 af 
10. Maj 1940 § 2, jfr. § 10, Bekendtgørelse Nr. 267 af 23. Maj 1940 
S 1, jfr. § 5, og Bekendtgørelse Nr. 303 af 10. Juni 1940 § 1, jfr. § 6, 
anset med Hæfte i 30 Dage, betinget og med en Prøvetid i 5 Aar.

Hvad først Sigtelsen under Forhold I angaar har Tiltalte erkendt, 
at han fra den 26. Juni 1941 og indtil Kapitulationen har gjort Tjeneste 
i Waffen SS, saaledes som i Anklageskriftet nærmere beskrevet, og 
herunder i Tiden fra Oktober 1943 til Juni 1944 i »Norma«, hvilken 
Afdeling skulde have været sat ind i Persien for at søge at rejse 
Befolkningen mod Russerne, men da Tyskerne maatte vige i Syd
rusland, blev Afdelingen trukket tilbage og kom aldrig til at virke efter 
sit Formaal. Han har forklaret, at han aldrig har været Medlem af 
DNSAP, og at han alene meldte sig for at være med i Kampen mod 
Bolschevismen. Han mente, at den danske Regering paa det paagæl
dende Tidspunkt billigede, at man meldte sig til Waffen SS.

Efter det foreliggende finder Retten, at Forholdet maa henføres 
under Straffelovstillægets § 10, I, og at der ikke foreligger Omstæn
digheder, som kan begrunde Strafnedsættelse.

Med Hensyn til Sigtelsen under Forhold II har Tiltalte erkendt, at 
han den 29. August sammen med en tysk Politidivision har medvirket 
som Tolk ved Afhentning af Fru Hindsgaul og Overrabiner Friediger 
og dennes Søn, men har hævdet, at han har handlet efter Ordre af 
en Foresat.

Retten maa imidlertid statuere, at den Omstændighed, at han har 
handlet efter Ordre, ikke kan fritage ham for Straf, og da Dr. Friediger 
og Søn senere deporteredes til Theresienstadt i Tyskland og først blev 
løsladt efter Kapitulationen, maa Tiltalte, uanset at han har hævdet, 
at han ikke vidste, at Dr. Friediger og Søn var Jøder, og ikke havde 
tænkt sig, at de skulde deporteres, dog anses skyldig i Overtrædelse 
af Straffelovstillægets § 12, II.

Hvad endelig angaar Sigtelsen under Forhold III er det under Sagen 
oplyst, at afdøde Redaktør Carl Henrik Clemmensen den 29. August 1943 
paa Østerport Jernbanestation havde et Sammenstød med Journalist 
Povl Nordahl-Petersen, der var ansat ved »Fædrelandet«, og herunder 
sagde til ham: »Det er Folk som dig og Helge Bangsted, der er Skyld 
i det, der er sket idag«, hvorhos han spyttede paa ham, og at han 
senere samme Dag gav ham en Undskyldning herfor. Tiltalte havde 
faaet Nys om den paagældende Episode, og han, der tidligere sammen 
med den i Anklageskriftet nævnte SS-Mand Søren Kam havde drøftet 
Muligheden af at organisere en vis Selvjustits for at straffe de Personer, 
som generede SS-SoIdaternes Paarørende, blev nu med denne enig om, 
at de sammen skulde tage den ovennævnte Sag mellem Afdøde og 
Journalist Nordahl-Petersen op til Behandling. Den 30. August 1943 om 
Aftenen kørte de derefter i en af Værnemagtens Automobiler og med 
en tysk Soldat som Chauffør samt ledsaget af en Schalburgmand, for
mentlig den i Anklageskriftet nævnte Bitsch, til Afdødes Bopæl paa 
Hvidørevej 37 i Klampenborg, idet de forinden ved Telefonopringning 
havde sikret sig, at Afdøde var hjemme.
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Efter afgivne Vidneforklaringer maa det antages, at Tiltalte her 
udgav sig for Deutsche Polizei, og at baade han og Søren Kam truede 
med Pistol. De tog Afdøde med og kørte ham til et Sommerhus paa 
Hummeltoftevej 151, som Tiltalte havde lejet.

Paa Sommerhuset holdt Tiltalte, Søren Kam og Schalburgmanden 
et Forhør over Afdøde, der erkendte, at han havde udskældt Journalist 
Nordahl-Petersen for Landsforræder, hvorefter Arrestanten og Kam 
begge forklarede ham, hvorfor de havde meldt sig til Kampen mod 
Bolschevismen.

De foreholdt Afdøde, om han havde været med til at skrive i den 
illegale Presse, hvad han benægtede, men enten her eller senere, da de 
kørte fra Sommerhuset, nævnede Afdøde Navne paa forskellige Jour
nalister, om hvem han mente, at de skrev i den illegale Presse. De 
forlod Sommerhuset efter et kortere Ophold, og Tiltalte har hævdet, 
at det, da de kørte bort, egentlig kun var Meningen at give Afdøde 
en Omgang Klø, og de fortalte ham paa hans Forespørgsel i en truende 
Tone, at han skulde have en Omgang Tærsk. Da de kom til Lundtoftevej, 
blev Bilen standset, uden at Tiltalte kan huske, hvem der gav Ordre 
dertil, og Afdøde blev beordret ud af Bilen for at blive afstraffet. De 
trak nu alle 3 deres Pistoler op for, som Tiltalte har forklaret, at gøre 
det hele saa dramatisk som muligt, og enten Tiltalte eller Kam sagde 
saa til Afdøde: »Bed saa dit Fadervor« eller lignende. Afdøde gjorde 
et yderst nervøst Indtryk og tilbød nu at arbejde for Tiltalte og hans 
Kammerat og at skaffe Oplysninger Om de Personer, der modarbejdede 
de danske SS-Mænd. Tiltalte har videre forklaret, at saavel han som 
Søren Kam og Schalburgmanden blev højlig forargede over Arrestantens 
Optræden. De brølede alle tre op overfor Afdøde, og uden at der 
egentlig var nogen Aftale herom, skød de alle tre omtrent samtidig paa 
Afdøde, der straks faldt om paa Vejen. Muligt var det Tiltalte, der skød 
det første Skud, men noget bestemt herom kan han ikke sige. Han skød 
med en 9 mm Militærpistol, som han holdt ved Hoften og skød i en 
Afstand af ca. 3 m paa Afdøde, medens Søren Kam og Schalburgmanden, 
der stod til højre for Tiltalte noget nærmere Afdøde, omtrent samtidig 
tømte deres Magasiner mod Afdøde.

De regnede med, at Afdøde var død, men forvissede sig ikke herom 
og lod Afdøde blive liggende, idet de dog, forinden de forlod Stedet, 
beordrede den tyske Soldat, der havde staaet ved Automobilet, til ogsaa 
at rette et Skud mod Afdøde, hvad han gjorde.

Ved den den 31. August 1943 foretagne Obduktion af Afdøde kon
stateredes følgende Læsioner:

»1. Gennem venstre tindinge-, storhjerne-, lillehjerne- til højre nakke
region.

2. Gennem venstre kind, svælg og halshvirvelsøjlen til højre side 
af kraniets underflade.

3. Gennem venstre kind, tungen og halsmuskler til højre side af 
halsen.

4. Gennem bugvæg, lever og lunge til ryggen.
5. Gennem bugvæg, tyktarmskrøs og ryggen.
6. Gennem bugvæg, lever og ryggen.
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7. Gennem bugvæg, mavesæk og ryggen.
8. Gennem bugvæg, venstre nyre og ryggen.
Samtlige skudkanaler er affyret i retning forfra fra venstre bagud 

mod højre. De er beliggende fra 110 til 155 cm over fodsaalerne og 
ligger i næsten vandret retning.

Der er fundet 3 projektiler i og paa liget, alle revolverprojektiler 
fra 7,6 til 9 mm. Flere af skuddene er affyret paa nær hold, og ajle 
skuddene er affyret saa godt som samtidigt, medens afdøde har været 
i opret stilling.

Der er ikke paavist tegn paa sygdom og ejheller tegn paa vold 
udover de nævnte skudlæsioner.

Dødsaarsagen er kranieskud med hjernekvæstelse.«
Efter det saaledes foreliggende finder Retten, at Tiltalte er straf

skyldig efter de i Anklageskriftet ad Forhold III nævnte Bestemmelser, 
idet den maa statuere, at Handlingen er foretaget for at fremme tyske 
Interesser, og at der ikke foreligger saadanne Omstændigheder, at 
Straffelovens § 84, 4, eller dens § 85 kan medføre Strafnedsættelse.

Arrestanten har været fængslet fra den 25. Maj 1945.
Som Følge af det anførte vil Tiltalte være at anse efter Straffe- 

lovstillægets § 10, I, S 12 Stk. 2 samt efter dens § 8, jfr. Straffelovens 
§ 237, saaledes at han i Medfør af Straffelovens § 57, 1. Punktum, 
idømmes en fælles Straf for den ved Dommen af 23. Juni 1941 paa
kendte Lovovertrædelse og de i denne Sag omhandlede Forhold, hvilken 
Fællesstraf findes at kunne bestemmes til Livsstraf, hvorhos Tiltalte 
i Medfør af Straffelovstillægets § 6 vil være at frakende almen Tillid 
for bestandig.

Endelig findes i Medfør af Straffelovstillægets § 4 Tiltaltes Formue 
at burde inddrages til Fordel for Statskassen.

Endelig vil Tiltalte have at betale Sagens Omkostninger, herunder 
i Vederlag til Forsvareren, Overretssagfører Bay, 300 Kr.

Landsretsdommens Præmisser er saaledes:
Den indankede Dom, der er afsagt den 10. September 1945 af Retten 

for Straffesager for Københavns Amts nordre Birk, er paaanket af Tiltalte 
Knud Flemming Helweg-Larsen med Paastand om Frifindelse for saa vidt 
angaar Anklagepunkt II, at Forhold III bedømmes efter Straffelovs
tillæggets § 9, jfr. Straffelovens § 237, og under Hensyn til Straffe
lovens § 84, Stk. 1, Pkt. 4, og § 85, saaledes at Straffelovstillæggets 
§ 8, Stk. 2, ikke anvendes, og paastaar sig i det hele idømt mildeste Straf.

Anklagemyndigheden har paastaaet Dommen stadfæstet.
Efter Underretsdommens Afsigelse har Tiltalte været undergivet 

mental Observation ved Overlægen i Psykiatri, hvis den 1. Oktober 1945 
afgivne Erklæring konkluderes saaledes:

»Observanden er herefter ikke sindssyg eller aandssvag, men vel
begavet.

Observanden, der ikke mindst paa mødrene side er meget stærkt 
arveligt belastet, frembyder betydelige karakterologiske afvigelser fra
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normen og maa anses at være konstitutionel psykopat af den hyperthyme, 
holdningsløse type med tilbøjelighed til at handle impulsivt og i despera
tion. Stemningslejet er konstant let løftet, og observanden er præget af 
lystighed, daadkraft, han er iderig, selvsikker, dumdristig og eventyr
lysten, men tillige ustadig, lunefuld og hidsig, impulsiv, hensynsløs og 
til tider brutal. Under observandens krigsdeltagelse er han i følelses
mæssig henseende blevet forraaet og afstumpet. Fra de unge aar har 
observanden soldet kollosalt; som kronisk alkoholist kan han dog næppe 
betegnes, ligesom han næppe har været forfalden til drukkenskab i 
lovens forstand. Moralsk er observanden præget af en stærk antiborgerlig 
og efterhaanden landsknægtagtig indstilling parret med noget primitivt, 
drenget og naivt. Efterhaanden er han dog overvejende præget af den 
gennem krigsdeltagelsen yderligt accentuerede forraaelse og menneske
foragt.

Observanden maa herefter anses egnet til at lide straf.«
Efter Bevisførelsen for Landsretten vil Dommen i Henhold til dens 

Grunde være at stadfæste.

Fredag den 7. December.

Nr. 201/1945. Finansministeriet (Kammeradv. v/ Bunch-Jensen) 
mod

Landmand Svend Agnus Nielsen (Svane).
(Vedrørende Forrentningen af et Byggelaan).

Dom afsagt af Københavns Byrets 15 Afd. den 15. Februar 
1945: De Sagsøgte, Finansministeriet paa Statskassens Vegne, bør inden 
15 Dage fra Dato til Sagsøgeren, Landmand Svend Agnus Nielsen, betale 
447 Kr. 37 Øre med Renter heraf, 5 pCt. p. a., fra den 26. Juni 1944, 
til Betaling sker, og 125 Kr. i Sagsomkostninger.

Østre Landsrets Dom af 20. Juni 1945 (VIII. Afd.): Den 
indankede Dom bør ved Magt at stande. I Sagsomkostninger for Lands
retten betaler Appellanten, Finansministeriet paa Statskassens Vegne, til 
Indstævnte, Landmand Svend Agnus Nielsen, 150 Kr. De idømte Sags
omkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.
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Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at 
burde betale til Indstævnte med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Finansministeriet paa Statskassens Vegne, til Indstævnte, Landmand Svend Agnus Nielsen, med 600 Kr.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Ved Skøde af 28. April—15. Maj 1933 erhvervede Landmand Peter 

Marinus Jespersen i Henhold til Lov Nr. 557 af 4. Oktober 1919 om 
Vilkaar for Bortsalg af Jorder i offentlig Eje Ejendommen Matr. Nr. 1 z 
m. fl. Engelsholm Hovedgaard, Nørup Sogn, og ved Pantebrev af 
15. Maj 1933 erkendte han i Henhold til samme Lov at have modtaget 
et Byggelaan stort 9000 Kr. Det hedder i Pantebrevet bl. a.:

»— — —
Af Laanet forrentes et Beløb af 8000 Kr.----------- med 4% pCt.

p. a.-----------
Den Del af Laanet, der overstiger 8000 Kr., er rentefri.
Laanet er afdragsfrit indtil 11. December Termin 1937. Efter nævnte 

Termin betales som Afdrag i hver 11. Juni og 11. December Termin, 
første Gang i 11. Juni Termin 1938, X» pCt. af Laanets Hovedstol, 
9000 Kr., altsaa 45 Kr. Disse Afdrag afskrives paa den rentefri Del af 
Laanet, indtil dette er nedbragt til det Maksimumsbeløb, hvoraf der 
i Følge de foregaaende Bestemmelser skal svares Renter. Derefter skal 
der til Restgældens Forrentning og Afbetaling i hver halvaarlig —------
Termin erlægges en uforanderlig halvaarlig Ydelse, omfattende----------

Medens Laanet henstaar uopsigeligt fra Kreditors Side----------staar
det Debitor til enhver Tid frit for med % Aars foregaaende Varsel at 
opsige Gælden eller dens Rest til Udbetaling i en 11. Juni eller 11. De
cember Termin. Endvidere har Debitor Ret til i enhver af de nævnte 
halvaarlige Terminer at erlægge et større Afdrag end det, der efter 
foranstaaende Bestemmelser skal erlægges, naar Afdraget udgør mindst 
50 Kr.

Overgaar Ejendommen i anden Mands Eje, kan Staten helt eller 
delvis forlange indbetalt Forskellen mellem det Rentebeløb, der e r ind
betalt, og det, der vilde have været at betale, saafremt hele Statslaanet 
skulde have været forrentet.-----------Endvidere kan Staten i Tilfælde
af Overdragelse af Ejendommen forlange Laanet indfriet eller den for
rentningspligtige Del af Laanet forhøjet, ligesom Renten efter Pante
brevet kan nedsættes og forhøjes ved Bestemmelse paa de aarlige 
Finanslove-----------«

I 1933 og 1938 fik Pantebrevet tinglyste Paategninger, hvorefter 
Rentebetalingen fremtidig skete i Overensstemmelse med Reglerne i 
henholdsvis Lov Nr. 91 af 25. Marts 1933 § 5 om Rente omregnet efter

36’
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Gennemsnitspriser for visse Landbrugsprodukter og i Lov Nr. 137 af 
13. April 1938 om konjunkturbestemt Rente, varierende efter Landbrugets 
Forrentningsprocent.

Ved betinget Skøde af 3. Februar 1944 afhændede Landmand Jesper
sen Ejendommen til Sagsøgeren under denne Sag, Landmand Svend 
Agnus Nielsen, for en Købesum af 40.000 Kr., der berigtigedes ved, at 
Køberen overtog eller indfriede to Laan fra Statskassen, derunder det 
ovennævnte Byggelaan, til Rest 8741 Kr. 49 Øre samt en mindre Gæld 
til et Elektricitetsværk og betalte 21.670 Kr. 51 Øre kontant.

Efter Overtagelsen indgav Sagsøgeren gennem Kommissionen for 
Oprettelse af Husmandsbrug i Vejle Amtsraadskreds Andragende til 
Landbrugsministeriet om Tilladelse til at overtage Ejendommen. 1 Skri
velse af 26. April 1944 gav Finansministeriet Tilsagn herom paa Betin
gelse af, at Byggelaanet blev indfriet, samt at der betaltes et Beløb af 
530 Kr. 17 Øre, udgørende Forskellen mellem den Rente, der har været 
erlagt af Laanet og det i Medfør af Lov Nr. 91 af 25. Marts 1933 til
skrevne Beløb, og den Rente, der skulde have været svaret heraf, 
saafremt Omregning i Henhold til Lov Nr. 137 af 13. April 1938 ikke 
havde fundet Sted. Sagsøgeren, der ansaa Kravet om Betaling af For
skelsrenten for uberettiget, protesterede gennem sin Sagfører herimod, 
men i Skrivelse af 9. Juni 1944 fastholdt Finansministeriet Kravet herom, 
»-----------navnlig under Hensyn til, at Ordningen med Indførelsen af
en variabel Rente ifølge sin Struktur og Motivering forudsætter, at 
Laaneforholdet ikke afbrydes i Utide som Følge af Laantagernes Forhold 
— hvortil man ogsaa maa henregne Afhændelse af Ejendommen til en 
Køber, der som Følge af Købesummens Størrelse maa anses som ukva
lificeret til at overtage Statslaan---------- «

Efter at Sagsøgeren derpaa har indfriet Byggelaanet og betalt For
skelsrenten, der nu — for Tiden 11. Juni 1933 til 11. Juni 1944 — er 
opgjort til 447 Kr. 37 Øre, under Forbehold, har han under denne Sag 
efter sin endelige Paastand paastaaet de Sagsøgte, Finansministeriet 
paa Statskassens Vegne, dømt til at betale det nævnte Beløb, 447 Kr. 
37 Øre, med Renter heraf, 5 pCt. p. a. fra Betalingsdagen, den 26. Juni 
1944.

De Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Fra Sagsøgerens Side er gjort gældende, at der ikke haves Lov

hjemmel til at kræve Forskelsrenten betalt i det foreliggende Tilfælde. 
Loven af 4. Oktober 1919 bestemmer derimod i § 6, 4. Stk., at Staten 
i Tilfælde af Ejerskifte helt eller delvis kan forlange betalt Forskellen 
mellem det Rentebeløb, der e r betalt, og det, der skulde være betalt, 
saafremt hele Statslaanet skulde have været forrentet, og denne Be
stemmelse og de i Lovens § 7, 2. Stk., indeholdte Regler om Forkøbsret 
for Staten — hvilke er optaget i Pantebrevet — angiver udtømmende 
det offentliges Stilling i Tilfælde af Afhændelse. Mens Renteordningen 
efter Loven af 1919 § 6 altid vil give Staten Tab, hvorfor Bestemmelsen 
i § 6, 4. Stk., er velbegrundet, tiltrænges der ingen saadan Beskyttelse 
for Staten ved Ordningen i Henhold til Lovene af 25. Marts 1933 og 
13. April 1938, der skiftende vil kunne medføre Fordel og Tab for det 
offentlige, jfr. herved Loven af 1933 § 6, og Retsforholdet maa derfor
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opfattes som en almindelig Kontrakt med et Risikomoment paa begge 
Sider. Endvidere er der nu ved § 63 i Lov Nr. 150 af 29. Marts 1943 
om Oprettelse af mindre Landbrug m. m. givet udtrykkelig Hjemmel for 
at kræve Forskelsrente betalt i Tilfælde, hvor det tillades en Laantager, 
der har valgt Rentebetaling med varierende Rente efter Reglerne i denne 
Lovs Kapitel 9, at indfri Laanet (eller erlægge større Afdrag end 
oprindelig fastsat), hvoraf modsætningsvis maa kunne sluttes, at For
skelsrente ikke kan kræves, hvor Rentebetaling er ordnet efter de 
tidligere Love.

Til Støtte for Frifindelsespaastanden har de Sagsøgte anført, at 
Loven om konjunkturbestemt Rente hjemler Ret til at kræve Forskels- 
renten betalt i alle Tilfælde, hvor Laaneforholdets Afbrydelse skyldes 
en vilkaarlig Handling fra Debitors Side, f. Eks. Overdragelse af Ejen
dommen til en Køber, der ikke opfylder Lovens Betingelser for at 
overtage Byggelaanet. Ifølge § 2 i Lov Nr. 91 af 25. Marts 1933 har 
den, der har valgt at faa sine Renter forandret til konjunkturbestemt 
Rente, ikke Adgang til at indfri Laanene eller betale større Afdrag end 
oprindelig fastsat. Uanset dette Forbud mod Indfrielse — der er gentaget 
ved Lov Nr. 163 af 14. Maj 1934 § 56 og Lovbekendtgørelse Nr. 406 af 
23. September 1941 § 58 og opretholdt ved Bestemmelsen i Lov Nr. 150 
af 29. Marts 1943 § 63, 1. Pkt. — har de Sagsøgte i Praksis givet Til
ladelse til Indfrielse efter Debitors Ønske og som Betingelse herfor 
krævet Forskelsrenten betalt. Dette Krav er ligeledes blevet stillet i 
Tilfælde, hvor de Sagsøgte har krævet Indfrielse, fordi Laantageren 
havde overdraget Ejendommen til en Køber, der ikke kunde anses for 
kvalificeret til at overtage Laanet; denne Praksis maa anses for naturlig 
og rimelig og finder Støtte i Lovbestemmelsens Forarbejder (Rigsdags
tidende 1932/33 Tillæg A. Sp. 2867—72 og særlig 1933/34 Tillæg A. 
Sp. 3284—86), hvoraf fremgaar, at konjunkturbestemt Rente forudsætter, 
at den svares gennem et længere Tidsrum, saaledes at Debitor ikke 
ved vilkaarlige Dispositioner paa Forhaand maa kunne afskære Staten 
fra at opnaa den højere Rente under stigende Konjunkturer. Bestem
melsen i Loven af 1943 § 63, 2. Pkt., berettiger ikke til nogen Mod
sætningsslutning og er kun en Lovfæstelse af den ovennævnte admini
strative Praksis (jfr. Rigsdagtidende 1942/43 Tillæg A. Sp. 3063), dog 
at Forskelsrenten nu altid skal kræves betalt.

Det fremgaar af en paa Rettens Foranledning under en Genoptagelse 
af Sagen afgiven Udtalelse fra de Sagsøgte, at Kravet om Forskelsrentens 
Betaling har været fremsat siden 1934, ved »frivillig« Indfrielse altid 
og ved »tvungen« Indfrielse i visse Tilfælde. Det udtales endvidere, 
»at man dog ved »tvungen Indfrielse« er gaaet med til at opgive dette 
Krav i visse Tilfælde, hvor Etterbetaling af Forskelsrenten er blevet 
nægtet, hvorhos man i Tiden fra Begyndelsen af 1942 til Begyndelsen 
af 1943, da Spørgsmaalet blev gjort til Genstand for en nærmere Under
søgelse, ikke har fremsat Kravet.«

Som det fremgaar af det anførte, er der først ved Lov Nr. 150 
af 29. Marts 1943 § 63, 2. Pkt., givet Lovhjemmel for at tillade Ind
frielse og gøre denne betinget af Betaling af Forskelsrenten, og denne 
Bestemmelse — der alene vedrører Laantagere, som har valgt Rente-



566 7. December 1945

konvertering efter Reglerne i denne Lovs Kap. 9 — angaar efter sin 
Ordlyd alene »frivillig« Indfrielse. Med Hensyn til den før denne Lovs 
Ikrafttræden fulgte Praksis bemærkes, at der, naar de Sagsøgte har 
anset sig for beføjet til at fravige Lovens' Forbud mod Indfrielse efter 
Laantagernes Anmodning og at gøre en saadan Tilladelse afhængig af 
Forskelsrenlens Betaling, i hvert Fald ikke ses at have været noget 
Grundlag for at udstrække Kravet herom til et Tilfælde som det fore
liggende, hvor Indfrielse sker »tvunget«, efter de Sagsøgtes Forlangende. 
En saadan Forstaaelse findes ikke at kunne udledes af Loven af 25. Marts 
1933 § 2 og de senere tilsvarende Bestemmelser og ej heller at kunne 
støttes paa de i Motiverne angaaende den konjunkturbestemte Rentes 
Natur og Forudsætninger anførte Betragtninger, som forøvrigt synes 
at tage Sigte paa Tilfælde af »frivillig« Indfrielse. Iøvrigt fremgaar det 
af det foran oplyste, at Praksis, forsaavidt angaar »tvungen« Indfrielse, 
ikke har været fast, idet Kravet om Forskelsrenten bl. a. kun er stillet 
i visse Tilfælde og undertiden er blevet frafaldet, naar der er blevet 
protesteret mod det.

Efter det anførte findes der at maatte gives Sagsøgeren Medhold i, 
at han ikke har været pligtig at betale det paagældende Beløb, og hans 
Paastand vil derfor være at tage til Følge.

De Sagsøgte bør endvidere betale Sagsøgeren 125 Kr. i Sags
omkostninger.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 15. Februar 1945 af Køben

havns Byrets 15. Afdeling, paastaas af Appellanten, Finansministeriet 
paa Statskassens Vegne, ændret i Overenssetmmelse med den af Mini
steriet for Underretten nedlagte Paastand.

Indstævnte, Landmand Svend Agnus Nielsen, paastaar Stadfæstelse.
Det i Finansministeriets Skrivelse af 26. April 1944 givne Tilsagn 

om at ville meddele Indstævnte Tilladelse til at overtage Ejendommen 
kan alene være givet i Henhold til den Staten ved Lov Nr. 557 af 
4. Oktober 1919 § 7, 2. Stk., tillagte Forkøbsret, idet der iøvrigt ikke 
er gjort nogen Indskrænkning i Retten til at sælge, jfr. nævnte Lov
bestemmelses 1. Stk. Appellanten har imidlertid anført, at Staten over
hovedet ikke vilde have gjort Brug af Forkøbsretten, og derfor, uanset 
Formuleringen af Skrivelsen af 26. April 1944, ikke ønsker Kravet om 
Forskelsrente kædet sammen hermed som et Vilkaar for at give Afkald 
paa Forkøbsretten. Kravet om Forskelsrente støttes alene paa Reglerne 
om den konjunkturbestemte Rente.

Ifølge det af Sælgeren i sin Tid udstedte Pantebrev kan Staten 
som Kreditor kræve Laanet indfriet i Tilfælde af Ejerskite, og Statens 
Krav i Tilfælde af saadan Indfrielse kan ikke række videre end til, 
hvad der klart er hjemlet i Pantebrevet og de Love, i Henhold til 
hvilke Laanet er ydet. Det kan i Mangel af positiv Bestemmelse ikke 
komme i Betragtning, at Kravet om Forskelsrente er et velbegrundet 
Led i en Aftale om konjunkturbestemt Rente, og ejheller at Staten efter 
de for Udlaan af Statens Midler gældende Regler er nødt til at kræve
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Indfrielse, fordi Køberen af Ejendommen ikke opfylder Betingelserne for 
at overtage Statslaanet. At sælge til en saadan Køber kan ikke betragtes 
som en »vilkaarlig« Handling end mindre som en Misligholdelse, der 
kunde give Staten som Kreditor større Ret, end Pantebrevet og Lovene 
iøvrigt hjemlede.

Det er i Henhold til nævnte Bestemmelse i Pantebrevet, at Appel
lanten har krævet Laanet indfriet og udover Hovedstolen har forlangt 
Forskelsrente. Dette sidstnævnte Krav ses imidlertid overhovedet ikke 
hjemlet i Pantebrevet eller i de Tillæg til dette, der udstedtes i Anled
ning af Overgang til konjunkturbestemt Rente. Og Bestemmelserne 
i Lov Nr. 91 af 25. Marts 1933 § 2 om, at Debitor, der er gaaet over 
til konjunkturbestemt Rente, ikke længere har Adgang til at indfri 
Laanet ekstraordinært, hvilken Bestemmelse i Praksis har givet Appel
lanten Anledning til at kræve Forskelsrenten som Vilkaar for Samtykke 
til ekstraordinær Indfrielse, findes ikke at kunne begrunde Krav om 
Forskelsrente, naar Indfrielsen kræves af Staten til Varetagelse af dens 
Interesser, uagtet Køberen er villig til at fortsætte Laaneforholdet.

I Henhold til det anførte vil Dommen være at stadfæste.
I Sagsomkostninger for Landsretten vil Appellanten have at godt

gøre Indstævnte 150 Kr.

Nr. 271/1944. 1) Fabrikant Kai Scliiøtt og 2) Fabrikant Harald
Kondrup (Bay-Erichsen) mod

A. V. de Fine Skibsted (Landsretssagfører Bjørnø).
(Om Retten til et af Appellanterne hos en Mægler deponeret 

å conto Beløb).

Østre Landsrets Dom af 4. November 1944 (V. Afd.): De 
Sagsøgte, 1) Fabrikant Kai Schiøtt og 2) Fabrikant Harald Kondrup, 
bør, een for begge og begge for een, til Sagsøgeren, A. V. de Fine Skib
sted, betale de paadømte 2000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra 
den 17. August 1944, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger 200 Kr.

Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne paastaaet Frifindelse for Tiden. Indstævnte paastaar Stadfæstelse.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vi! den være at stadfæste.
Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanterne in solidum at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.
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Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanterne, Fabrikant Kai Schiøtt og Fabrikant Harald Kondrup, een for begge og begge for een til Indstævnte, A. V. de Fine Skibsted, med 400 Kr.
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, A. V. de Fine Skibsted, søger de Sagsøgte, 1) Fabrikant 

Kai Schiøtt og 2) Fabrikant Harald Kondrup, in solidum til Betaling af 
2000 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg den 17. August 1944, 
idet han til Støtte herfor har anført følgende:

Den 17. Juli 1944 blev der mellem Parterne indgaaet en Handel 
angaaende en af de Sagsøgte dreven Omsyningscentral, beliggende 
Ørnevej 26—28. Det har vist sig, at Direktoratet for Arbejds- og 
Fabriktilsynet den 17. Juni 1944 overfor de Sagsøgte har nedlagt Forbud 
imod den fortsatte Brug af det ovennævnte Arbejdslokale under Hen
visning til, at Loftshøjden er for ringe, samt til, at der ikke haves 
Udgang af mindst 2 af hinanden uafhængige Trapper. Sagsøgeren har 
herefter annulleret Handelen og kræver tilbagebetalt 2000 Kr., der ifølge 
det akcepterede Købetilbud som å conto Udbetaling paa Købesummen 
20.000 Kr. »til Sikkerhed for Opfyldelsen af Handelen« er deponeret af 
Sagsøgeren »hos Ejendomsmægler E. Abildgaard«.

De Sagsøgte paastaar Frifindelse, idet de efter Handelens Annullation 
saavel overfor Sagsøgeren som Mægleren har givet Tilladelse til, at de 
deponerede 2000 Kr. udbetales til Sagsøgeren. Mægleren søger under 
Paaberaabelse af et paastaaet Krav overfor de Sagsøgte at tilvende 
sig Beløbet ved Modregning, hvortil han er uberettiget, idet Beløbet først 
er de Sagsøgtes, naar Handlen gennemføres. Beløbet maa først søges 
inddrevet hos Mægleren, før der kan rejses Krav mod de Sagsøgte.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af statseks. Ejen
domsmægler Erik Mogens Abildgaard Rasmussen.

Idet de Sagsøgte under de foreliggende Omstændigheder maa anses 
ansvarlige for den som Sikkerhed deponerede å conto Købesum 2000 Kr., 
hvilket Depot Mægleren i Retten udtalte ikke at ville fralægge sig til 
Fordel for Sagsøgeren, vil der være at give Dom efter Sagsøgerens 
Paastand.

I Sagsomkostninger vil de Sagsøgte — in solidum — have at godt
gøre Sagsøgeren 200 Kr.
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Tirsdag den 11. December

Nr. 303/1943. Købmand Chr. Andersen (Svane) 
mod

Cykelhandler H. K. Hentze (Oluf Petersen efter Ordre).
(Erstatning for uberettiget Ophævelse af et Lejemaal)

Vestre Landsrets Dom af 14. Oktober 1943 (IV. Afd.): Sag
søgte, Købmand Chr. Andersen, bør til Sagsøgeren, Cyklehandler H. K. 
Hentze, betale 2500 Kr. tilligemed Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 
18. December 1942, indtil Betaling sker, og i Sagsomkostninger 350 Kr. 
Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Syv Dommere bemærker:
I en den 27. Juni 1944 dateret Skrivelse har Aarhus Byraad udtalt, at der er foretaget saa store og gennemgribende Forandringer med Hensyn til Lokalerne i Kælderetagen, Stueetagen og paa 1. Sal, at disse Lokaler maa betragtes som nyindrettede og derfor ikke falder ind under Bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 1943 om Boliger og Lokaler, der var eller havde været udlejet den 1. September 1939.
Akademisk Arkitektforening, hvem Sagen har været forelagt, har i Erklæring af 5. November 1945 udtalt, at den foretagne Ombygning af Kælderlokalerne efter de foreliggende Oplysninger har været saa omfattende, at det maa anses usandsynligt, at den skulde kunne gennemføres uden fuldstændig Rømning af Lokalerne.
Efter Dommens Afsigelse er der endvidere afgivet Vidneforklaringer af de ved Ombygningen beskæftigede Haandværkere. Det maa herved bl. a. anses bekræftet, at Ombygningen var af et saadant Omfang, at de af Indstævnte lejede Lokaler var uanvendelige i den Tid, Ombygningen stod paa.
Disse Dommere finder, at det herefter og efter det iøvrigt oplyste maa antages, at Ombygningen af Kælder- og Stueetagerne har været af en saadan Art og af et saadant Omfang som forudsat i § 9 i Lov Nr. 55 af 23. Marts 1939, og at der herefter intet Grundlag er for det af Indstævnte fremsatte Erstatningskrav. De stemmer derfor for at tage Appellantens Fri- findelsespaastand til Følge og at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter til Appellanten med 600 Kr. samt at tillægge den for Indstævnte for Højesteret beskikkede Sagfører, Højesteretssagfører Oluf Petersen, i Salær 200 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 50 Kr.
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To Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Købmand Chr. Andersen, bør for Tiltale af Indstævnte, Cykelhandler H. K. Hentze, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten med 600 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.Der tillægges den for Indstævnte for Højesteret beskikkede Sagfører, Højesteretssagfører Oluf Petersen, i Salær 200 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 50 Kr., der udredes af det Offentlige.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Ved Lejekontrakt af 30. Juli 1935 lejede Sagsøgeren, Cyklehandler 

H. K. Hentze, Aarhus, af den daværende Ejer af Ejendommen Kystvej 33 
i Aarhus følgende i Kælderetagen beliggende Lokaliteter: Butik med 
Værksted, et ved Siden af liggende Værelse og et Køkken og desuden 
til Cykleopbevaring Loftsplads over Vaskehuset. Endvidere lejede han 
den i Stueetagen liggende Lejlighed bestaaende af 4 Værelser, Køkken 
m. m., derunder Cykleskur i Gaarden. Den aarlige Leje udgjorde ialt 
1260 Kr. Ejendommen er beliggende paa Hjørnet af Kystvej og Nørre
port, og Hovedindgangen til Ejendommen, derunder til Sagsøgerens 
Lejlighed, var fra Nørreport. Sagsøgerens Butik laa i Hjørnet af Ejen
dommen med Indgang fra Kystvej, og der var Vindue baade til Kystvej 
og til Nørreport. I 1940 købtes Ejendommen af Sagsøgte, Købmand Chr. 
Andersen, Aarhus. I Januar 1941 opsagde han Sagsøgeren, som siden 
sin Indflytning havde drevet Forretning væsentligst med Reparation af 
Cykler, til Fraflytning April Flyttedag samme Aar; men denne Opsigelse, 
der ikke kunde gennemføres i Medfør af Huslejelovgivningen, blev fra
faldet, hvorefter Sagsøgte fremkom med en ny Opsigelse af 11. Marts 1941 
til Fraflytning til April Flyttedag 1942. I Opsigelsen hedder det, at den 
»har Hjemmel i Lejelovens § 56 og Lov om Beskyttelse af Erhvervs
virksomhed i lejet Ejendom § 9, da Ejeren af Ejendommen vil foretage 
en saadan Ombygning af hele Ejendommen, herunder de af Sagsøgeren 
lejede Lokaler, at det lejede maa rømmes helt.«

Sagsøgeren paaklagede i April 1941 Opsigelsen for den i Aarhus 
værende Voldgiftsret vedrørende Leje af Lokaler til Erhvervsvirksom
heder. Sagsøgte oplyste for Voldgiftsretten, at han agtede at foretage 
en Ombygning af Ejendommen, og Sagsøgeren, som gik ud fra Rigtig
heden heraf, nedlagde for Voldgiftsretten alene Paastand om Godt
gørelse af Flytningsudgifter, og ved Rettens Kendelse af 16. Maj 1941 
fik han tilkendt et Beløb af 500 Kr. I Henhold til Opsigelsen flyttede
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Sagsøgeren i April 1942 til Mejlgade 40 i Aarhus, hvor han havde lejet 
Værkstedslokaler.

Den 20. Marts 1942 havde Sagsøgte til Bygningskommissionen i Aar
hus indgivet Anmeldelse om, at han agtede at foretage forskellige For
andringer ved Ejendommen, og der fremsendtes til Kommissionen en af 
Sagsøgtes Arkitekt, Carl E. Jensen, udarbejdet Tegning, der viste de 
paatænkte Ændringer. Denne Tegning viste bl. a., at Hovedindgangen 
skulde flyttes fra Nørreport til Kystvej; i Kælderetagen vilde der ud 
mod Kystvej blive to Butikker, adskilt ved Trappeopgangen og begge 
med Indgang fra Kystvej. I Hjørnebutikken vilde der intet Vindue blive 
til Kystvej. Endvidere viste Tegningen, at Lejligheden i Stueeteagen 
skulde deles i to Toværelseslejligheder, og det samme skulde ske med 
Lejlighederne paa 1. Sal og i Tagetagen; i Lejlighederne skulde der 
installeres W. C. og indrettes Badeværelser. Ved Skrivelse af 26. Marts 
1942 meddelte Bygningskommissionen, at den ikke kunde tillade eller 
anbefale, at de paagældende Forandringer i Ejendommen bragtes til 
Udførelse »navnlig paa Grund af Trappeforholdene og de projekterede 
Gadeudvidelser«. Sagsøgte indgav et nyt Andragende, og den frem
sendte Tegning viste — bortset fra Anbringelse af en Bagtrappe ud til 
Gaarden — i det væsentlige de samme Ændringer af Ejendommen som 
den forannævnte Tegning, og i en Skrivelse af 15. Maj s. A. meddelte 
Bygningskommissionen, at de projekterede Arbejder ikke kunde bringes 
til Udførelse, da Kommissionen »betragter de anmeldte Arbejder for 
at være saa omfattende, at de maa betegnes som en Ombygning af 
Ejendommen, hvorfor de maa stille Fordring om, at Ejendommen skal 
respektere de Byggelinier, der er vedtaget af Aarhus Byraad saavel mod 
Kystvej som mod Nørreport---------- «

Et Forslag til Ændringer af Ejendommen, som Sagsøgte derefter 
fremkom med bl. a. bestaaende i Indretning af Restauration i Stue
etagen, kunde ikke gennemføres, da Sundhedskommissionen forlangte 
de gældende Bestemmelser om Loftshøjde i Restaurationslokalerne 
respekteret; men efter at Sagsøgte den 1. September 1942 havde frem
sendt nye Tegninger til Bygningskommissionen, meddelte Kommissionen 
under 8. s. M., at den havde approberet den fremsendte Tegning »angaa
ende ud- og indvendige Forandringer i alle Etager paa Ejendommen 
Kystvej Nr. 33«. De paagældende Tegninger viste, at Hovedtrappen ikke 
skulde flyttes, og at Lejlighederne skulde bibeholdes som 4-Værelses- 
lejligheder. I Kælderetagen skete forskellige Ændringer, bl. a. blev 
Hjørnebutikken større, og i alle Etagerne ogsaa i Kælderen skulde der 
installeres W. C. og indrettes Badeværelser. Sagsøgte lod derefter de 
paagældende Arbejder udføre, og disse var fuldendte i Slutningen af 
November Maaned 1942.

Sagsøgeren, som ikke af Sagsøgte fik nogen Meddelelse om, at den 
i Voldgiftsretten omtalte Ombygning af Ejendommen ikke blev udført, 
blev i Løbet af Sommeren 1942 bekendt med, at Ombygningen ikke 
skulde finde Sted, og han henvendte sig derfor til sin Sagfører; paa 
det Tidspunkt var de nu udførte Arbejder i Ejendommen ikke paa
begyndt. Idet Sagsøgeren har gjort gældende, a t de i Ejendommen 
foretagne Ændringer, derunder de, der er foretagne i de Lokaliteter,
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han havde lejet, ikke kan anses som værende nogen Ombygning af 
Ejendommen, men nærmest maa betegnes som en Modernisering af 
denne, at Sagsøgte har udvist et retsstridigt Forhold ved at opsige 
ham som sket uden derefter at lade foretage den Ombygning, som var 
angivet som Grundlag for Opsigelsen, og a t Sagsøgeren ved at maatte 
flytte har lidt et Tab, som Sagsøgte maa være pligtig at erstatte ham, 
har han under nærværende Sag paastaaet Sagsøgte tilpligtet at betale 
ham en Erstatning af 5000 Kr. tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra 
Stævningens Dato, den 18. December 1942, indtil Betaling sker. Sagsøgte 
har paastaaet sig frifunden for Sagsøgerens Tiltale.

Til Støtte for Frifindelsespaastanden har Sagsøgte i det væsentligste 
anført følgende:

Da han købte Ejendommen Kystvej 33, købte han tillige Nabo
ejendommen Kystvej 31, og det var hans Hensigt ved at ombygge 
disse to ret gamle Ejendomme at gøre dem mere rentable. Købe
summen for begge Ejendommene var 65.000 Kr., og den samlede Ejen
domsskyld var 68.000 Kr. Han ombyggede først Nr. 31, omtrent saaledes 
som han havde tænkt sig at ombygge Nr. 33, og mod Ombygningen 
af Nr. 31 blev der intet indvendt fra Bygningsmyndighedernes Side. 
Han maatte derfor i Voldgiftsretten regne med, at den projekterede 
Ombygning af Nr. 33 kunde gennemføres, og Sagsøgeren rejste da 
heller ikke nogen Indvending herimod. De Arbejder, der nu er blevet 
foretaget dels i Kælderetagen dels i den af Sagsøgeren beboede Stue
etage, er imidlertid saa omfattende og indgribende, at de gaar langt 
ud over, hvad der kan kaldes for en Modernisering, men de maa — 
ligesom de først projekterede Arbejder — anses som en Ombygning. 
I saa Henseende maa der nemlig tages Hensyn til dels Omfanget af 
de Arbejder, der er udført, dels Lokalernes fremtidige Anvendelse og 
endelig til Bekostningerne. I Kælderetagen er den af Sagsøgeren benyt
tede Hjørnebutik ved Nedrivning af et Skillerum gjort betydelig større, 
og den har faaet flere og bredere Vinduer, ligesom Indgangsdøren er 
gjort bredere og højere; Loftet er hugget ned, og Forskalningsbræd- 
derne er flyttet op mellem Bjælkerne, og Ydermurene er i en Højde 
af c. 1,25 m afhugget og asfalteret. Da Gulvhøjden var forskellig, er 
der sket en Afgravning, saaledes at den nu er ens i alle Kælderrum
mene. I Butikken er der lagt Terrazzogulv, og Kælderetagen er nu 
udlejet til en Kolonialhandler. Baade i Kælder- og Stueetagen er der 
lavet Entré og Badeværelse og installeret W. C. Stueetagen er nu udlejet 
saaledes, at et af Værelserne, Hjørneværelset, benyttes til Kontor
lokale, uden at dette dog har krævet nogen særlig Indretning. Lignende 
Arbejder er foretaget i de to andre Etager, og iøvrigt er der udført 
adskillig flere Arbejder saasom Ændring af hele Lysinstallationen. Om
kostningerne ved Arbejderne udgjorde ialt 35.651 Kr. 46 Øre, og Ejen
domsskylden er bleven betydelig forhøjet. Naar samtlige disse Forhold 
tages i Betragtning er Opsigelsen hjemlet ved de i Opsigelsesskrivelsen 
anførte Bestemmelser i Huslejelovene, og hertil kommer iøvrigt, at 
Arbejderne var saa omfattende, at det var udelukket, at Sagsøgeren 
kunde have benyttet sine Butiks- og Værkstedslokaler, medens Ombyg
ningsarbejderne fandt Sted.
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Under Sagens Forberedelse har begge Parter afgivet Forklaring, 
hvorhos der er afgivet Vidneforklaring af den fornævnte Arkitekt Jensen.

Under Domsforhandlingen for Landsretten har Sagsøgeren forklaret, 
at han ikke er bleven bekendt med Planen til de Ændringer, der blev 
foretaget i Kælderetagen, og at Lokalerne med disse Ændringer vilde 
have været velanvendelige for ham. Dette vilde derimod ikke have 
været Tilfældet efter de Ændringer, der først var paatænkt, idet Hjørne- 
butiken da vilde være for lille og ved Trappeopgangen var adskilt fra 
de øvrige Lokaler mod Kystvej.

Det er oplyst, at de Arbejder, der blev udført i Kælderetagen, har 
medført en Udgift af ca. 11.000 Kr., og at Sagsøgte for Lokalerne i 
Kælderen oppebærer en Leje af 2500 Kr.

Efter alt det foreliggende maa der gives Sagsøgeren Medhold i, 
at de Ændringer, der er foretaget ved Lokalerne i Ejendommens Kæl
deretage, saavel som de Ændringer der er foretaget i Lejlighederne, 
ikke er af den Art og af det Omfang, at de vil kunne betegnes som Om
bygning af Ejendommen i Henhold til de af Sagsøgte i Opsigelsen 
paaberaabte Bestemmelser i Huslejelovene. Disse Bestemmelser vil derfor 
ikke kunne finde Anvendelse, og den skete Opsigelse maa derfor anses 
for ulovmedholdelig, hvorfor Sagsøgte maa være pligtig at erstatte 
Sagsøgeren det Tab, han har lidt ved, at han som Følge af Opsigelsen 
maatte flytte til andre Lokaler.

Med Hensyn til den indsøgte Erstatning har Sagsøgte bestridt, at 
Sagsøgeren har lidt noget Tab ved, at Forretningen er flyttet, hvorhos 
han har anført, at Sagsøgeren i hvert Fald intet har kunnet godtgøre 
i saa Henseende.

Sagsøgeren har forklaret, at han ikke kunde finde andre Lokaler 
end dem, han lejede i Mejlgade Nr. 40. Butikken her er meget god, 
men Værkstedet er for lille, saaledes at han navnlig ikke har Plads 
til sin Drejebænk med Motor og Smergelstativ. Dette har navnlig med
ført, at han har mistet Arbejdet med at reparere Motorer for Fiskerne, 
hvilket betød en Indtægt af et Par Tusinde Kr. aarlig, og han har 
ogsaa mistet Fiskerne som Kunder med Reparationen af Cykler. Han 
passer selv Forretningen og udfører selv de forskellige Arbejder, og 
Drejearbejde, som han har fra Statsbanerne, hidtil for ca. 1000 Kr. 
aarlig — hvilket er bekræftet af Statsbanerne — maa han nu faa 
udført andetsteds, hvilket giver mindre Indtægt. Han har ikke saa 
mange tilfældige Kunder som før, idet der i Mejlgade, da han flyttede 
derhen, kun var Færdsel i een Retning.

Det er oplyst, at Sagsøgerens Indtægt i Aarene 1938 og 1939 var 
2200 Kr. aarlig; i 1940 var den 1877 Kr., men Sagsøgeren kunde paa 
Grund af Sygdom ikke være i Forretningen i c. 4 Maaneder fra April 
1940 at regne. I Aaret 1941 var Indtægten 2647 Kr., og for 1942 selv
angav han den til 2784 Kr.

Med Hensyn til Indtægtsbeløbene har Sagsøgeren forklaret, at der 
i de sidste Aar er en Stigning i Priserne paa Reparationsarbejde, og 
at han vil mene, at hans Fortjeneste vilde have været det dobbelte, 
hvis han var bleven paa Kystvej.
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Som Svar paa en Forespørgsel fra Sagsøgeren om, hvorvidt Om
fanget af og Prisen paa Cyklereparationsarbejder er steget i Forhold 
til tidligere Aar, har to Cyklehandlere i Aarhus svaret, at Omfanget er 
steget med c. 100 pCt., og om Priserne oplyser den ene, at der er 
sket nogen Forhøjelse, medens den anden udtaler, at der ikke er sket 
nogen generel Forhøjelse, men at Reparationer volder meget større 
Arbejde og tager som Følge deraf mere Tid end før, hvilket maa kræves 
betalt af Kunderne. Paa en tilsvarende Forespørgsel har Centralforeningen 
af Danmarks Cykle-Industriforeninger svaret, at Omsætningen indenfor 
Reparationer er gaaet betydeligt i Vejret i de seneste Aar, og at det 
derfor maa betragtes som en Kendsgerning, at Reparationsafdelingerne 
for Tiden giver bedre Overskud end før Krigen.

Efter det saaledes oplyste maa det antages, at Sagsøgeren har lidt 
et Tab ved Flytningen, og idet dette efter det foreliggende findes at 
kunne ansættes til 2500 Kr., vil Sagsøgte være at tilpligte at betale 
Sagsøgeren dette Beløb tilligemed Renter heraf som paastaaet.

Med Sagens Omkostninger vil der være at forholde som nedenfor 
bestemt.

Nr. 131/1944. Fru Karen Waagø (Vang)
mod

Reklamechef Tage Porst (Selv).
(Straf og Erstatning for offentlig Gengivelse af nogle Indstævnte 

overgaaede Straffedomme)

Østre Landsrets Dom af 15. Maj 1945 (VII. Afd.): Sagsøgte, 
Redaktør Hans Waagø, bør til Statskassen udrede 5 Dagbøder hver stor 
20 Kr., med Forvandlingsstraf af Hæfte i 5 Dage, og til Sagsøgeren, 
Reklamechef Tage Porst betale i Erstatning 800 Kr. og Sagens Omkost
ninger med 200 Kr. Bøden at udrede inden 14 Dage, Erstatning og 
Sagens Omkostninger inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Dommens Afsigelse er Redaktør Hans Waagø afgaaet ved Døden, og hans i uskiftet Bo hensiddende Enke, Fru Karen Waagø, indtraadt i Sagen.Under Hensyn til, hvad der, tildels efter Dommens Afsigelse, er oplyst om Karakteren af Indstævntes Virksomhed i Tilknytning til Fotograffaget, findes Foreningen at have haft en saadan berettiget Interesse i, at dens Medlemmer blev gjort bekendt med Indstævntes Forhold, at Straffelovens § 271, Stk. 2, ikke vil kunne finde Anvendelse i nærværende Tilfælde, og der findes saaledes ikke at have foreligget noget strafbart Forhold fra afdødes Side.
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Herefter, dg idet Sagen som den foreligger for Højesteret, efter at Redaktør Waagø er død,’ kun angaar Erstatningskravet, vil Appellantindens Frifindelsespaastand være at tage til Følge.
Thi kendes for Ret:

Appellantinden, Fru Karen Waagø, bør for Tiltale af Indstævnte, Reklamechef Tage Porst, i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellantinden 400 Kr. inden 15 DageefterdenneHøjesteretsdomsAfsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I 1942 drev Sagsøgeren, Reklamechef Tage Porst — i Lighed med, 

men uafhængigt af andre — Forretning med Fremstilling og Salg i 
forskellige Byer af saakaldte Fotochecks, indeholdende dels en Hen
visning til en Fotograf, dels Firmanavnet paa en anden Forretnings
drivende i den samme By. Fremgangsmaaden var den, at en Forret
ningsdrivende, der købte en Fotocheck af Sagsøgeren, skulde udlevere 
den til en af sine Kunder, som ved at levere den videre til Fotografen 
kunde blive fotograferet for en væsentlig billigere Betaling end den 
sædvanlige. Fotografen skulde da klæbe den Forretningsdrivendes Firma
navn paa Fotografiet. Ideen hermed var, at den Forretningsdrivende 
skulde opnaa en Reklame for sig, og at Fotografen skulde have Adgang 
til Fortjeneste gennem de reklamefotograferedes Køb til almindelig Pris 
af flere Billeder end det, Fotochecken gav Ret til.

Dansk fotografisk Forening, der fandt Fremgangsmaaden stridende 
mod Loven om uretmæssig Konkurrence, foranledigede Tiltale rejst mod 
Sagsøgeren og hans Medkontrahenter vedrørende den i November 1942 
i Holbæk skete Anvendelse af Fotochecks, og ved Dom, afsagt den 9. 
December 1943 af Retten for Holbæk Købstad m. v., blev bl. a. Sag
søgeren i denne Anledning for Overtrædelse af 8 12, Stk. 2, i Konkur
renceloven, saaledes som den er affattet ved Bekendtgørelse Nr. 80 af 
31. Marts 1937, idømt en Bøde, stor 100 Kr. med Forvandlingsstraf af 
Hæfte i 10 Dage.

Foruden Gengivelse af tre Sagsøgeren tidligere overgaaede Bøde
domme for Færdselsforseelser indeholdt Dommen Oplysning om, at 
Sagsøgeren i 1926 mod at undergives Værgeraadsforsorg var fritaget 
for Tiltale for Tyveri, Hæleri og Falsk, og at han i 1934 havde ved
taget en Bøde, stor 300 Kr., for Overtrædelse af Straffelovens § 302, 
samt oplyste, at han var straffet ved Domme, afsagt af:

1. Københavns Byret den 30. Juni 1932 efter Straffeloven af 1866 
§§ 228, 253, 270, jfr. § 275 og § 274, jfr. § 270 og § 37, jfr. midlertidig 
Straffelov af 1. April 1911 § 13 betingelsesvis med Fængsel paa sæd
vanlig Fangekost i 100 Dage.

2. Østre Landsret den 2. Oktober 1936 efter Straffelovens §§ 191 
samt 285, Stk. 1, jfr. §§ 278, 279 og 283, i Medfør af § 57 med en for
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disse Forbrydelser og de ved Dommen af 30. Juni 1932 paakendte 
Forbrydelser fælles Straf af Fængsel i 2 Aar, og

3. Retten for Nyborg Købstad m. v. den 5. April 1937 efter Straffe
lovens § 298, Stk. 2, med Fængsel i 40 Dage.

Sagsøgte, Redaktør Hans Waagø, der er den fornævnte Forenings 
Sekretær og redigerer dens i et Antal af c. 1000 Eksemplarer udsendte 
Medlemsblad, Dansk Fotografisk Tidsskrift, og som deri havde indledet 
en Kampagne mod Fotochecks, indrykkede i Nummeret for Januar 1944 
den af Retten for Holbæk Købstad m. v. den 9. December 1943 afsagte 
Dom i dens fulde Ordlyd og fremsatte i Tilslutning til Dommen nogle 
Bemærkninger, hvori bl. a. anførtes:

»Dommen har tilfulde belyst, hvad Slags Folk Fotograferne gav 
sig i Vold, da de gik ind for at arbejde paa Foto-Checks. Hr. Porsts 
Straffeliste taler for sig selv, og vi har tidligere omtalt, hvorledes Inde
haveren af et andet Foto-Check-Firma som den anklagende Part i en 
Sag maatte vedgaa at have underskrevet med falsk Navn.«

Under denne ved Stævning af 10. Februar 1944 anlagte Sag gør 
nu Sgsøgeren gældende, at han, der efter delvis Udstaaelse af den 
fornævnte Straf i Maj 1938 blev løsladt paa Prøve bl. a. paa Vilkaar af 
2 Aars straffri Vandel og har overholdt Vilkaarene og saaledes forlængst 
endelig har udstaaet sin Straf og derfor nu maa have Krav paa Beskyt
telse mod Fremdragen uden rimelig Grund af sine tidligere Forbrydelser 
i en saa vid Kreds som af Sagsøgte gjort, hvorved han bemærker, at 
han paa Grund af den af Sagsøgte indledede Kampagne allerede forinden 
Dommen af 1943 havde maattet opgive Salg af Fotochecks. Han gør 
endvidere gældende, at Sagsøgtes Handlemaade har medført Forstyr
relse af hans Stilling og Forhold, idet saavel hans nuværende Arbejds
giver som hans Hustru gennem Offentliggørelsen i det nævnte Tidskrift, 
der ligger fremme til Gennemsyn for Besøgende hos de Fotografer, der 
faar det tilsendt, er blevet bekendt med hans Fortid, og dette har dels 
bevirket Nedskæring af hans Arbejdsindtægt og Rokken af Tillidsforholdet 
mellem ham og Arbejdsgiveren i en saadan Grad, at han antagelig maa 
opgive sin Stilling som Reklamechef, og har dels ødelagt hans ægte
skabelige Samliv. Han paastaar derfor Sagsøgte dømt til Straf, enten 
efter Straffelovens § 263, Stk. 1, Nr. 4, eller efter dens § 267, Stk. 1, 
jfr. Stk. 3 og § 271, Stk. 2, samt til at udrede en ved Rettens Skøn 
bestemt Erstatning ikke over 10.000 Kr.

Færdig fra Trykkeriet den 9. Januar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Højesteretsaaret 1945 Nr. 28

Tirsdag den 11. December

Sagsøgte procederer til Frifindelse og gør til Støtte herfor gældende: 
Tidsskriftet udsendes alene til Foreningens Medlemmer og sælges 

ikke i Løssalg eller paa anden Maade, saaledes at det kun udgaar til 
en snævert begrænset faglig Kreds. Gengivelsen af Dommen i Bladet 
kan derfor ikke anses som en offentlig Meddelelse. Dommen, der er 
offentlig tilgængelig, og hvoraf i Medfør af Retsplejelovens § 41 enhver, 
som har retlig Interesse deri, altsaa formentlig bl. a. alle Foreningens 
Medlemmer, kan erholde en Udskrift, tilhører saaledes ikke Privatlivet. 
Herefter kan Gengivelsen ikke være strafbar efter Straffelovens § 263, 
men heller ikke efter Straffelovens § 267 er Forholdet strafbart, idet 
kun Domme m. v., der fastslaar Sagsøgerens Strafskyld, er refereret, 
hvilket almindeligvis ikke kan indeholde nogen Ærefornærmelse. Imod 
Anvendeligheden af den særlige Undtagelse i Straffelovens § 271 har 
han anført:

Efter at Sagsøgeren og andre Fotocheckssælgere havde begyndt 
deres Virksomhed, klagede adskillige Medlemmer til Dansk fotografisk 
Forening og bad denne om skride ind over for de paagældende, der til 
Dels udviste bedragerisk Adfærd. Dette medførte dels Kampagnen i 
Medlemsbladet, hvor Sagsøgte advarede mod Virksomheden, dels for
skellige Politianmeldelser Landet over. Det var saaledes et naturligt 
Led i Kampagnen til rimelig Varetagelse af Medlemmernes Interesser 
at optage Holbækdommen i dens Helhed i Tidsskriftet. Sagsøgte hen
viser herved navnlig til, at Karakteren og Omfanget af de af Sag
søgeren tidligere begaaede Forbrydelser har en saa væsentlig Indflydelse 
paa Bedømmelsen af hans Paalidelighed i Forretningsanliggender, at 
Medlemmerne maa have Ret til at blive oplyst herom.

Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren afgivet Forklaring i Over
ensstemmelse med sin Procedure, idet han særlig har forklaret, at det 
paagældehde Nummer af Tidsskriftet var kommet hans Chef, der ikke 
er Medlem af Dansk fotografisk Forening, i Hænde.

Det fremgaar iøvrigt af Sagens Oplysninger, at der ikke under 
Holbæksagen var rejst Sigtelse mod Sagsøgeren for bedragerisk For
hold, og at Sagsøgeren straks efter Dommens Afsigelse havde paaanket 
den til Frifindelse. Ved Landsrettens Dom af 24. April 1944 ansaas Sag
søgeren — med en Dissens for Frifindelse — som skyldig i Overtræ
delse af Konkurrencelovens § 12, Stk. 1, med samme Straf som for 
Underretten.

H. R. T. 1945 Nr. 23 (Ark 37 og 38) 37
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Der findes at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at han af de af 
ham anførte Grunde ikke er strafskyldig efter Straffelovens § 263. Der
imod findes Sagsøgte at have udvist et efter Straffelovens § 267 straf
bart Forhold — hvorved bemærkes:

Efter Østre Landsrets Dom af 1936 er der vel ikke hengaaet saa 
lang Tid, at dens Virkning at hindre Sagsøgerens Adgang til Opnaaelse 
af de i Lov Nr. 88 af 15. Marts 1939 ommeldte Stillinger og Hverv 
er bortfaldet, eller at de i Cirkulære Nr. 99 af 30. Juni 1939 omhandlede 
Begrænsninger i Adgangen for visse Myndigheder og Privatpersoner til 
fra Strafferegistret at erholde Oplysninger om Sagsøgerens tidligere 
Straffe, er traadt i Kraft. Men dels gælder dette ikke Anledningen til 
Sagsøgerens Inddragen under Værgeraadsforsorg i 1926 eller til Bøde
vedtagelsen i 1934 og Dommen af 1937, dels ses Sagsøgeren i Tiden 
mellem Løsladelsen i 1938 og Paadømmelsen af Sagen i 1943 ved
rørende Overtrædelse af Konkurrenceloven ikke overbevist om andet 
strafbart Forhold end en enkelt Færdselsforseelse, og endelig er der 
under Sagen i 1943 ikke rejst Sigtelse mod Sagsøgeren for Bedrageri 
eller andre Overtrædelser af Straffelovgivningen, som kunde nedsætte 
ham i Medborgernes Agtelse. Der findes saaledes, uanset at det i 
Underrettens Dom i Sagen af 1943 er fundet rigtigt af Strafudmaalings- 
hensyn at nævne Sagsøgerens Forstraffe, at maatte gives Sagsøgeren 
Medhold i, at Sagsøgte ved den videre Udbredelse af Kendskab til 
disse, som Gengivelsen i Tidsskriftet har bevirket, har overskredet den 
Ytringsfrihed, som Hensynet til hans Arbejde med at oplyse Dansk foto
grafisk Forenings Medlemmer cm Ulemperne ved at indlade sig i For
retningsforbindelse med Sagsøgeren kan give ham Føje til, og at Sag
søgte derfor henset til Sagsøgerens øvrige Forhold har tilsidesat dennes 
Krav paa, at Forstraffene ikke unødigt fremdrages.

Idet Bestemmelserne i Straffelovens § 271, Stk. 2, herefter maa 
føre til, at Sagsøgtes Gengivelse af Sagsøgerens Forstraffe i Tids
skriftet er strafbar efter Straffelovens § 267, Stk. 1, jfr. Stk. 3, vil 
Sagsøgte være at anse med Straf af 5 Dagbøder hver stor 20 Kr. med 
Forvandlingsstraf af Hæfte i 5 Dage.

Endvidere vil han være at dømme til at betale Sagsøgeren en 
Erstatning for Forstyrrelse af hans Stilling og Forhold, hvilken Erstat
ning, idet Sagsøgerens Anbringender ikke giver Holdepunkt for at fast
sætte den højere, findes at burde bestemmes til 800 Kr.

Sagsøgte findes derhos at burde betale Sagens Omkostninger til 
Sagsøgeren med 200 Kr.

Onsdag den 12. December.

Nr. 92/1944. Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Konge
riget Danmark (Bunch-Jensen)

mod
Ingeniør V. Henckel (Teist).
(Betaling af et Præmiebeløb).
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Dom afsagt 28. September 1943 af Københavns Byrets 
13. Afd.: Sagsøgte Ingeniør V. Henckel bør til Sagsøgerne Kreatur- 
Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark betale 342 Kroner 
75 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra den 1. Oktober 1941 og Sagens 
Omkostninger med 55 Kroner. Det idømte at udrede inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse.

Østre L a n d s r e t s D o m af 30. December 1943 (VII Afd.): Appel
lanten Ingeniør V. Henckel kendes fri for Tiltale af Indstævnte Kreatur- 
Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark i denne Sag. 
Indstævnte bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd 
efter Loven til Appellanten betale Sagens Omkostninger for begge Retter 
med 150 Kr.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret er der fremlagt Vedtægter for andre danske og nordiske Kreaturforsikringsselskaber, hvoraf det fremgaar, at det er almindeligt indenfor denne Forsikringsart, at Pligt til Præmiebetaling vedvarer en vis Tid efter Ejerforholdets Ophør.Efter at disse Vedtægter har været forelagt Assurandør- Societetet, har dette meddelt, at det til sit tidligere Responsum kan føje en Henvisning til et andet af Societetet afgivet Responsum, hvori det udtales: »at forsaavidt Forsikringsaftalen ophører ved Ejerskifte, har Selskabet i Henhold til Forsikringsaftalelovens § 16, 2, kun Ret til en saa stor Del af Præmien, som svarer til den indtil Ophøret forløbne Tid. Bestemmelsen er dog fravigelig, og det kan næppe anses stridende mod god Forsikringspraksis at fravige den i Brancher, hvor som f. Eks. i kombineret Hus- og Qrundejerforsikring Risikoen ikke er jævnt fordelt over Forsik- ringsaaret.«Efter det saaledes foreliggende kan Bestemmelserne i § 17, Stk. 3, i Appellanternes Vedtægter ikke anses for at være af en saa særlig Karakter, at de ikke skulde være bindende for Indstævnte, selv om han ikke ved Forsikringens Tegning var gjort udtrykkelig opmærksom derpaa. Herefter vil Byrettens Dom i Henhold til de deri iøvrigt anførte Grunde være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Byrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Landsret og Højesteret betaler Indstævnte, Ingeniør V. Henckel, til Appellanten, Kreatur-Forsikrings-Forenin- gen af 1859 for Kongeriget Danmark, med 500 Kr.

37'
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Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag har Sagsøgerne Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 

1859 for Kongeriget Danmark paastaaet Sagsøgte Ingeniør V. Henckel 
dømt til Betaling af 342 Kroner 75 Øre med Renter 5 pCt. fra den 1. 
Oktober 1941 til Betaling sker, hvilket Beløb skal skyldes som Præmie 
for Tidsrummet 1. Oktober 1941 til 1. Januar 1942 vedrørende en af 
Sagsøgte hos Sagsøgerne tegnet Kreaturforsikring, Police Nr. 9436— 
9505.

Første Paakrav er sket den 10. Oktober 1941.
Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet han har gjort gældende, 

at den Risiko, for hvilken Forsikringen er tegnet, er ophørt allerede 
i August 1941 ved Tilbagelevering af de forsikrede Dyr.

Sagsøgerne har henvist til § 17 Stk. 3 i Foreningens Love, der er 
saalydende:

»Et Medlem, der ophører med at være Ejer af et eller flere af de 
af ham forsikrede Dyr, kan udtræde af Foreningen med disse, men 
skal tilsvare Præmie samt iøvrigt opfylde Vedtægternes Bestemmelser 
til Udløbet af det Kvartal, hvori Udtrædelsen sker; dog maa Anmeldelse 
af Udtrædelsen bilagt skriftlig Erklæring om, at det paagældende Med
lem ikke længere ejer det eller de udmeldte Dyr, afgives til Bestyrelsen 
senest 4 Uger før det paafølgende Kvartals Begyndelse, da hans For
pligtelser til Betaling af ordinær Præmie i modsat Fald vedbliver at 
løbe.«

Der er Enighed mellem Parterne om, at Sagsøgte ikke har afgivet 
nogen skriftlig Erklæring angaaende Udtrædelsen til Sagsøgerne.

Efter det saaledes oplyste findes det ikke at kunne antages, at Sag
søgte er behørig udtraadt i Overensstemmelse med den nævnte Bestem
melse i Foreningens Love, og der skønnes derfor at burde gives Sag
søgerne Medhold i deres Paastand.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgerne med 55 Kroner.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 28. September 1943 af Køben

havns Byrets 13. Afdeling og paaanket af Appellanten Ingeniør V. Hen
ckel med Paastand om Frifindelse for Tiltale af Indstævnte Kreatur- 
Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark. Indstævnte pro
cederer til Dommens Stadfæstelse.

Til Fremstillingen i Dommen føjes:
I de paagældende Forsikringsbegæringer findes umiddelbart foran 

det til Forsikringstagerens Underskrift bestemte Sted trykt med frem
hævede Typer: »Jeg erklærer udtrykkelig, at Foreningens Love er mig 
bekendte«. Lovene findes dog ikke aftrykt paa Forsikringsbegæringerne. 
Derimod er paa Bagsiden af Policerne optrykt i 3 Spalter med smaa
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Typer et Uddrag af Indstævntes Love, hvoriblandt i 2. Spalte de i 
Dommen gengivne Bestemmelser. Assurandør-Societetet har i en den 
22. Juni 1943 afgivet Erklæring udtalt, at det ikke er almindeligt at
forlange Præmie for et Tidsrum, for hvilket Forsikrerens Risiko er
ophørt.

Der er mellem Parterne Enighed om, at Indstævntes Risiko er
bortfaldet i Midten af August 1941, og at Appellanten har betalt Præmie 
for Tiden indtil Udgangen af September 1941.

Naar henses til Assurandør-Societetets fornævnte Erklæring og til, 
at det ikke for Landsretten er godtgjort, at forsikringstekniske Grunde 
giver det indstævnte Selskab en Særstilling, samt til at det efter det 
for Landsretten oplyste maa antages, at der ikke ved Tegningen af de 
paagældende Forsikringer har været forevist noget Eksemplar af Lovene 
for Appellantens Repræsentant, findes Appellantens Opmærksomhed ikke 
paa behørig Maade at være henledet paa Lovenes fra det almindelige 
afvigende Bestemmelser om Vilkaar for Bortfald af Præmiebetaling, 
saaledes at disse Vilkaar ikke vil kunne gøres gældende mod Appel
lanten i al Fald forsaavidt angaar den under Sagen indtalte Præmie for 
et Tidsrum, der ligger mere end 4 Uger efter Risikoens Bortfald.

Herefter vil Appellantens Paastand om Frifindelse være at tage 
til Følge.

Indstævnte findes at burde betale Sagens Omkostninger for begge 
Retter til Appellanten med 150 Kr.

Mandag den 17. December.

Nr. 92/1942. Grosserer A. Strange Hansen (P. Jacobsen) 
mod

Aktiebolaget »Separator« (Rode).
(Patentsag).

Østre Landsrets Dom af 23. April 1942 (VI. Afd.): Sagsøgte, 
Grosserer A. Strange Hansen, bør overfor Sagsøgerne, Aktiebolaget 
»Separator«, være uberettiget til at fremstille og forhandle Malkemaskine
anlæg, konstrueret og installeret saaledes som angivet paa Tegningerne 
Bilag 3 og 5, saavelsom andre Malkemaskineanlæg, ved hvilke Malke
maskinerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Under
tryk under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne er anbragt saa
ledes, at de hælder mod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler 
af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Under
tryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem 
Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør for
svinder, saaledes at forstaa, at Rørledningerne er anbragt i til hverandre 
sluttede serieforbundne Sektioner. Overfor Sagsøgtes Paastand om Ugyl-
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dighed af dansk Patent Nr. 40.544 bør Sagsøgerne for Sagsøgtes Tiltale 
fri at være forsaavidt angaar Malkeniaskineanlæg, ved hvilke Malke
maskinerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Under
tryk under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne er anbragt saa
ledes, at de hælder imod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler 
af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Under
tryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem 
Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør for
svinder, saaledes at forstaa at Rørledningerne er anbragt i til hverandre 
sluttede serieforbundne Sektioner. Sagsøgte bør anerkende, at de af 
ham udførte, i Sagens Bilag 3 og 5 beskrevne Anlæg indeholder en 
Krænkelse af nævnte Patent. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til 
Sagsøgerne 4000 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter nær
værende Doms Afsigelse og Dommen i det hele at efterkomme under 
Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetEfter at Sagen, forsaavidt angaar Erstatningspaastanden, er hævet i et den 18. Februar i Østre Landsret afholdt Retsmøde, foreligger den afsagte Dom som en endelig og selvstændig paa- ankelig Dom.
For Højesteret gaar Appellantens Paastand ud paa, principalt: at Indstævntes danske Patent Nr. 40.544 kendes ugyldigt, og at Appellanten frifindes, subsidiært: at Appellanten frifindes, og at Indstævntes nævnte Patent indskrænkes til kun at angaa Malkemaskineanlæg, ved hvilke Malkemaskinerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Undertryk under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne er anbragt saaledes, at de alle hælder imod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Undertryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør forsvinder, saaledes at forstaa, at Rørledningerne er anbragt i til hverandre sluttede aftrappede serieforbundne Sektioner — saaledes som vist paa Patenttegningen — hver med en Længde af over 50 Meter.
Indstævnte har nedlagt Paastand principalt paa Stadfæstelse, subsidiært paa, at Appellanten overfor Indstævnte kendes uberettiget til at fremstille og forhandle Malkemaskineanlæg, konstrueret og installeret saaledes som angivet paa Tegningen Bilag 5 saavel som andre Malkemaskineanlæg, ved hvilke Malkemaskinerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Undertryk under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne er anbragt saaledes, at de hælder imod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Undertryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem Atmosfæren og Rørledningernes Hul-
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rum efter Malkningens Ophør forsvinder, saaledes at forstaa, at Rørledningerne er anbragt i til hverandre sluttede serieforbundne Sektioner, som vist paa den til Patent Nr. 40.544 hørende Tegning, og at Patentet derhos med denne Fortolkning af Beskyttelsesomfanget kendes ugyldigt, forsaavidt angaar Ordene »eet eller« i Patentkravet og i Beskrivelsen Linie 26.
Det er oplyst, at Indstævnte allerede ved den svenske Patentkommissions Skrivelse af 31. Oktober 1928 blev gjort bekendt med det amerikanske Patent Nr. 1.393.387, uden at Indstævnte forelagde disse Oplysninger for den danske Patentkommission.
Efter Dommens Afsigelse har der været rettet en Række Spørgsmaal til den danske Patentkommission, der i Besvarelse heraf har meddelt, at saafremt de amerikanske Patenter Nr. 1.393.387 og Nr. 1.332.318 samt den i Dommen nævnte »Instruk- tionsbok« under den paagældende Patentansøgnings Behandling havde været Patentkommissionen bekendt, vilde det danske Patent næppe være blevet udstedt i den foreliggende Form, og at Kommissionen ikke vilde have fundet det berettiget paa Grundlag af den foreliggende Patentansøgning med tilhørende Tegning at udstede et Patent, formuleret i Overensstemmelse med det svenske Patent Nr. 71.122, i hvert Fald ikke med den i Beskrivelsen dertil givne Forklaring. Kommissionen har dernæst udtalt, at den oprindelige Ansøgning til det danske Patent indeholder Grundlag for Udstedelse af et Patent, hvorved Opfindelsens karakteristiske Moment bliver Erkendelsen af Fordelen ved, at Rørledningerne hælder imod flere Punkter, men da det ikke i Beskrivelsen er nævnt, hvad der opnaas herved, har Kommissionen ikke haft Anledning til at tage Stilling til Spørgsmaalet om, hvorvidt denne Anmodning frembyder noget ejendommeligt, der kan betegnes som en patenterbar Opfindelse. Patentkommissionen har derhos bemærket, at de højdemæssige Fordele, som knytter sig til hældende Rørledninger, oplagt i »serieforbundne Sektioner«, er af opfinderisk Karakter, men at Spørgsmaalet, om en saadan Opfindelse kunde patenteres, ikke kan besvares uden forudgaaende Undersøgelse af Teknikkens daværende Stade, hvilken Undersøgelse ikke er foretaget, da denne Opfindelse ikke har været forelagt Patentkommissionen til Bedømmelse under Behandlingen af Patentansøgningen.
Efter det fremkomne vil Patentet, saaledes som det ogsaa under Sagen er erkendt af Indstævnte, ikke kunne opretholdes i dets fulde Omfang, og da Patentkravet med det ved Indstævntes Paastande for Højesteret modificerede Indhold ikke er beskrevet i Patentbeskrivelsen paa den i Patentlovens § 12 foreskrevne Maade, findes ingen Del af Patentet at kunne opretholdes, og Appellantens principale Paastand vil herefter være at tage til Følge.
Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 6000 Kr.
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Thi kendes for Ret:
Det for Indstævnte, Aktiebolaget »Separator«, den 18. Juli 1929 udstedte danske Patent Nr. 4 0.544 bør være ugyldigt, og Appellanten, Grosserer A. Strange Hansen, bør for Tiltale af Indstævnte i denne Sag fri at være.I Sagsomkostninger for begge Rettér betaler Indstævnte til Appellanten 6000Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgerne under nærværende Sag, Aktiebolaget »Separator«, er 

Indehavere af Dansk Patent Nr. 40.544 udstedt den 18. Juli 1929 beskyt
tet fra den 2. Juni 1928 med Fortrinsret paaberaabt fra den 23. Juni 
1927, Indleveringsdag for Ansøgning i Sverige. Patentet indeholder føl
gende Patentkrav: »Anordning til Forebyggelse af en Infektion af Rør
ledningerne ved saadanne Malkemaskineanlæg, ved hvilke Malkemaski
nerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Undertryk 
under Malkningsperioden, kendetegnet ved at Rørledningerne er anbragte 
saaledes, at de hælder imod eet eller flere Punkter, i hvilke der er 
indsat Ventiler af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar 
der er Undertryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Tryk
forskellen mellem Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malk
ningens Ophør forsvinder«. Da Sagsøgerne bragte i Erfaring, at Sagsøgte, 
Grosserer A. Strange Hansen, leverede Malkemaskineanlæg under Nav
net »Benzona«, som efter Sagsøgernes Mening krænkede deres Patent, 
rettede de den 9. September 1938 en Henvendelse herom til Sagsøgte, 
hvilken Henvendelse forblev ubesvaret. Sagsøgerne har derefter bragt 
i Erfaring, at Sagsøgte senere har leveret Malkemaskineanlæg, som 
de mener krænker deres Patent, nemlig til følgende: Godsejer H. V. Rie
gels, Broksø pr. Herlufmagle (af hvis Anlæg er fremlagt en Skitse som 
Bilag 3), Godsejer S. Dahl, Kathrineholm pr. Slagelse, (af hvis Anlæg 
er fremlagt en Skitse som Bilag 4) og Forpagterne, Godsejer Garth 
Grüner og Proprietær Aage Nielsen, Bavelse pr. Glumsø, (af hvis Anlæg 
er fremlagt en Skitse som Bilag 5).

Sagsøgerne — der under Sagens Forløb har frafaldet at gøre deres 
paastaaede Rettigheder gældende vedrørende Anlæget hos Godsejer 
Dahl, Kathrineholm (Bilag 4) — har nu nedlagt følgende Paastand: 
principalt at Sagsøgte kendes uberettiget til at fremstille og for
handle Malkemaskineanlæg, konstrueret og installeret saaledes som angi
ve paa Tegningerne Bilag 3 og 5, saavelsom andre Malkemaskineanlæg, 
ved hvilke Malkemaskinerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der 
hersker Undertryk under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne 
er anbragt saaledes, at de hælder mod flere Punkter, i hvilke der er 
indsat Ventiler af en saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar 
der er Undertryk i Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Tryk
forskellen mellem Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malk-
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ningens Ophør forsvinder, og subsidiært som den principale Paa
stand med følgende Tilføjelse efter Ordet »forsvinder«: »saaledes at 
forstaa, at Rørledningerne er anbragt i til hverandre sluttede seriefor
bundne Sektioner«.

Sagsøgte har nedlagt Paastand om, principalt at han frifindes, og at 
Patentet Nr. 40.544 kendes ugyldigt, og subsidiært at han frifindes.

Overfor Sagsøgtes principale Paastand med Hensyn til Patentets 
Ugyldighed har Sagsøgerne paa deres Side nedlagt Paastand om Fri
findelse for saa vidt angaar Malkemaskineanlæg, ved hvilke Malkemaski
nerne er forbundne med Rørledninger, i hvilke der hersker Undertryk 
under Malkningsperioden, og hvor Rørledningerne er anbragt saaledes, 
at de hælder imod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler af en 
saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Undertryk i Rør
ledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem Atmosfæ
ren og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør forsvinder, 
subsidiært saaledes, at der i denne Paastand efter Ordet »forsvinder« 
tilføjes: »saaledes at forstaa, at Rørledningerne er anbragt i til hver
andre sluttede serieforbundne Sektioner.«

Disse Paastande er i Medfør af Retsplejelovens § 295, jfr. 286, 
optaget til særskilt Paakendelse, saaledes at Sagsøgerne har forbeholdt 
sig under Domsforhandlingens Fortsættelse at nedlægge nogle nærmere 
angivne Paastande med Hensyn til Ændring af og Erstatning for patent
krænkende Anlæg.

Sagsøgte begrunder sin principale Paastand med, at Patentet ikke 
indeholder noge nyt og opfinderisk, hvorved han særlig henviser til, 
at Patentets Anordning er kendt fra U.S.A. Patent Nr. 1.393.387 af 
11. Oktober 1921, hvori det bl. a. hedder:

»Opfindelsen angaar Maskineri til Malkning af Køer, særlig For
bedringer vedrørende Kontruktionen af Vakuumsystemer og Vakuum
tanke eller Reservoirer til Brug i Forbindelse med Malkeapparater. Ved 
Benyttelsen af alle Malkeapparater er Hygiejnen et af de vigtigste 
Synspunkter, idet det er absolut væsentligt saavidt muligt at fjerne 
enhver Betingelse, der fremmer Udviklingen af Bakterier. Da Tilstede
værelsen af Mælk i Apparatet øjensynlig fører til Udvikling af Bakterier, 
er en gennemgribende Udvaskning og Udskylning af Apparatet af den 
største Betydning til Opretholdelse af tilfredsstillende Betingelser. I de 
Malkeapparater, der anvendes for Øjeblikket, er det almindeligt at 
vaske-----------Dele, gennem hvilke Mælken direkte flyder; men man
har ikke tænkt paa at udskylle Vakuumledningen, Reservoiret eller 
andre Dele af Apparatet, med hvilke Mælken ikke normalt kommer 
i Berøring. Det er imidlertid ikke desto mindre en Kendsgerning, at 
paaagtelige Mængder af Mælk trænger frem gennem Vakuumsystemet 
ved Lækage, Kondensering af Mælkedamp og af andre Grunde, hvilken 
Mælk i Løbet af kort Tid vil danne en Udviklingsbasis for Bakterier, 
hvis den faar Lov til at samle sig, og saaledes paa alvorlig Maade vil 
true hele Systemets sanitære Tilstand. — Det vigtigste Formaal med den 
foreliggende Opfindelse er at fremskaffe et System, som hurtigt og fuld
stændig kan udskylles, og i hvilket der er truffet Forholdsregler til 
Afdræning af al Fugtighed hidrørende fra Kondensation eller Lækage



586 17. December 1945

fra Vakuumsystemet eller Tanken. Denne Uddræning maa helst foregaa 
automatisk, saa at Skødesløshed fra Betjeningens Side ikke tillader uøn
skede Afsætninger i Systemet---------- Paa Grund af de ovenfor omtalte
Aarsager, som tillader Mælk eller Mælkedamp at strømme ind i Vakuum
ledningen, vil det ses, at større eller mindre Mængder af saadan Mælk 
vil blive trukket ind i Vakuumtanken. — Ifølge min Opfindelse anvendes 
der Midler til Uddræning af Tanken, og for at ingen Vædske skal samles 
i nogen anden Del af Vakuumsystemet, anbringes Hovedledningen 1 saa
ledes, at den har et let Fald hen imod Vakuumtanken, saa at Vædske, 
der kommer ind i Ledningen, vil strømme hen imod Tanken. —------
Det vil saaledes ses, at Vædske i Vakuumsystemet vil strømme ind mod 
Tanken. Til Uddræning af Tanken forsyner jeg denne med en særlig 
Drænaabning ved Bunden, og for at sikre, at Tanken skal blive afdrænet 
efter hver Operation af Malkeapparatet, foretrækker jeg som Lukning 
for denne Aabning at anvende en Klap, som holdes lukket under Appa
ratets Operation ved Virkning af Undertrykket i Tanken, saa at Klappen 
automatisk vil aabne sig og tillade Uddræningen at foregaa, naar Pumpen 
stoppes, efter at Malkeoperationen er tilendebragt. Paa denne Maade 
undgaar jeg Mulighed for, at Dræningen skal blive undladt paa Grund 
af Betjeningens Skødesløshed.----------- «

Endvidere henviser Sagsøgte til »Instruktionsbok for »Perfection« 
och »Elektro-Perfection« Mjölkningsmaskiner« (Sagens Bilag B) og Bro
chure for Benzona-Perfection Mjölkningsmaskinen (Sagens Bilag C) 
samt til de nedenfor nævnte Dokumenter, der er fremlagt efter Skrift
vekslingens Aslutning og ikke inddraget under Skønsmændenes Behand
ling af Sagen. Videre begrunder Sagsøgte sin principale Paastand med, 
at den af Sagsøgerne paastaaede Opfindelse ikke er tilstrækkelig beskre
vet i Patentkravet, jfr. Patentlovens § 12, og heller ikke iøvrigt til
strækkeligt fremgaar af Patentet. Sin subsidiære Paastand begrunder 
Sagsøgte med, at hans i Bilag 3 og 5 beskrevne Anlæg ikke krænker 
Patentet, samt med at en Patentkrænkelse, hvis en saadan imod hans 
Benægtelse dog maatte blive staueret, i alt Fald ikke kan bebrejdes 
ham, fordi Patentet har været meget uklart formuleret, og at han derfor 
ikke kan være erstatningspligtig.

Beskrivelsen til det danske Patent Nr. 40.544 er saalydende:
»Ved saadanne Malkemaskineanlæg, som arbejder med Vakuum, 

indtræffer det regelmæssigt, at der under Malkningen afsætter sig 
Fugtighed i Rørledningerne----------- Man har hidtil ikke lagt videre
Vægt paa dette Forhold og derfor ikke truffet Foranstaltninger for at 
udskille Fugtigheden efter Malkningen. Det er imidlertid af den største 
Betydning, at denne Fugtighed bortskaffes automatisk saa hurtigt som 
muligt fra Rørledningerne. Dersom Fugtigheden nemlig faar Lov til at 
forblive i Ro, vil der fremkomme stærk Bakterieudvikling i den. Under 
Malkningen kan da en Del af disse Bakterier komme ind i Malkemaski
nen og blandes med Mælken, hvad der atter medfører, at Mælken taber 
i Holdbarhed.

Opfindelsen angaar en Anordning ved Malkemaskineanlæg, hvorved 
disse Ubehageligheder afhjælpes, og Opfindelsen er kendetegnet ved, 
at de Rørledninger, som forbinder Malkemaskinerne med det Apparat,
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ved Hjælp af hvilket Vakuumet frembringes, er lagte saaledes, at der 
fremkommer Hældning mod eet eller flere Punkter, i hvilke der er indsat 
automatisk virkende Ventiler, som holdes lukkede, saa længe der er 
Trykforskel mellem Atmosfæren og Rørhulrummene, og som automatisk 
aabnes, naar denne Trykforskel ophører at være til Stede. Den Fug
tighed, der har afsat sig under Malkningen, flyder derfor ned til det 
eller de lavest liggende Punkter i Rørledningerne, hvor den samles 
i Nærheden af Ventilerne og ledes bort, naar Ventilerne efter Malk
ningens Ophør automatisk aabnes.

Paa Tegningen ses et Malkemaskineanlæg af den omhandlede Art,

Rørledningen 3 er monteret saaledes, at den danner en Vinkel med 
det vandrette Plan og ses forsynet med to Ventiler 5 a og 5 b. Rørled
ningen er vist monteret saaledes, at den hælder imod Vakuumpumpen, 
hvorved den Luftstrøm, som passerer igennem Rørledningen, bidrager 
til at føre den i Rørledningen fortættede Fugtighed til Ventilen 5 a 
eller 5 b.«

I Sverige har Sagsøgerne fra den 23. Juni 1927 opnaaet et Patent 
Nr. 71.122, som de hævder patenterer den samme Opfindelse som det 
danske Patent, og hvis Patentkrav lyder saaledes:

»Anordning vid mjölkningsmaskinanläggningar, kännetecknad därav, 
att vakuumledningarna äro uppdelade i till varandra anslutna sektioner, 
var och en förlagd lutande, varande i varje sektions lägsta del insatt 
en automatiskt verkande ventil (5), så beskaffad, att den hålles stängd, 
då undertryck råder i vakuumledningen, och forbinder denne ledning 
med yttre atmosfären, då tryckskillnaden mellan denna och vakuum
ledningens inre upphäves, i åndamål att i denna ledning uppkommet 
kondensat därvid må kunna utrinna.«

Det svenske Patents Beskrivelse er enslydende med det danske, 
dog at det i den svenske Beskrivelses 2. Stykke hedder: »Uppfinningen 
kännetecknas därav, att de rorledningar (vakuumledningar), som förena 
mjölkningsmaskinerna med den apparat, som alstrar vakuum, äro upp
delade i till varandra anslutna sektioner, var och en förlagd lutande, 
varvid i dens lägsta del är insatt en automatiskt verkande ventil«, 
hvorhos det i 3. Stykke hedder, at Rørledningen »är uppdelad i sektioner, 
som var och en luta i riktning mot vakuumpumpen, varigenom luft- 
strömmen, som passerar rorledningen, bidrager till at fora i rorled
ningen kondenserad fuktighet till ventilerna 5a resp. 5b.« Tegningen til 
det svenske Patent er identisk med Tegningen til det danske. Det frem
gaar af den svenske Patentsag, at det amerikanske Patent Nr. 1.393.387 
dengang blev modholdt overfor Sagsøgernes Patentkrav, og at den 
svenske Patentkommission derefter den 24. Oktober 1929 tilkendegav 
Sagsøgerne, at disse inden en nærmere angiven Frist maatte ytre sig 
over følgende Resultat, hvortil Kommissionen var kommet:

»Genom det av invändaren anförda amerikanske-patentet nr. 1.393.387 
är det förut känt att till förebyggande av infektering av rörledningarna 
vid mjölkningsmaskinanläggningar av i paket [d. v. s. patentanspråket] 
ingress angivet slag förlägga dessa rörledningar så att lutning erhallas 
mot en punkt (avtappningsställe för kondensat) invid vilken är anbragt
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en anordning, som hållas stängd när undertryck råder i rörledningarna 
och automatiskt öppnas, när efter mjölkningsperiodens slut tryckskill- 
nåden mellan yttre atmosfären och rörledningarnas inre forsvinner.

Att i enlighet med paket anordne allmänt kända och brukliga auto
matiskt verkande ventiler i stället för halvautomatiska ventiler såsom 
enligt det ovan anförda amerikanska patentet, vid avtappningsstället eller 
-ställena kan icke anses innebära något patenterbart, detta så mycket 
mindre, som det genom amerikanska patentet nr. 1.332.318, till vilket 
ytterligare hänvisas, är förut känt, att i mjölkningsmaskinanläggningars 
vakuumledning anordna en automatiskt verkande avtappningsventil.«

I Skrivelse af 23. December 1929 svarede Sagsøgerne hertil bl. a.:
»Svårigheten är---------- att för en effektiv dränering av vakuum

ledningen man ej alls kan lita sig till vakuumtanken. För att i ledningen 
inkommen vätska verkligen på ett effektivt sätt skall avrinna fordras 
nämligen en ganska betydande lutning mot avtappningspunkten. Då led
ningen åtminstone vid något så när stora anläggningar nödvändigtvis 
får en betydande längd, blir den höjdskillnad, som erfordras för en 
effektiv dränering mot et punkt så stor, att den av praktiska skäl är 
otillåten. Det är nämligen uppenbart, att vakuumledningen vid de olika 
mjölkningsställena ej kan få ligga på allt för varierande höjd over golvet, 
då detta, utom andra olägenheter, skulle nödvändiggöra en ökning av 
längden på de slangar, med vilka mjölkningsaggregaten anslutas till 
vakuumledningen, varigenom ökade rengoringssvårigheter skulle uppstå. 
— I Praktiken----------- är man-------- — så gott som undantagslöst
tvungen att, om effektiv dränering skall åstadkommas, anordna avtapp- 
ning på ett eller flera Ställen ute på vakuumledningen. — Om denna 
åtgård vidtages, kommer emellertid frågan om ventilernas anordning 
i ett helt annat läge. Det skulle givetvis vara förenat med stort besvär 
för maskinskötaren att före och efter mjölkningens utförande stänga 
och öppna de på ledningen på stort avstånd från pumpcentralen anbragta 
ventilerna varför ett nödvändigt villkor för att avtappningsventiler 
överhuvudtaget skola vara praktiskt användbara är, att dessa utföras 
helautomatiska.-----------

Om man därför betraktar vår anordning som en helhet och ej endast 
fäster sig vid de olika detaljer, av vilka densamma är sammensatt, 
torde man finna, att anordningen ifråga är en verklig losning av upp- 
giften att effektivt dränera vakuumledningen----------

----- uppenbart synes oss, att de helautomatiska ventilema i den 
av oss angivna kombinationen ur synspunkten av uppnåendet av det 
resultat, som med vår anordning avses, ha en helt annan uppgift eller 
effekt än vad som varit fallet, om det ur praktisk synpunkt hade varit 
möjligt, så som i de mothållna patenten är visat, anbringa ventilen på 
tanken i omedelbar närhet av maskinskötarens arbetsplats. — Ehuru 
vi givetvis medgiva, att de enskilda detaljerna i vår anordning fungera 
på inom tekniken känt og brukligt sät, — vilket väl vid kombinations- 
uppfinningar undantagslöst är fallet — tro vi därför dock, att vår anord
ning som helhet betraktad ej kan anses a priori självklar, utan innebär 
ett visst nytt uppslag, som kunde berättiga till patentskydd.«
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Sagsøgerne opnaaede derefter det svenske Patent. Under en senere 
Tvist mellem Sagsøgerne og A/S Alfred Benzon & Co. i Malmø om 
det svenske Patent har den svenske Patentkommissions Klageafdeling 
den 18. December 1940 bl. a. udtalt, at Patentets Udtryk »uppdelade 
i till varandra anslutna sektioner« maa fortolkes som angaaende Serie
kobling af Sektionerne, men at der ikke foreligger nogen Nyhedshindring 
eller andre Omstændigheder, som kunde medføre, at Patentkravet saaledes 
fortolket ikke skulde være gyldigt. Sagsøgerne har i 1929 og 1930 i 
England og Holland opnaaet Patenter med Patentkrav, svarende til det 
danske, med Prioritet fra 1927 (Sverrig).

Under Sagen har Civilingeniør Knud Nørgaard og Docent i Red
skabs- og Maskinlære ved Landbohøjskolen H. Rosenstand Schacht 
været udmeldt som Syns- og Skønsmænd. I Erklæring af 14. Juni 1941 
har de bl. a. udtalt: »Spm. 2: Er en Oplægning af et Malkemaskin- 
anlægs Vakuumledninger i indbyrdes forbundne Afsnit, der hver for sig 
har Fald mod et laveste Punkt, og hvor der i disse laveste Punkter af 
Rørledningerne er indsat automatiske Aftapningsventiler, omfattet af 
Beskrivelsen til dansk Patent Nr. 40.544?
a d 2. Patentbeskrivelsen taler ikke om, at Anlægets Rørledninger skal 
bestaa af »indbyrdes forbundne Afsnit, der hver for sig har Fald mod 
et laveste Punkt«, men Beskrivelsen siger, »at de Rørledninger, som 
forbinder Malkemaskinerne med det Apparat, ved Hjælp af hvilket 
Vakuumet frembringes, er lagt saaledes, at der fremkommer Hældning 
mod et eller flere Punkter«.

Det staar naturligvis enhver, som læser disse Linier i Patentet, frit 
for at tænke sig Rørledningerne delt i Afsnit, men der er ikke i Patentets 
Ord givet nogen særlig Anvisning paa, at Inddelingen skal ske saaledes, 
at to Naboafsnit skal være forbundet gennem et kort, stejlt Parti.

Denne Tankegang er dog forholdsvis nærliggende, naar man har 
kastet et Blik paa Patentets Tegning.

Ordentligvis bør dog tilføjes, at Patentets vide Formulering ogsaa 
rummer andre Muligheder, f. Eks. den Mulighed, at to eller flere Afsnit 
stjerneformet hælder nedad ind mod en central, automatisk Ventil. End
videre den Mulighed, at to eller flere Naboafsnit kan være forbundet 
indbyrdes ved disses højest beliggende Ender. Desuden den Mulighed, 
at et jævnt, stadig i samme Retning hældende Rør deles i to eller flere 
Afsnit ved nogle i Røret indskudte Ventiler. Herved bliver det nedre 
Rørafsnits øvre Ende forbundet med det øvre Rørafsnits nedre Ende. 
Der foreligger endnu flere Muligheder inden for Patentets Formulering. 
Spm. 3. Indeholder Beskrivelsen til amerikansk Patent Nr. 1.393.387 eller 
de i Sagen som Bilag B og Bilag C fremlagte »Instruktionsbog« eller 
»Brochure« Anvisning paa at oplægge et Malkemaskinanlægs Vakuum- 
ledninger i indbyrdes forbundne hældende Sektioner, der hver har en 
automatisk Aftapningsventil anbragt paa Rørledningen i vedkommende 
Sektions laveste Punkt? 
a d 3. Nej, ikke direkte.----------
Spm. G. Er der efter Skønsmandenes Mening motiveret og beskrevet 
noget nyt og opfinderisk i det danske Patent Nr. 40.544 i Forhold til 
det amerikanske Patent Nr. 1.393.387 og i bekræftende Fald hvilket?
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ad G.-------— At lade Vakuumrørlediiingen i et Malkemaskinanlæg
hælde imod et enkelt Punkt, hvori der er anbragt en Tømmeanordning 
til automatisk Bortskaffelse af Fugtighed fra Rørledningen, saa snart 
Vakuumet brydes, i den Hensigt at Fugtigheden ikke skal blive Vokse
sted for Bakterier, er kendt fra det amerikanske Patent.

Det maa dog her bemærkes, at naar det amerikanske Patent Side 2, 
Linie 42, angiver, at Ledningen skal lægges med »a slight pitch«, saa vil 
dette formentlig i Praksis kunne volde visse Vanskeligheder. Forholdet 
er det, at Vakuumledningen skal lægges over Køernes Hoveder og 
derfor ikke maa ligge saa lavt, at Køerne kan komme i Berøring med 
den, medens den paa den anden Side skal være beliggende inden for 
Betjeningspersonalets Rækkevidde, idet Vakuumslanger med Haanden let 
skal kunne skubbes ind paa Malkehanerne. Med Henblik herpaa vil det 
efter Skønsmændenes Opfattelse være forbundet med visse praktiske 
Vanskeligheder i en lang Stald at faa Ledningen monteret med passende 
jævnt Fald og dog i en passende Højde.

At anvende en simpel automatisk Ventil i Stedet for den i det 
amerikanske Patent beskrevne Vakuumbeholder med Bundlem kræver 
efter Skønsmændenes Mening ingen egentlig opfinderisk Virksomhed, da 
Vakuumbeholderen med sin Bundlem i det paagældende Anlæg giver 
samme Virkning som en automatisk Ventil.

Derimod finder Skønsmændene, at det er nyt og opfinderisk at lade 
Rørledningerne hælde mod flere Punkter, i hvilke der er indsat automa
tiske Ventiler, thi dette betyder, at man giver Fugtigheden Lejlighed til 
at bortstrømme paa effektiv Maade, uanset hvor langt eller vidt for
grenet Ledningssystemet er, samt at man kan anbringe hßle Lednings
systemet i passende ønsket Højde uanset hvor langt eller vidtforgrenet 
det er, f. Eks. ved Indskydelse af korte, stejle Rørstykker efter hver 
Ventil.
Spm. H. Indeholder Beskrivelsen til dansk Patent Nr. 40.544 en 
bestemt Anvisning paa at oplægge et Malkemaskinanlægs Vakuumled
ninger i indbyrdes forbundne hældende Sektioner, der hver har en 
automatisk Aftapningsventil anbragt paa Rørledningen i vedkommende 
Sektions laveste Punkt?
ad H. Nej, Beskrivelsen indeholder overhovedet ikke Udtrykkene 
Sektioner eller Afsnit eller dermed analoge Begreber, men se iøvrigt 
ad 2.----------
Spm. J. Indeholder Beskrivelsen til det danske Patent Anvisning paa 
Anvendelse af Ventiler, der fra aaben Stilling automatisk lukker sig, 
blot der sættes Undertryk paa Vakuumledningen?
a d J. Nej, ikke direkte, men det er naturligt at opfatte Forklaringen 
paa venstre Spalte, Linie 7 f. n. om »automatisk virkende Ventiler, som 
holdes lukkede saa længe, der er Trykforskel mellem Atmosfæren og 
Rørhulrummene, og som automatisk aabnes, naar denne Trykforskel op
hører at være til Stede«, saaledes at Ventilerne lige saa vel kan være 
fuldautomatiske som halvautomatiske. Det er endda mest naturligt at 
opfatte Ventilerne som fuldautomatiske-----------
Spm. 7.
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For at undgaa Misforstaaelse ved Besvarelsen af Sagsøgtes Spørgs
maal H spørges:
Spm. 7a. Indeholder Beskrivelsen til dansk Patent Nr. 40.544 Anvisning 
paa at lægge et Malkemaskinanlægs Vakuumledninger med Fald mod 
flere Punkter med hver sin automatisk aabnende Aftapningsventi)?
a d 7 a. Ja. I venstre Spalte, 2. Stk. Linie 5 beskrives udtrykkelig, »at 
de Rørledninger---------- er lagte saaledes, at der fremkommer Hæld
ninger mod eet eller flere Punkter, i hvilke der er indsat automatisk 
virkende Ventiler«. Man maa derfor regne med, at der i dette eller alle 
Punkter er indsat saadanne Ventiler.
Spm. 7b. Forudsat at ovennævnte Spørgsmaal 7 a besvares bekræftende 
spørges, om Anlæget i saa Fald vil kunne betegnes som bestaaende af 
flere indbyrdes forbundne hældende Sektioner, der hver har en automatisk 
Aftapningsventil anbragt paa Rørledningen i vedkommende Sektions 
laveste Punkt?
ad 7b. Ja. Da Ordet »Sektion« betyder Afdeling eller Udsnit, vil man, 
naar Anlægget bestaar af et Antal Rørledninger, som er indbyrdes for
bundne, og som hver for sig har Fald mod et laveste Punkt, for saa vidt 
godt kunne sige, at Rørledningen er sammensat af flere Sektioner.
Spm. 8.
Kan det antages, at et Malkemaskinanlæg, hvis Vakuumledningssystem 
er oplagt med Fald mod flere automatisk aabnende Aftapningsventiler, 
frembyder tekniske Fordele i Sammenligning med Anlæg, hvor Tøm
ningen er betinget af, at Vakuumledningssystemet som Helhed har Fald 
mod en selvtømmende Vakuumtank,
S p m. 8 a, med Hensyn til Vakuumledningssystemets praktiske Anbrin
gelse?
ad 8a. Ja. Vakuumledningssystemet vil nemlig altid kunne anbringes 
i passende ønsket Højde i hele dets Længde, uanset hvor langt det er. 
Spm. 8 b, med Hensyn til Vakuumledningssystemets hurtige og fuld
stændige Tømning for Fugtighed?
a d 8 b. Ja. Thi der faas et stort Antal Aabninger over hele Vakuum
ledningssystemets Længde, hvorigennem Fugtigheden kan bortgaa

S p m. U. Er i det danske Patent Nr. 40.544 Anvendelsen af flere Ven
tiler fremhævet som særlig nyttig, formaalstjenlig eller ejendommelig 
i Modsætning til Anvendelsen af een enkelt Ventil, eller er Anvendelsen 
af »een« eller »flere« Ventiler fuldstændig sideordnet?
a d U. Anvendelsen af een eller flere Ventiler er i Patentet anført side
ordnet og maa efter vor Opfattelse sættes i Relation til kortere eller 
længere Rørledning.

Spm. 19. Indeholder Beskrivelsen, Tegningen eller Patentkravene i 
amerikansk Patent Nr. 1.393.387 Anvisning paa at anbringe hel- eller 
halvautomatiske Ventiler i flere Punkter af selve Vakuumledningen til 
direkte Tømning af denne i den hele Længde?
a d 1 9. Nej.
Spm. 2 0. Indeholder Beskrivelsen, Tegningen eller Patentkravene i 
amerikansk Patent Nr. 1.393.387 saadanne Anvisninger, at en Tekniker
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alene ved Hjælp deraf og sin almindelige faglige Viden vedrørende 
Malkemaskinanlæg kunde udføre den i Patent Nr. 40.544’s Beskrivelse 
og Patentkrav omhandlede Tømmeanordning, ved hvilken Vakuumled
ningen hælder imod flere Punkter, i hvilke der er indsat Ventiler af en 
saadan Beskaffenhed, at de holdes lukkede, naar der er Undertryk i 
Rørledningerne, og automatisk aabnes, naar Trykforskellen mellem 
Atmosfæren og Rørledningernes Hulrum efter Malkningens Ophør for
svinder?
a d 2 0. Idet Skønsmændene har bemærket sig, at der i Spørgsmaalets 
Citat af Kravet til Patent Nr. 40.544 savnes Ordene »eet eller« skal 
svares:
I det amerikanske Patent Nr. 1.393.387 foreskrives, at man foretrækker 
en jævnt faldende Vakuumledning mod Tanken, se Side 2, Linie 40—42, 
der nævnes intet om, at Ledningen kan oplægges med afdelte Fald- 
retninger. Der ses derfor ikke at være Holdepunkter for den Antagelse, 
at en Tekniker alene ud fra den givne Beskrivelse vil kunne konstruere 
et Anlæg, hvor Ledningerne er opdelt med Fald mod flere Punkter med 
hver sin Ventil.
Spm. 21. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal U spørges, om 
det med Støtte i den i dansk Patent Nr. 40.544, Side 1, Spalte 1, Linie 
11—14 indeholdte Angivelse:

»Det er imidlertid af den største Betydning, at denne Fugtighed bort
skaffes automatisk saa hurtigt som muligt fra Rørledningerne.«

vil være naturligt for en Tekniker ved Udførelse af Malkemaskinanlæg 
med Vakuumrørledninger af større Længde at vælge det i Patentet 
beskrevne Aftapningsarrangement med flere Aftapningssteder frem for 
kun at arrangere Aftapning fra et enkelt Punkt?
a d 21. Ja, i det i Spørgsmaalet nævnte Tilfælde, hvor Vakuumrør
ledningerne har en større Længde, vil det være naturligt for Tek
nikeren at vælge flere Aftapningssteder, hvert med sin Ventil.
Paa den anden Side vil det være naturligt ved mindre Anlæg med en 
enkelt kort Vakuumledning at nøjes med eet Aftapningssted, d. v. s. een 
Ventil.«

Endvidere har Skønsmændene i en supplerende Erklæring af 11. 
December 1941 bl. a. udtalt:
»Spm. V. Er den Virkning, at man kan anbringe hele Ledningssystemet 
i passende ønsket Højde, uanset hvor langt eller vidt forgrenet det er, 
opnaaelig ene og alene ved at lade Rørledningerne hælde mod flere 
Punkter, eller er den desuden afhængig af, at Ledningerne opdeles i 
serieforbundne Sektioner, der hælder mod disse Punkter?
ad V. Den nævnte Virkning er efter Skønsmændenes Opfattelse kun 
opnaaelig, naar hver enkelt Rørstamme opdeles i Sektioner, der hver 
hælder mod sit laveste Punkt, i hvilket der er indsat en automatisk 
Ventil. Derimod er det til Opnaaelse af den nævnte Virkning ikke til
strækkeligt at lade flere sideløbende Rørstammer hælde mod en fælles 
Tværledning.-----------
Spm. Z. Hvori bestaar efter Skønsmændenes Mening det nye og opfin- 
deriske med Hensyn til Bortstrømning af Fugtigheden fra Ledningerne
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ved dansk Patent Nr. 40.544 i Forhold til det fra Bilag B, Fig. 7, Side 21 
kendte og beskrevne Anlæg?

Hvis Skønsmændene ikke skulde finde Udtrykket »serieforbundne 
Sektioner« tilstrækkelig tydelig til Angivelse af en særlig Konstruktions
egenskab ved Ledningsnettet, bedes de i deres Besvarelse af Spørgsmaal 
V gøre Rede for deres Syn herpaa og give en Forklaring eller Definition 
paa, hvilken Egenskab det da efter deres Mening kommer an paa.

Efter vor Mening har Skønsmændene ikke besvaret Spørgsmaal G, 
der gaar ud paa at faa oplyst, om der er motiveret og beskrevet noget 
nyt og opfinderisk i det danske Patent.

Skønsmændene finder, jfr. ovenstaaende, at det er nyt og opfinderisk 
at lade Rørledningerne hælde mod flere Punkter, men de har ikke sagt 
noget om, hvorvidt dette er beskrevet og motiveret i Patentet. Vi anmo
der derfor om en Supplering af Svaret paa Spørgsmaal G til Oplysning 
af dette Forhold.
a d. Z. Efter Skønsmændenes Mening bestaar det nye qg opfinderiske 
ved Dansk Patent Nr. 40.544 bl. a. deri, at der paa Malkeledningen er 
monteret flere automatisk aabnende Ventiler, som øjeblikkelig, naar 
Vakuumet brydes, aabner for Ledningerne, hvorimod det i Bilag B, 
Fig. 7, viste Anlæg kun har en enkelt Afløbshane (se Teksten øverst 
paa Fig. 7), eventuelt suppleret med en Klap (se Teksten nederst Side 
21) til Betjening af hele Ledningen.

Til Spørgsmaalets to sidste Afsnit skal svares, at det saavel i 
Patentets Beskrivelse (venstre Spalte, Linie 8 f. n.) som i Patentkravet 
(Linie 7) er anført, at Rørledningerne kan hælde mod flere Punkter, 
ligesom der ogsaa er vist et saadant Tilfælde paa Patentets Tegning.

Derimod ses der ikke at være givet nogen Motivering for at lade 
Rørledningerne hælde mod flere Punkter i Modsætning til at lade dem 
hælde mod et enkelt Punkt-----------
Spm. 2A. Fremgaar det af de som Bilag 3—5 fremlagte Skitser af 
Malkemaskinanlæg, at der her er gjort Anvendelse af »serieforbundne 
Sektioner« (i den Betydning, hvori dette Udtryk er anvendt i Spørgs
maal V og af den svenske Patentkommission----------- ) for at opnaa,
at Rørsystemet trods stor Udstrækning kan holdes i passende Højde?

Hvis Spørgsmaalet besvares helt eller delvis bekræftende, bedes 
Skønsmændene i hvert enkelt Tilfælde gøre Rede for, hvorvidt Anven
delsen af »serieforbundne Sektioner« maa anses for at være anvendt 
som en ren og skær haandværksmæssig Foranstaltning-----------
ad 2A. Det skønnes, at det paa Bilag Nr. 3 viste Malkemaskinanlæg, 
hvor hver Rørstamme i hele sin Længde har jævnt Fald mod sit laveste 
Punkt ved Midtergangen, og hvor disse laveste Punkter ifølge den i 
Spørgsmaal 31 givne Oplysning ligger i samme Niveau, maa betragtes 
som et Anlæg med serieforbundne Sektioner i den Betydning, hvori 
dette Udtryk er anvendt i Spørgsmaal V; thi der er opnaaet de i ad O 
omtalte hygiejniske og højdemæssige Fordele. Paa Grundlag af Skitsen 
Bilag 3 skønnes det, at Rørbøjningen over Midtergangen maa betragtes 
som en haandværksmæssig Foranstaltning-----------

Idet der om Bilag 5 i Spørgsmaal 32 er oplyst, at de mod samme 
Passage vendende Ender af to paa hinanden følgende Afsnit af samme

H. R. T. 1945 Nr. 23 (Ark 37 og 38) 38
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Rørstreng ligger i forskellig Højde, maa det, uanset at der endvidere 
oplyses, at Rørbøjningerne skyldes Passager i Stalden, skønnes, at 
Malkemaskinanlægget i Bilag 5 viser fire parallelt løbende Rørstrenge, 
der hver for sig bestaar af fire serieforbundne Sektioner, ved hvilken 
sidste Omstændighed de foran omtalte hygiejniske og højdemæssige 
Fordele er opnaaet. Derimod medfører den Omstændighed, at de fire 
Rørstrenge er indbyrdes parallelt forbundne, ikke i sig selv disse Fordele.

Den Omstændighed ved Anlægget i Bilag 5, at Rørbøjningens Ende
punkt med Aftapningsventilen ligger lavere end Rørbøjningens andet 
Endepunkt, tyder paa, at der her ikke blot er Tale om en ren haand- 
værksmæssig Foranstaltning-----------
Spm. 2C. Er der efter Skønsmændenes Mening for en Fagmand med 
Kendskab til U. S. A. Patent Nr. 1.393.387, Bilag B og Bilag C noget 
nyt og opfinderisk ved Malkemaskinanlæg som vist paa Bilag 3—5? 
a d 2 c.----------

For Bilag 3 og 5’s Vedkommende maa Spørgsmaalet----------besva
res bekræftende, da disse Anlæg indholder de nye og opfinderiske Mo
menter, som medfører de oftomtalte hygiejniske og højdemæssige For
dele —
Spm. 23. Vil det, naar et Malkemaskinanlægs Vakuumrørledninger 
under Hensyntagen til Opnaaelse af de i Spørgsmaal 8 a og b og i Besva
relsen af Spørgsmaal G nævnte Fordele er oplagt med Fald mod flere 
Punkter, i hvilke der er indsat automatiske Aftapningsventiler, ofte 
være Tilfældet, at Ledningerne udviser »serieforbundne Sektioner« i den 
Betydning, som dette Udtryk er tillagt i Indledningen til Sagsøgtes 
Spørgsmaal V?
a d 23. Ja. — — —

Spm. 2 5. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal Y og Z og 
til Patentlovens § 12 spørges, om Skønsmændenes Udtalelser vedrørende 
det nye og opfinderiske i Patent Nr. 40.544 er saaledes at forstaa, at 
Skønsmændene saavel overfor den i amerikansk Patent Nr. 1.393.387 
viste og beskrevne Anordning, som overfor den i Bilag B, Figur 7 og 
Side 21 viste og beskrevne Anordning ser det nye og ejendommelige 
i dansk Patent Nr. 40.544 i dettes Anvisning paa at give Vakuumrør
ledningerne Fald mod flere Punkter med automatisk (hel- eller halv
automatiske) Aftapningsventiler, og om dette Arrangement ikke er til
strækkelig tydeligt beskrevet i Patent Nr. 40.544 til, at Sagkyndige ved 
Hjælp deraf er i Stand til at udføre et saadant Anlæg? 
a d 25. Jo.----------
Spm. 31. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal 2A, og idet det 
oplyses, at den mod Midtergangen vendende Ende af de to mod Midter
gangen hældende Afsnit af hver af de med Malkehanerne 4 forsynede 
Ledninger i det i Bilag 3 viste Anlæg ligger i samme Højde, spørges, 
om der ved dette Ledningsarrangement er skabt Mulighed for at holde 
det samlede Ledningssystem indenfor snævrere Højdegrænser end, hvis 
de to nævnte Afsnit havde været oplagt som en kontinuerlig gennem
løbende Ledning med eensidigt, kun ved det over Midtergangen løftede 
Ledningsstykke afbrudt Fald? 
ad 3 1. Ja.
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Spm. 3 2. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal 2 A, og idet det 
oplyses, at de mod samme Passage vendende Ender af to paa hinanden 
følgende Afsnit af samme Rørstreng ved det i Bilag 5 viste Anlæg 
ligger i forskellig Højde saaledes, at den uden Aftapningsventil værende 
Ende ligger højest, spørges, om der ved dette Ledningsarrangement er 
skabt Mulighed for at holde det samlede Ledningssystem indenfor snæv
rere Højdegrænser, end hvis hver Rørstreng i sin hele Længde havde 
været oplagt som en kontinuerlig gennemgaaende Ledning i en ret 
Linie, fra hvilken kun de over Passagerne løftede Ledningsstykker 
afviger?
a d 3 2. Ja.
Spm. 3 3. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal 2A spørges, om 
der ved de i Bilag 3—5 viste Anlæg foruden den ved disses Lednings
systemers Oplægning med Fald mod flere Punkter, i hvilke der er ind
sat automatiske Aftapningsventiler, opnaaede Mulighed for at holde Rør
systemet som Helhed i passende Højde, ogsaa vil være opnaaet sani
tære Fordele ved den benyttede Anbringelse af Ledningerne og Aftap
ningsventilerne.
ad 33. Ja. Dog tages-----------Forbehold for Bilag 4’s Vedkommende

Spm. 3 4. Under Henvisning til Sagsøgtes Spørgsmaal 2C og til, at 
Patent Nr. 40.544 forelaa udstedt som offentligt tilgængeligt trykt Skrift, 
da de i Bilag 3—5 viste Anlæg blev udført, spørges, om det, der efter 
Skønsmændenes Mening er nyt og opfinderisk i Patent Nr. 40.544 overfor 
amerikansk Patent Nr. 1.393.387, Bilag B og C, genfindes i de i Bilag 
3—5 viste Anlæg.
a d 3 4. Ja, dog kun for Bilag 3’s og Bilag 5’s Vedkommende.«

Disse Erklæringer har Skønsmændene vedstaaet og uddybet i Retten.
Som ovenfor nævnt har Sagsøgte efter Skriftvekslingens Afslutning 

fremlagt nogle Dokumenter, særlig U. S. A. Patent Nr. 1.332.318 fra 1920 
og Ekstraktafskrifter af Tidsskriftet »Verkstäderna« for November 1923 
og af »Statens Järnvägers Vagnlära« for 1913 samt Udskrift af en Dom 
afsagt af Hovrätten over Skaane og Blekinge den 28. Marts 1941. Disse 
Dokumenter, der ikke har været forelagt Skønsmændene inden Afgi
velsen af deres nævnte to Erklæringer, ses dog ikke at stille Sagen 
i nogen egentlig ny Belysning.

Efter det saaledes foreliggende, herunder særlig Skønserklæringerne 
ad Spørgsmaal G, 7 b, 8, 20, Z, 2 C og 25 og det svenske Patent og den 
herfor forudgaaende Korrespondance, maa det anses godtgjort, at den 
i det danske Patent beskrevne Anordning, naar denne forstaas som 
angaaende Rørledninger anbragt i til hverandre sluttede serieforbundne 
Sektioner, er ny og opfinderisk ved at tilvejebringe en effektiv hygiejnisk 
Afdræning af Ledningerne samtidig med disses Oplægning i en Højde, 
der svarer til det praktiske Livs Formaal. Det maa erkendes, at hver
ken Patentets Beskrivelse eller Patentkravet indeholder nogen udtrykke
lig Udtalelse om Ledningernes Oplægning i til hverandre sluttede serie
forbundne Sektioner eller lignende og om de heraf følgende højdemæs
sige Fordele, jfr. Skønnet ad Spørgsmaal 2 og H, men efter Skønnets 
Besvarelse af Spørgsmaalene 2, 7 b, Z og 25 og det iøvrigt foreliggende

38'



596 17. December 1945

maa det dog antages, at Patentets Beskrivelse og Krav, naar de sam
menholdes med Patentets Tegning med de herpaa viste serieforbundne 
Sektioner, indeholder en tilstrækkelig bestemt Angivelse af denne Del 
af det opfinderiske ved Anordningen, hvorved ogsaa kan bemærkes, at 
Sagsøgtes egen Patentsagkyndige i en under Sagen fremlagt Skrivelse 
af 5. November 1940 til Sagsøgtes Sagfører har udtalt: »Af Tegningen 
fremgaar, at man ved Anvendelse af flere Ventiler anbragt paa en trappet 
Ledning kan opnaa, at denne faar stærkt Fald mod de enkelte Ventiler, 
uden at den skal føres alt for langt ned mod Gulvet, men det er alt, 
hvad der af Patentet kan udledes herom«. Som Følge heraf og idet 
bemærkes, at Sagsøgernes Paastande i Forhold til Patentkravets Angi
velse af Rørledninger med Hældning imod eet eller flere Punkter ind
skrænker Patentbeskyttelsen til Rørledninger med Hældning mod flere 
Punkter (jfr. Skønnet ad Spørgsmaal 20, 1. Stk.), og at Beskyttelsen 
efter det anførte bør indskrænkes til Anlæg med Ledninger i til hver
andre sluttede serieforbundne Sektioner, findes Sagsøgemes subsidiære 
Paastande at burde tages til Følge.

Med Hensyn til Sagsøgtes subsidiære Paastand om Frifindelse, fordi 
de af ham udførte Anlæg, der er beskrevet i Bilagene 3 og 5, ikke 
krænker Patentet, selv om dette forstaas som anført, bemærkes, at 
Anlæget ad 5 og efter Skønsmændenes Stilling ogsaa Anlæget ad 3 
findes at være patentkrænkende.

For saa vidt Sagsøgte endelig har anført, at Patentets Uklarhed 
i alt Fald maa medføre, at han ikke kan blive erstatningspligtig, maa 
der vel i Almindelighed gives Sagsøgte Medhold heri. Da Sagsøgte 
imidlertid som anført ved Sagsøgernes Skrivelse af 9. September 1938 
blev gjort opmærksom paa, at to nærmere angivne Anlæg af Sagsøgerne 
ansaas som patentkrænkende, findes der at foreligge Mulighed for et 
Erstatningsansvar, for saa vidt der efter dette Tidsrum er blevet udført 
Anlæg overensstemmende med de to i Skrivelsen ommeldte under Forud
sætning af, at disse svarer til de i Bilagene 3 og 5 nævnte Anlæg. Da 
dette Forhold ikke foreligger oplyst, kan Retten ikke under denne Del 
af Sagen tage Spørgsmaalet om Erstatning under endelig Paakendelse.

Herefter vil der være at give Dom som nedenfor anført, idet Sag
søgte findes at burde betale i Sagsomkostninger 4000 Kr. til Sagsøgerne, 
der har afholdt Udgifterne til Skønsmændene med godt 2000 Kr.

En af de voterende Dommere afgav saalydende
Dissens:

Efter min Mening findes det modificerede Patentkrav, som Sag
søgerne nu hævder, aldeles ikke beskrevet i Patentbeskrivelsen, og jeg 
voterer derfor for at frifinde Sagsøgte.
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Tirsdag den 18. December.

Nr. 221/1945. Anklagemyndigheden
mod 

Axel Marinus Johansen.

Vestre Landsrets Kendelse af 4. Oktober 1945 (III Afd.).
Ved Vestre Landsrets den 24. August 1934 under Medvirken af 

Nævninger afsagte Dom, hvilken Dom forsaavidt stadfæster samme Rets 
Dom af 25. Maj s. A., blev Axel Marinus Johansen for Lovovertrædel
ser, der henførtes under Straffelovens § 181, Stk. 1, og § 285, Stk. 1, 
jfr. § 276, i Medfør af samme Lovs S 70 dømt til at anbringes i den i 
den sidst citerede Lovbestemmelse nævnte særlige Forvaringsanstalt. 
Efter at flere tidligere Begæringer om Prøveløsladelse er blevet af- 
slaaet, har den for Domfældte beskikkede Tilsynsværge, fhv. Arbejds
mand P. S. Johansen, i Skrivelse af 28. Juni 1944 paany begært Dom
fældte løsladt paa Prøve. Der er i den Anledning af Anklagemyndigheden 
indhentet Erklæringer fra Inspektøren og Overlægen ved Psykopat
anstalten i Herstedvester. I førstnævntes Erklæring af 13. September 
1944 hedder det bl. a.: »I det mig forelagte er der efter mit Skøn ikke 
oplyst noget, som kan begrunde en Tro paa eller Tillid til, at den 
forvarede ikke ved given Lejlighed kan begaa lignende Forbrydelser 
som forhen. At han har opført sig godt i Anstalten og der passet sit 
Arbejde, synes mig ikke i den Henseende at sige noget af Betydning, da 
Forholdene i det frie er helt anderledes. Naar yderligere henses til de 
for Tiden raadende Tilstande, der rummer en stor Fare for ubefæstede 
Personer, og da Samfundets Sikkerhed maa gaa forud for Hensynet til 
den forvarede, kan jeg kun med Betænkelighed se ham paa fri Fod.« 
I Overlægens Erklæring af 14. s. M. hedder det bl. a.: »I de forløbne 
Aar har hans Forhold uforandret været gode. Han har regelmæssigt 
været paa Udgang og har herunder altid været flink og stilfærdig 
-----------Den forvarede er noget svagt begavet, men dog ikke Sinke. 
Han har særlig Interesse for Lagerarbejde, eventuelt ogsaa Gartneri
arbejde. Han er stadig noget indesluttet, men dog ikke særlig vanskelig 
at komme i Kontakt med. Hans Forhold til Familien synes særdeles 
godt-----------Under Forudsætning af, at det lykkes at skaffe ham et
godt Arbejde, helst Lager- eller eventuelt Gartnerarbejde, mener jeg 
det fuldt forsvarligt at gennemføre en Prøveudskrivning, ikke mindst i 
Betragtning af den lange Tid, han nu har været her i Anstalten, og 
hvor han til Stadighed har opført sig rpønsterværdigt---------- I Overens
stemmelse med ovenstaaende Betragtninger kan jeg anbefale, at for
varede udskrives paa Prøve til det Tidspunkt, da der skaffes ham egnet 
Arbejde, samt paa Vilkaar, at han underkaster sig Anstaltens Tilsyn og 
retter sig efter dettes Forskrifter, herunder særlig, at han ikke skifter 
Bopæl eller Beskæftigelse uden efter forud indhentet Godkendelse fra 
Tilsynet.« Efter at Sagen, der efter det foreliggende havde været bort
kommet i nogen Tid, paany var skaffet til Veje, blev den forelagt Rets
lægeraadet, der i en Erklæring af 24. Februar 1945 anbefaler, at den
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paagældende udskrives paa Prøve paa de af Overlægen ved Psykopat
anstalterne i Skrivelse af 14. September 1944 nævnte Vilkaar. Sagen 
blev derefter tilstillet den beskikkede Forsvarer, som stillede den i Bero 
for at afvente Krigens Afslutning og for at ikke de dengang herskende 
særlige Forhold skulde indvirke paa Afgørelsen til den forvaredes 
Ugunst.

Endelig er der fra Overlægen ved Psykopatanstalterne indhentet en 
fornyet Erklæring af 18. August 1945, hvori det bl. a. hedder: »Den 
forvarede blev anbragt paa Anstaltens aabne Afdeling »Kastanienborg« 
den 18. Januar d. A., og hans Forhold har paa denne Afdeling hele 
Tiden været godt---------- Jeg kan iøvrigt ganske henholde mig til min
Indstilling om Prøveudskrivning.«

Ved Sagens Indsendelse har Anklagemyndigheden udtalt, at man 
bestemt maa protestere mod en Prøveløsladelse af Domfældte.

Efter alt det foreliggende, derunder navnlig de af Overlægen ved 
Psykopatanstalterne og Retslægeraadet afgivne Erklæringer, findes den 
fremsatte Begæring om Prøveløsladelse af Axel Marinus Johansen at 
burde tages til Følge paa de nedenfor anførte Vilkaar.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

T h i bestemmes:
Axel Marinus Johansen bør udskrives paa Prøve fra Forvarings

anstalten for Psykopater paa Vilkaar, at der skaffes ham et efter For
varingsanstaltens Skøn egnet Arbejde, samt paa Vilkaar, at han under
kaster sig Anstaltens Tilsyn og retter sig efter dettes Forskrifter, 
herunder særlig, at han ikke skifter Bopæl eller Beskæftigelse uden 
efter forud indhentet Godkendelse fra Tilsynet.

Sagens Omkostninger og derunder i Salær til den for Axel Marinus 
Johansen beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Jørgensen, 50 Kr., 
udredes af det Offentlige.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af Vestre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde

bestemmes:
Landsrettens Kendelse bør ved Magt at stande.Der tillægges den for Indkærede, Axel Marinus Johansen, beskikkede Forsvarer, Højesteretssagfører Poul Jacobsen, i Salær for Højesteret 60 Kr., der udredes af det Offentlige.
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Nr. 258/1945. Eyvin Offer Hansen (Landsretssagf. Hartner) 
paakærer

Østre Landsrets Kendelse af 25. Oktober 1945.
Den paakærede Kendelse, der er afsagt af Rettens VIII Afd., er 

saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 14. September 1945 af Københavns 

Byrets Afdeling for Krisesager (Sag Nr. Kr. 1747/1945).
Ved Dommens Afsigelse erklærede Domfældte efter Samraad med 

sin beskikkede Forsvarer, at han modtog Dommen og frafaldt Anke.
Ved Skrivelse af 22. September 1945 har Domfældte ved sin i Mel

lemtiden privat antagne Forsvarer, Landsretssagfører Hartner, paaanket 
Dommen, idet han finder Straffen for streng.

Som Begrundelse for, at han nu paaanker Dommen, har Domfældte 
anført, at han ikke ved Ankeafkaldets Afgivelse var klar over, at Straffen 
vilde medføre, at hans Tildeling fra Tobaksindustriens Rationeringsud
valg blev ham frataget.

Da Domfældte ved Dommens Afsigelse har givet Afkald paa Anke, 
og da der ikke foreligger Oplysninger, der kan begrunde, at Domfældte 
ikke skulde være bundet herved, vil hans senere fremsatte Ankebegæring 
i Medfør af Retsplejelovens § 964, jfr. § 953, være at afvise.

Thi bestemmes:
Den af Domfældte, Eyvin Offer Hansen, iværksatte Anke afvises.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da der ikke foreligger Tilladelse fra Justitsministeriet til Kæremaalets Indbringelse for Højesteret, vil det være at afvise.

Thi bestemmes:
Dette Kæremaal afvises.

Torsdag den 2 0. December.

Nr. 87/1944. Afdelingschef, Dr. jur. Georg Cohn (Bierfreund) 
mod

Københavns Kommune (Oluf Petersen).
(Erstatning for Kondemnation af Ejendom).

Østre Landsrets Dom af 4. Februar 1944 (IV Afd.): Sag
søgte, Københavns Kommune, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Afdelings-
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chef, Dr. jur. Georg Cohn, i denne Sag fri at være. Inden 15 Dage efter 
nærværende Doms Afsigelse betaler Sagsøgeren i Sagsomkostninger til 
Sagsøgte 1200 Kr. At efterkomme under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter Indholdet af Loven om Boligtilsyn og Sanering af usunde Bydele, jfr. navnlig §§ 24 og 25, kan det ikke antages, at en foreliggende eller paatænkt Saneringsplan er til Hinder for at nedlægge Forbud efter Lovens Kapitel III mod Benyttelse af Boliger, der ligger indenfor det af Saneringsplanen omfattede Omraade.Det tiltrædes af de i Dommen i saa Henseende anførte Grunde, at det ikke er tilstrækkelig godtgjort, at der ved Kondemnationen af Appellantens Ejendom er udvist et til Erstatning forpligtende Forhold fra Boligkommissionens eller Indstævntes Side.
Som Følge af det anførte vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 1000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Afdelingschef, Dr. jur. Georg Cohn, til Indstævnte, Københavns Kommune, med 1000 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag paastaar Sagsøgeren, Afdelingschef, Dr. jur. 

Georg Cohn, Sagsøgte, Københavns Kommune, dømt til Betaling af et 
Erstatningsbeløb, stort Kr. 43.567,83 med Renter 5 pCt. p. a. fra Stæv
ningens Dato den 17. December 1942 i Anledning af, at Københavns 
Boligkommission under 19. April 1941 har afsagt Kondemneringsbeslut
ning over de Sagsøgeren tilhørende Ejendomme, Matr. Nr. 403, 404, 405 
og 406, St. Annæ Vester Kvarter, Kronprinsessegade 46 og 48, saaledes 
at Bygningerne fra 1. November 1941 at regne ikke maatte anvendes til 
Beboelse eller Ophold for Mennesker.

Boligkommissionens Afgørelse ophævedes ved Boligtilsynsraadets 
Beslutning af 27. November 1941 paa nærmere anførte Vilkaar.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Efter Parternes Fremstillinger maa Sagens Forhistorie antages at 

være følgende:
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Ved Gennemførelsen af Lov Nr. 212 af 31. Maj 1939 om Boligtilsyn 
og Sanering af usunde Bydele skete der en Ændring i Reglerne om 
Tilsyn med Boliger, idet Overtilsynet henlagdes til en særlig Anke- og 
Tilsynsinstans, Boligtilsynsraadet, hvis Medlemmer udpeges dels af 
Højesteret, dels af Indenrigsministeriet, og hvis Formand er Medicinal
direktøren. Som Underinstans fungerer Sundhedskommissionerne, til 
hvilke den væsentligste Del af de herhenhørende Forretninger ogsaa 
tidligere var henlagt, dog at der i Købstæder og andre Kommuner med 
større bymæssig Bebyggelse ved Indenrigsministeriets Bestemmelse kan 
nedsættes en særlig Boligkommission til Udførelse af de i Loven om
handlede Forretninger. Efter Lovens Ikrafttræden nedsattes der den 
30. Juni 1939 en Boligkommission for København, der fik følgende Sam
mensætning: 2 af Stadens Borgmestre, 3 af Borgerrepræsentationen 
valgte Medlemmer af denne samt 4 af Kommunens højeste Embedsmænd, 
repræsenterende lægelig, bygningsmæssig samt brandteknisk Indsigt.

Under 22. Maj og 6. Juni 1939 nedsattes af Kommunen en Kommis
sion til Udarbejdelse af Saneringsplaner for København. I denne, hvis 
Formand var Overborgmesteren i København, fik bl. a. de 2 Borgmestre, 
der var Medlemmer af Boligkommissionen, Sæde.

Som det fremgaar af en Skrivelse fra Overborgmesteren til Køben
havns Borgerrepræsentation af 16. December 1941, arbejdedes der i 
denne Kommission (Sanerings-Kommissionen) ud fra den Forudsætning, 
at Forbud mod Benyttelse af Bygninger i Henhold til Lovens Kap. III 
umiddelbart skulde efterfølges af Kommunens Erhvervelse af de sane
ringsmodne Ejendomme og Genopbygning af Saneringsomraadet (Lovens 
Kap. IV).

Af samme Skrivelse fremgaar, at Overborgmesteren som Formand 
for Saneringskommissionen den 1. September 1940 rettede Henvendelse 
til Boligkommissionen om snarest at fremkomme med Oplysning om, 
hvilke Ejendomme indenfor Saneringsomraadet for Borgergade-Adelgade- 
kvarteret der vilde blive Genstand for Beslutninger i Henhold til Lovens 
Kap. III. Paa denne Henvendelse svarede Boligkommissionen den 14. No
vember 1940, at den efter Undersøgelse af en Del af Ejendommene 
havde vedtaget at skride ind imod dem, men at man dog havde afstaaet 
fra at afsige Kendelse paa Grund af Vanskelighederne ved at fremskaffe 
Erstatningslejligheder.

Den 30. Januar 1941 udsendte Boligtilsynsraadet et Cirkulære til 
samtlige Boligtilsyn, hvori disse opfordredes til at paabegynde Gennem
gangen af de Ejendomme, mod hvilke der kunde være Tale om at skride 
ind, og hvori det samtidig betonedes, at Mangel paa Erstatningslejlig
heder ikke var nogen principiel Hindring for at bringe Bestemmelserne 
i Lovens Kap. III til Anvendelse.

Herefter fremmede Boligkommissionen sit Arbejde, og den 19. April 
1941 afsagdes der Kondemneringsbeslutninger med Hensyn til et meget 
betydeligt Antal Ejendomme i Adelgade-Borgergadekvarteret.

Samtidig var Lov Nr. 179 af 9. April 1941 om Støtte til Byggeri 
traadt i Kraft, og man kunde herefter forvente, at Kommunen vilde søge 
Saneringsplanerne for Adelgade-Borgergadekvarteret fremmet.
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Imidlertid fremsendte Boligtilsynsraadet under 21. s. M. til Indenrigs
ministeriet en Skrivelse, hvori det hedder:

»---------- Af det Rigsdagen forelagte Materiale, navnlig Skrivelse af
5. April 1941 fra Københavns Magistrat, optaget som Bilag 3 i den af 
vedkommende Folketingsudvalg under 5. April 1941 afgivne Betænkning, 
fremgaar endvidere, at Magistraten forventer, at der i Tilslutning til 
Saneringsplanen af Københavns Boligkommission træffes Beslutninger i 
Henhold til Saneringsloven om samtlige Ejendomme inden for det om
handlede Kvarter.

Under Hensyn til, at det efter de foreliggende konkrete Planer om 
Sanering af en Del af Adelgade-Borgergade Kvarteret maa paaregnes, 
at dette Kvarter vil blive ryddet i Løbet af ca. 1 Aar, har Boligtilsyns
raadet, der har drøftet Spørgsmaalet i sit Møde den 17. d. M. fundet, 
at Betingelserne for Nedlæggelse af Forbud mod Benyttelse til Beboelse 
eller Ophold for Mennesker af Ejendomme i det omhandlede Kvarter med 
Virkning efter nærmere fastsat kortere eller længere Frist i Almindelig
hed ikke foreligger, i hvilken Henseende det nærmere bemærkes, at For
bud af den omhandlede Art under disse Omstændigheder ikke kan 
antages at være fornødne til Sikring af en sundhedsmæssigt og brand
teknisk tilfredsstillende Bolig- og Bygningsstandard i det omhandlede 
Kvarter og saaledes ikke er nødvendig til Opfyldelsen af Bestemmelserne 
i Saneringslovens Kap. III, jfr. Kap. I, med mindre ganske særlige For
hold skulde gøre sig gældende, saasom øjeblikkeligt opstaaende Fare ved 
Bygningers fortsatte Benyttelse.«

Efter at Københavns Kommune var gjort bekendt med Boligtilsyns- 
raadets Standpunkt, rejste den Indsigelse mod Boligtilsynsraadets Opfat
telse af Lovens Bestemmelser, idet Kommunen bl. a. fremhævede, at der 
ikke i Loven var fastsat nogen Frist mellem Kondemnering og Sanering, 
og at det derfor maatte være berettiget at kombinere disse 2 Arter For
anstaltninger. Saafremt Boligtilsynsraadet fastholdt sit Standpunkt, vilde 
Kommunen se sig nødsaget til at stille Saneringsplanerne i Bero, idet 
disse var baserede paa, at Saneringslovens Kondemnationsbestemmelser 
i ret betydeligt Omfang bragtes til Anvendelse, forinden Saneringsplanen 
gennemførtes. Efter forskellig Korrespondance tilsendte Boligtilsynsraadet 
under 24. Maj 1941 Overborgmesteren en Skrivelse, hvori det hedder:

»---------- skal Raadet, der fastholder det i Skrivelse af 21. f. M. til
Indenrigsministeriet udtalte Standpunkt, meddele, at man, da det her
efter ikke kan paaregnes, at det omhandlede Kvarter vil blive ryddet 
inden den i Raadets Skrivelse af 21. f. M. forudsatte Frist, agter at tage 
Stilling til de enkelte af Boligkommissionen nedlagte Forbud mod hel 
eller delvis Benyttelse af Ejendomme i Kvarteret, efterhaanden som 
Klager indkommer og saaledes, at Raadets Behandling eventuelt vil 
komme til at omfatte ogsaa saadanne af Boligkommissionen trufne Af
gørelser, for hvis Vedkommende der ikke maatte foreligge Klager fra 
de direkte interesserede, jfr. § 6, 2. Stk., i Lov Nr. 212 af 31. Maj 1939 
om Boligtilsyn og Sanering af usunde Bydele.«

Herefter skete der Anke af de af Boligkommissionen afsagte Kon
demnationsbeslutninger, der i vidt Omfang ændredes ved Boligtilsyns
raadets Kendelser i Efteraaret 1941, og Saneringsplanen gennemførtes
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derpaa ved Kommunalbestyrelsens endelige Beslutning den 26. Februar 
1942 efter et Projekt, der ansloges at ville medføre en Merudgift paa 
3,5 Millioner Kroner udover den oprindelig anslaaede Udgift.

Sagsøgerens Ejendom, som efter den i Foraaret 1941 udarbejdede 
Saneringsplan omfattedes af Saneringsomraadet, blev i 1927—28 under
kastet en ret indgribende Ombygning. Siden da har der ikke fra Myndig
hedernes Side været fremført væsentlige Indvendinger mod Ejendommens 
Brandsikkerhed eller Sundhedsforhold. Ved Kondemnationen, der som 
anført fandt Sted den 19. April 1941, og hvorom Sagsøgeren fik Under
retning ved Skrivelse af 20. Juni 1941, blev hele Ejendommen Nr. 46 samt 
Baghuset til Nr. 48 erklæret for uegnet til Beboelse eller Ophold. Det 
var ikke Sagsøgeren muligt fra Boligkommissionen at faa en Redegørelse 
for, paa hvilke Forhold denne nærmere begrundede sin Beslutning; dette 
lykkedes først omkring 1. November s. A. Ved Boligtilsynsraadets Be
slutninger af 27. November 1941 ophævedes Kondemneringen fuldstæn
digt for saa vidt angik Bygningerne paa Nr. 48, medens Kondemnationen 
for saa vidt angik Nr. 46 ophævedes paa Vilkaar, at et af Sagsøgeren 
skitseret Forslag til Ombygning af Baghuset gennemførtes i Overens
stemmelse med Bygnings- og Brandmyndighedernes Krav.

Samtidig udgik den Karré, hvori Ejendommen er beliggende, af Kom
munens Saneringsplan, idet Bygningstilsynsraadet skønnede, at denne 
Karré ikke som Helhed kunde betegnes som sundheds- eller brandfarlig.

Ved det stedfundne Indgreb, som Sagsøgeren efter Boligtilsyns
raadets Afgørelse af Sagen maa anse for ganske uberettiget og retstri- 
digt, er der tilføjet ham betydelig Skade, dels i Form af direkte Lejetab, 
dels ved, at Ejendommen, Kronprinsessegade 46, paa Grund af det 
stedfundne Indgreb er kommet i Miskredit og derved er forringet i Værdi.

For Ejendommen Kronprinsessegade 48’s Vedkommende er Spørgs
maalet bragt ud af Verden, ved at Kommunen ved frivillig Overenskomst 
mellem Parterne har overtaget denne Ejendom.

Ifølge en af en statsautoriseret Revisor udarbejdet Opgørelse udgør 
Lejetabet i Perioden 1. Januar 1940—1. Juni 1942 Kr. 19.167,85, og ud
regnet for Perioden 20. Juni 1941—1. Juni 1942 udgør Lejetabet 
Kr. 10.502,60. Hertil kommer Ejendommens Værdiforringelse, som af 
Sagsøgeren anslaas til 5 pCt. af Ejendomsskylden eller Kr. 24.400,— 
hvilket i Forbindelse med Beløbet Kr. 19.167,83, udgør det paastævnte 
Belob.

Til Støtte for, at det af Boligkommissionen overfor Ejendommen 
foretagne Indgreb er retstridigt, henviser Sagsøgeren navnlig til, at 
dette ligesom de øvrige i Saneringsomraadet foretagne »Massekondemna
tioner« er retstridigt paa Grund af Magtfordrejning, idet Kondemne
ringen ikke har forfulgt de i Lovens Kap. III omhandlede Formaal, men 
maa anses udelukkende at have haft til Formaal at billiggøre en eventuel 
Ekspropriation. Ejendommen er ganske vist nu udgaaet af Sanerings
omraadet, men da Indgrebet fandt Sted var dette ikke Tilfældet, hvorfor 
det, der gælder for de øvrige Indgreb ogsaa maa gælde for Indgreb mod 
denne Ejendom.

At Kommunen har benyttet sig af Kondemnationen for at billiggøre 
Sanering, fremgaar ikke alene af Overborgmesterens Skrivelse af 16. De-
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cember 1941, hvori det fremhæves, at man har arbejdet ud fra denne 
Forudsætning, men ogsaa af den af Overborgmesteren den 1. September 
1940 foretagne Henvendelse til Boligkommissionen og af de Forhandlin
ger, der blev ført i Anledning af Boligtilsynsraadets Skrivelse af 
21. April 1941.

Endvidere fremhæver Sagsøgeren, at Boligkommissionens Sammen
sætning og den Omstændighed, at flere af dens Medlemmer havde Sæde 
i Saneringskommissionen, indicerer en saa nær Forbindelse mellem disse 
2 Forsamlinger, at deres Beslutninger maa ses som Udslag af en fælles 
Forstaaelse, hvilket efter Sagsøgerens Mening ogsaa afgørende støttes af 
et paa hans Foranledning fremlagt Referat af et Møde i Sanerings
udvalget den 19. Februar 1941. Til samme Resultat fører den Omstændig
hed, at der ved den den 19. April 1941 skete »Massekondemnation« kun 
skredes ind imod Ejendomme, beliggende i det dengang forudsatte Sane- 
ringsomraade, medens der ved denne Lejlighed ikke blev skredet ind mod 
udenfor dette Omraade liggende Ejendomme. Det er ganske vist rigtigt, 
at Boligkommissionen ogsaa har foretaget Indgreb mod Ejendomme 
andetsteds i København, men disse Indgreb er dels af mindre betydelig 
Art og dels saa spredt forekommende, at de er ganske underordnede i 
Sammenligning med, hvad der har fundet Sted i Saneringsomraadet.

Endvidere har Kommunen, allerede forinden Kondemnering og Eks
propriation fandt Sted, ført meget indgaaende Forhandlinger med even
tuelle Købere og Entreprenører angaaende Overtagelse og Bebyggelse 
af de Grunde, som maatte blive ledige ved Saneringen.

Naar det fra Sagsøgtes Side hævdes, at der ikke forelaa nogen 
endelig Saneringsplan, da Kondemnationerne fandt Sted, er dette ikke 
rigtigt. Der forelaa allerede i Februar 1941 en fuldt udarbejdet Sanerings
plan, der afventede Gennemførelsen af Loven af 9. April 1941, for at 
blive forelagt Borgerrepræsentationen til Vedtagelse. Desuden var det 
en almindelig kendt Sag, at Kommunen i en længere Aarrække har ar
bejdet med Planer om Sanering af Adelgade-Borgergadekvarteret.

Indgrebet overfor Sagsøgerens Ejendom er saa meget mere grelt, 
som Forbudet ved Boligtilsynsraadets Beslutning blev hævet for Nr. 48 
uden Vilkaar, og for Nr. 46 paa et i Forhold til Boligkommissionens 
Afgørelse betydelig mindre byrdefuldt Vilkaar.

Efter Sagsøgerens Mening kan Loven ikke lovligt anvendes saaledes, 
at de i Kap. III omhandlede Indgreb iværksættes som Forberedelse til en 
umiddelbart paafølgende Sanering. Dette er stærkt fremhævet af Bolig
tilsynsraadet, og viser sig ogsaa ved, at af de 160 Kondemneringsken
delser, som blev paaanket til Boligtilsynsraadet, blev kun 4 stadfæstede 
medens Resten blev ændrede.

Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Sagsøgte anført, at Loven 
ikke forbyder en Sammenkobling af Kondemnationsindgreb og Sanerings
ekspropriation. En saadan Sammenkobling har netop faaet Udtryk i 
Lovens Forarbejder, idet den til Udarbejdelse af Lovforslaget nedsatte 
Kommission specielt kritiserer den almindelige Praksis, hvorefter Ekspro
priationserstatninger væsentlig beregnes paa Grundlag af Lejeindtægten, 
medens der ikke tages Hensyn til om Ejendommen er »udslidt«. Det var 
netop Lovens Mening at tilvejebringe rimeligere Forhold paa dette Om-



20. December 1945 605

raade. I Lovens §§ 24 og 25 forudsættes det da ogsaa, at der for samme 
Ejendom kan blive Spørgsmaal om Indgreb efter Kap. III og Sanering, 
hvilket vil sige, at de 2 Begreber ikke udelukker hinanden. Men er dette 
Tilfældet, kan der ikke tales om nogen Magtfordrejning.

Der er iøvrigt i sig selv intet paafaldende i, at saavel Boligkom
mission som Kommunalbestyrelse hurtigt efter Lovens Ikrafttræden har 
rettet Opmærksomheden mod Adelgade-Borgergade Kvarteret som Gen
stand for Kondemneringsbeslutninger, henholdsvis for Sanering, idet det 
jo er almindelig bekendt, at dette Omraade boligmæssigt var af iøjne
faldende ringe Standard, og i vidt Omfang havde været holdt for Øje 
under Forarbejderne til Loven og Drøftelserne forud for dens Vedtagelse, 
og det maatte da naturligt være det Omraade, Boligkommissionen gik 
i Gang med efter Modtagelsen af Boligtilsynsraadets Cirkulære af 
30. Januar 1941.

Sagsøgte bestrider ikke, at der har været en vis Forbindelse mellem 
Boligkommissionen og Magistraten. Dette er noget ganske naturligt og 
følger af selve Boligkommissionens Organisation, saaledes som denne 
er forudsat af Loven. Ikke desto mindre er Boligkommissionen en fra 
Kommunalbestyrelsen forskellig Myndighed, og Kommunen kan derfor 
ikke være ansvarlig for dennes Handlinger. Desuden er der ved Loven 
fastsat en Ankeinstans for Boligkommissionens Beslutninger, og dette 
udelukker efter Sagsøgtes Formening, at der kan blive Tale om Magt
fordrejning, idet Ankeinstansen ogsaa kan paakende dette Spørgsmaal.

Sagsøgte har endvidere henvist til, at det af Boligtilsynsraadet stil
lede Vilkaar endnu ikke har kunnet opfyldes, hvilket tyder paa, at det 
har været af mere indgribende Art end af Sagsøgeren anført, og er 
et Indicium for, at der for Boligkommissionen har foreligget god Grund 
til at gribe ind overfor Ejendommen. Denne er bygget kort efter 1800 og 
er i meget daarlig vedligeholdt Tilstand, ligesom den frembyder alvorlige 
brandtekniske og sundhedsmæssige Mangler.

Sagsøgte har endelig gjort Indsigelse mod Størrelsen af den krævede 
Erstatning og maa bestride, at Sagsøgeren har lidt Tab ved Indgrebet. 
Hvis Ejendommen er forringet skyldes det først og fremmest dens slette 
Vedligeholdelse, og dette er utvivlsomt ogsaa den væsentligste Grund til 
Huslejetabet. Hvorledes der kan fremkomme et Huslejetab som Følge 
af Indgrebet i Tiden inden dettes Foretagelse er uforstaaeligt, og det 
fremgaar af de 2 af Sagsøgeren fremlagte Opgørelser, at der allerede 
forinden den 20. Juni 1941, da Meddelelse om Indgrebet fremkom, var en 
betydelig Lejeledighed i Ejendommen. Tabet herved kan derfor ikke med 
Rette kræves erstattet.

Ved det under Sagen oplyste maa det anses godtgjort, at der under 
Saneringsspørgsmaalets Behandling har været et ret snævert Samarbejde 
mellem Kommunen og Boligkommissionen, ligesom det maa anses godt
gjort, at Boligkommissionen ved Afsigelsen af sine Beslutninger i Medfør 
af Lovens Kap. III har lagt den Opfattelse af Loven til Grund, som 
bød Kommunen de største Fordele.

Der vil derfor ikke kunne gives Sagsøgte Medhold i, at Kommunen 
ikke er ansvarlig for det af Boligkommissionen foretagne Indgreb, saa
fremt dette maa anses retstridigt.
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Ved det oplyste Samarbejde mellem Kommunen og Boligkommis
sionen kan det dog ikke anses afgørende indiceret, at det af Bolig
kommissionen overfor Sagsøgerens Ejendom foretagne Indgreb har for
fulgt andre Formaal end de ved Loven hjemlede.

Naar der som i dette Tilfælde er indført en speciel, sagkyndig Anke
instans, vil selve Ankemuligheden i Almindelighed udelukke, at der ved 
Afgørelserne tages Hensyn til uvedkommende Formaal.

Der maatte derfor paavises særlige Omstændigheder, som specielt 
indicerer, at det formelt lovlige Indgreb desuagtet har forfulgt Loven 
uvedkommende Formaal, og saadanne Omstændigheder ses ikke at være 
oplyst under Sagen.

Hertil kommer, at den af Boligkommissionen og Kommunalbestyrel
sen hævdede Opfattelse af Loven ikke kan siges at være i klar Strid med 
Lovens Ord, og at det i videre Kredse har været Genstand for Tvivl, 
hvorledes Lovens Formaal paa dette Punkt skulde opfattes.

Endelig kan det efter det om Ejendommens Alder og Vedligeholdel
sestilstand oplyste ikke antages, at en Indskriden fra Boligtilsynets Side 
maatte stille sig som aabenbart urimelig eller ubegrundet, og Bolig
kommissionen skønnes derfor ikke ved sin Indskriden at have gjort sig 
skyldig i noget retstridigt Forhold overfor Sagsøgeren.

Idet der heller ikke i Loven af 31. Maj 1939 findes Hjemmel til at 
tillægge Sagsøgeren Erstatning for det skete Indgreb, vil Sagsøgte her
efter være at frifinde.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sag
søgte med 1200 Kr.

Torsdag den 20. December.

Nr. 238/1945. Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab 
»Hafnia« (Landsretssagfører Aage Larsen, Aalborg)

mod
Bademester Carl Lønborg Jensen (Overretssagfører Knud Grünwald, Aalborg).

Kendelse afsagt 10. November 1944 af den i Henhold til Lov 
Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Aalborg 
Amtsraadskreds:

Ved Lejekontrakt af 22. November 1938 med Tillægskontrakt af 
samme Dato lejede Klageren, Bademester Carl Lønborg Jensen, af de Ind
klagede, Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab »Hafnia«, nogle 
i Forvejen til Badeanstalt indrettede Lokaler i Ejendommen »Hafniahus« 
for en aarlig Leje af 3100 Kr. Lokalerne var indrettede til Badeanstalt 
samtidig med Ejendommens Opførelse i Aaret 1934 og var fra 1935 til 
et Par Maaneder, førend Lejemaalet mellem Sagens Parter blev indgaaet, 
udlejet til Bademester Bass Hansen, medens de henstod uudlejede de 
sidste Par Maaneder førend Lejemaalets Indgaaelse.

Ved Opsigelse af 24. Januar 1945 opsagde de Indklagede Lejemaalet 
til 1. Februar 1946 under Paaberaabelse af Lejelovens § 56, Stk. 1, Nr. 1,
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subsidiært, hvis Lejemaalet maa anses erhvervsbeskyttet, i Medfør af 
Erhvervslejelovens § 9, Stk. 1, jfr. § 10, Stk. 1, Nr. 2. Denne Opsigelse 
er imidlertid frafaldet, idet de Indklagede ved ny Opsigelse af 28. Marts 
1945 har opsagt Lejemaalet til 1. April 1946 under Paaberaabelse af Leje
lovens § 56, Stk. 1, Nr. 1 og 9, jfr. § 60 — subsidiært, hvis Lejemaalet 
anses erhvervsbeskyttet, efter Erhvervslejelovens ovenfor anførte Be
stemmelser.

Mod denne Opsigelse har Klageren protesteret, hvorefter de Ind
klagede har indbragt Sagen for den ordinære Ret, hvor Sagen endnu ikke 
er afgjort. — Under Anbringende af at være erhvervsbeskyttet har 
Klageren derhos rejst nærværende Sag, hvorunder han gør gældende, at 
Virksomhedens stedlige Forbliven i Ejendommen er af væsentlig Betyd
ning og Værdi for Virksomheden, og at der ikke findes ledige Bade
anstalter til Leje i Byen, og at saadanne vanskeligt kan indrettes i 
allerede bestaaende Ejendomme.

De Indklagede har paastaaet Sagen afvist, under Anbringende af at 
det paa Forhaand maa være givet, at en Badeanstalts Beliggenhed i en 
bestemt Ejendom er uden væsentlig Betydning med Hensyn til Kunde
kredsen. Subsidiært har han paastaaet Frifindelse under Anbringende af, 
at der ikke i dette konkrete Tilfælde kan statueres nogen væsentlig Be
tydning med Hensyn til Beliggenhed for saa vidt angaar Kundekredsen.

Efter Parternes Begæring afgøres Spørgsmaalet om Afvisning 
særskilt.

Retten bemærker, at Virksomhedens Beliggenhed i heromhandlede 
Ejendom ikke paa Forhaand kan anses at være uden Betydning for dens 
Drift, hvorfor Spørgsmaalet, om den kan anses erhvervsbeskyttet, maa 
afgøres efter en Realitetsprocedure.

De Indklagedes Begæring om Afvisning vil derfor ikke kunne tages 
til Følge.

Thi bestemmes:
De Indklagede, Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab 

»Hafnia«, København’s, Paastand overfor Klageren, Bademester Carl 
Lønborg Jensen, »Hafniahus«, Aalborg, om Afvisning af foranstaaende 
Klage kan ikke tages til Følge.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Aalborg Amtsraadskreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da det ikke paa Forhaand kan anses udelukket, at Badeanstaltens stedlige Forbliven i Ejendommen er af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, har Indkærede Krav paa at faa Sagen paakendt i Realiteten, og Kendelsen vil derfor være at stadfæste.

Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.
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Nr. 243/1945. Restauratør Bruno Hansen 
mod

Landsretssagfører Niels Johannesen.

Kendelse afsagt den 20. November 1945 af den i Henhold til 
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Ros
kilde Amtsraadskreds:

Klageren, Landsretssagfører Niels Johannesen, Roskilde, der ifølge 
Kontrakt af 13. Februar 1939 har Kontorlokaler til Leje i Ejendommen 
Algade Nr. 50, Roskilde, hvilken Ejendom ved Skøde, tinglyst 17. Februar 
1945 er afhændet til Indklagede, Restauratør Bruno Hansen, er ved Op
sigelse af 28. September 1945 opsagt til Fraflytning den 1. April 1946. 
Hansen ønsker at inddrage Lokalerne under sin Restaurationsvirksomhed.

Klageren har herefter paaklaget Opsigelsen til en i Henhold til Lov 
Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsat Voldgiftsret.

Indklagede har paastaaet Sagen afvist fra Retten, idet han hævder, 
at anførte Lov. ikke kan komme til Anvendelse paa den.

Voldgiftsrettens Flertal, nemlig Formanden og Landsretssagfører 
Irgens og Landsretssagfører Svarre Nielsen maa være af den Opfattelse, 
at der efter det under Sagen fremkomne og iøvrigt ogsaa efter, hvad der 
i Forvejen var dem bekendt, knytter sig væsentlige erhvervsmæssige 
Interesser for Klageren til Forbliven i nævnte Kontorlokaler, idet hans 
Klientel delvist og i ret betydeligt Omfang bestaar af Handelsmænd, der 
har deres daglige Gang paa Hestetorvet og forskellige der beliggende 
Restauranter, et Klientel, som han vil staa i Fare for at miste ved Flyt
ning. Disse Medlemmer af Voldgiftsretten skønner derfor, at Afvisnings- 
paastanden ikke bør tages til Følge.

Medlemmerne, Købmand Vald. Nielsen og Landsretssagfører Schack- 
Bondesen har den modsatte Opfattelse, idet de finder, at det kunde
mæssigt næppe vil være af væsentlig Betydning for Klageren at for
blive paa nævnte Ejendom. De mener ikke, at han vilde miste nogen 
betydende Del af sit Klientel ved Flytning til andet nogenlunde velbelig
gende Sted i Byen.

Der afsagdes Kendelse efter Flertallets Votering.

Thi bestemmes:
Den fremsatte Afvisningspaastand tages ikke til Følge.

Færdig fra Trykkeriet den 16. Januar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Højesteretsaaret 1945 Nr. 24

Torsdag den 20. December.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Roskilde Amts- 

raadskreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Da det ikke paa Forhaand kan anses udelukket, at Virksomhedens stedlige Forbliven i Ejendommen er af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, har Indkærede Krav paa at faa Sagen paakendt i Realiteten, og Kendelsen vil derfor være at stadfæste. Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.

Nr. 248/1945. Tinglysningsdomineren i Viborg Købstad m. v. (Meyer efter Ordre)
mod

Gaardejer Rasmus Nielsen(Sagfører, cand. jur. Aage Degn, Hadsten).
Vestre Landsrets Kendelse af 31. Juli 1945 (I Afd.):
Ved endeligt Skøde af 14. Maj 1945 solgte Boelsmand Jens Laurits 

Larsen Ris, Langaa Mark, til den kærende, Gaardejer Rasmus Nielsen, 
sammesteds, den som Landbrugsejendom noterede Ejendom Matr. Nr. 7 d 
og 22 d af Langaa By og Sogn, for en Købesum af 15.800 Kr. I Skødet 
siges bl. a.: »Sælgeren modtager ved sin Fraflytning hele Besætningen 
samt alt Løsøret.---------- erkender jeg, Gaardejer Rasmus Nielsen, at
have købt Ejendommen Matr. Nr. 7d og 22 d Langaa By og Sogn, idet 
jeg erklærer, at jeg agter straks at besætte denne med Maskiner og at 
indsætte en Besætning, bestaaende af 1 Hest og 2 Køer.«

I en af Langaa-Torup-S. Vinge Sogneraad den 8. Juni 1945 udstedt 
Erklæring udtales bl. a. »at den---------- solgte Landbrugsejendom, efter
at Køberen har indsat den foran anførte Besætning og Løsøre, er for
synet med Inventar, Besætning og Avl i det Omfang, som er nødvendigt

H. R. T. 1945 Nr. 24 39
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for paa forsvarlig Maade at opretholde den paa Ejendommen normale 
Driftsform.«

Det fornævnte Skøde blev derefter indleveret til Lysning og den 
18. Juni 1945 indført i Dagbogen for Viborg Købstad m. v.’s Retskreds, 
men senere af Tinglysningsdommeren afvist fra Tingbogen i Henhold til 
Lov Nr. 339 af 8. Juli 1943 § 1, Stk. 1, Nr. 3 in fine.

Den nævnte Afgørelse er af Gaardejer Rasmus Nielsen paakæret til 
Landsretten med Paastand om, at det ommeldte Skøde antages til Lys
ning.

Tinglysningsdommeren har fastholdt den af ham trufne Afgørelse og 
har til Støtte herfor henvist til, at Kommunalbestyrelsens Erklæring 
alene gaar ud paa, at Køberen efter Købet har indsat Besætning og 
Løsøre i det Omfang, som er nødvendigt for paa forsvarlig Maade at 
opretholde den paa Ejendommen normale Driftsform, samt anført, at det, 
hvis et Tilfælde som det foreliggende blev godkendt, i væsentlig Grad 
vilde modvirke Formaalet med den fornævnte Lovbestemmelse, nemlig 
at forhindre Afklædning af Landbrugsejendomme.

Ganske vist kræver Lovbestemmelsens Ord, at Kommunalbestyrel
sens Erklæring skal gaa ud paa, at Besætningen og Inventaret omfattes 
af Købet; men dermed findes at maatte sidestilles en Erklæring som den 
foreliggende, hvorved Kommunalbestyrelsen forinden Lysningen atteste
rer, at Køberen har indsat den fornødne Besætning og det fornødne 
Løsøre paa Ejendommen, idet dette ikke ses at være i Strid med Lov
bestemmelsens fornævnte Formaal.

Herefter vil den Kærendes Paastand være at tage til Følge.
Kæremaalets Omkostninger vil være at ophæve.

Thi bestemmes:
Det fornævnte Skøde bør antages til Lysning.
Kæremaalets Omkostninger ophæves.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den i denne Sag af Vestre Landsret afsagte Kendelse er med Justitsministeriets Tilladelse paakæret til Højesteret.I Paakendelsen har tre Dommere deltagetFor Højesteret har den Kærende særlig anført, at Lovbestemmelsens Formaal ikke alene er at forhindre Afklædning af Landbrugsejendomme, men ogsaa at hindre urimelig Prisstigning derved, at Besætning m. v. og Ejendom sælges hver for sig.Ifølge Lov Nr. 339 af 8. Juli 1943 § 1, jfr. Lovanordning Nr. 207 af 21. Juni 1944, er det, for at Tinglysning af Skøde paa en Landbrugsejendom kan ske, uden at Tilladelse til Købet er meddelt, en Betingelse, at der foreligger en Erklæring fra vedkommende Kommunalbestyrelse bl. a. om, at Inventar, Besætning og Avl i fornødent Omfang omfattes af Købet. De af Indenrigsministeriet i Medfør af Lovens § 7 udstedte administrative Bestemmelser er i nøje Overensstemmelse hermed.Da den nævnte Betingelse ikke i nærværende Tilfælde er opfyldt, idet det som anført i den paakærede Kendelse fremgaar af
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Skødet, at Sælgeren har medtaget hele Besætningen og alt Løsøret, og af Kommunalbestyrelsens Erklæring, at det er Køberen. der har indsat Besætning og Løsøre, har Tinglysningsdommeren med Rette afvist Skødet fra Tingbogen. Det bemærkes herved, at hverken Lovens Forarbejder eller de til Lovens Gennemførelse i Praksis sigtende Forskrifter giver nogen Føje til at antage, at Køberens Indsættelse af Besætning m. v. kan ligestilles med, at disse Effekter omfattes af Købet.Som Følge af det anførte vil Tinglysningsdommerens Afgørelse i Overensstemmelse med Kærendes Paastand være at stadfæste. Kæremaalsomkostningerne for begge Retter findes efter Omstændighederne at kunne ophæves.
Thi bestemmes:

Den af Tinglysningsdommeren i Viborg Købstad m. v. trufne Afgørelse, hvorefter det i Sagen omhandlede Skøde afvises fra Tingbogen, stadfæstes.Kæremaalsomkostningerne for begge Retter ophæves.I Salær for Højesteret tillægges der Højesteretssagfører Meyer 200 Kr., der udredes af det Offentlige.

Nr. 251/1945. Fhv. Gaardejer Thorkild Aksel Viking Petersen 
mod

Gartner Niels Nielsen.

Kendelse afsagt den 24. November 1945 af den i Henhold til 
Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Sorø 
Amtsraadskreds:

Da Rettens Flertal finder, at det ikke kan anses for udelukket, at den 
paagældende Forretnings stedlige Forbliven i Ejendommen er af væsent
lig Betydning og Værdi for Virksomheden, vil Sagen ikke være at 
afvise, men som Følge deraf være at behandle i Realiteten.

Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Sorø Amtsraadskreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Ved Lejekontrakt af 10. April 1937 lejede Gartner Verner Nielsen for en aarlig Leje af 420 Kr. en Butik med Baglokale i Ejendommen Taarnborgvej Nr. 7 b, Korsør. Ifølge Kontrakten vedvarer Lejemaalet, indtil det med sædvanlig fjerdingsaars Varsel

39'
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(inden Nytaar eller Set. Hansdag) opsiges fra en af Siderne til Ophør den paafølgende April eller Oktober Flyttedag. Et Aarstid senere overdrog Verner Nielsen, der drev Qrøntforretning i de lejede Lokaler, Forretningen til Indkærede, der er hans Fader, idet han samtidig med Udlejerens Samtykke fremlejede Lokalerne til Faderen, der derefter har fortsat Forretningen.I Sommeren 1945 købte den Kærende Ejendommen og opsagde den 17. August under Henvisning til § 56, Stk. 1, Nr. 6, jfr. § 60, i Lov Nr. 54 af 23. Marts 1937 Verner Nielsen til Fraflytning den 1. April 1946. Ved Stævning af 8. September 1945 indbragte Indkærede Spørgsmaalet om Lejemaalets Fortsættelse m. v. for den fornævnte Voldgiftsret. Den Kærende paastod Sagen afvist fra Voldgiftsretten, idet han henviste til Forretningens Lidenhed og anførte, at Indkærede lige saa godt kunde drive Forretning fra ethvert andet Lokale i Korsør eller andetsteds. Indkærede protesterede mod Sagens Afvisning under Henvisning til, at hans Kunder udelukkende bestaar af Personer, der bor i Nærheden af Forretningen, hvis Omsætning han har drevet betydeligt i Vejret.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde vil den være at stadfæste. Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.

Fredag den 2 1. December.

Nr. 335/1943. Skanderborg Amtsraad (Kemp)
mod

fhv. Distriktsjordemoder Fru Carla Grünwald Lundbeck Hen
riksen (Svane efter Ordre).

(Vedrørende Indstævntes Ret til Pension).

Vestre Landsrets Dom af 29. Oktober 1943 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, Skanderborg Amtsraad, bør være pligtig fra den 1. December 
1938 at yde Sagsøgerinden, fhv. Distriktsjordemoder, Fru Carla Grün
wald Lundbeck Henriksen, Pension i Overensstemmelse med de gæl
dende Regler for Pensionering af Distriktsjordemødre. Til det Offentlige 
betaler de Sagsøgte de Rets- og Stempelafgifter, som skulde erlægges, 
hvis Sagsøgerinden ikke havde haft fri Proces, og til den for hende under 
Sagens Forberedelse og ved Landsretten beskikkede Sagfører, Landsrets
sagfører Michelsen, Skanderborg, i Salær 300 Kr. og i Godtgørelse for 
Udlæg 45 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet det senere fremkomne ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde udrede som nedenfor anført.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret og i Godtgørelse for Udlæg til Højesteretssagfører Svane betaler Appellanten, Skanderborg Amtsraad, 300 Kr. og 38 Kr. 80 Øre.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 1. December 1923 blev Sagsøgerinden, fhv. Distriktsjordemoder, 

Fru Carla Grünwald Lundbeck Henriksen nu af Aarhus, der er født den 
28. April 1892, af de Sagsøgte, Skanderborg Amtsraad, ansat som Di
striktsjordemoder for Virring Distrikt, hvilket omfatter Fruering og 
Vitved Sogne. I de følgende Aar fik hun en stor Praksis ogsaa udenfor 
Distriktet, og antagelig omkring 1935 fik hun eget Automobil, som hun 
brugte til sin Befordring i Praksis.

Den 28. Oktober 1938 tilskrev hun de Sagsøgte saaledes:
»Jeg tillader mig herved høfligst at anmode det høje Amt om min 

Fratrædelse fra mit Embede som Distriktsjordemoder for Virring den 
1. December dette Aar maa blive mig bevilget.

Grunden er, at jeg det sidste P/2 Aar har haft saa megen personlig 
Sorg, at jeg ikke længere kan taale at bo saa ensomt, jeg lider af stadig 
Vægttab og mit Helbred kan med det Arbejde jeg har, ikke blive ved at 
holde dertil.

Jeg ved, at der ellers skal 3 Md. Opsigelse, men da Forholdene 
stiller sig saadan for mig, haaber jeg at møde Forstaaelse, jeg har i 
15 Aar ingen Ferie haft og 8 Dage i 15 Aar giver 4 Md., saa jeg vil være 
meget taknemmelig, om det nu maa komme mig til Gode.

Jeg er villig til at tage fra Aarhus og betjene de, der skulde ønske 
det til Embedet bliver besat, uden at faa mere end Kørsel for 10 km.«

Den 29. s. M. blev hun undersøgt af Læge Holger Kirkholt i Solbjerg, 
som afgav en saalydende Erklæring:

»Paa given Foranledning skal jeg efter mit Kendskab og efter Under
søgelse D. D. angaaende Distriktsjordemoder Fru Carla Grünwald Pe
dersen, Virring, udtale, at hendes Helbredstilstand er saaledes, at hun 
ikke mere kan taale at udsætte sig for de Strabadser af forskellig Art, 
som Jordemoderpraxis paa Landet ofte medfører; det kan specielt an
føres, at Fru Grünwald i de sidste Aar har lidt af en chronisk Nyre- 
bækkenbetændelse, og at denne Gang paa Gang blusser op ved mindste 
Kuldepaavirkning eller lignende.«
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Den 7. November 1938 afgav Læge Kalom, Skanderborg, en Er
klæring, hvori det hedder:

»Efter en D. D. foretaget Undersøgelse kan jeg erklære, at Fru C. 
Grünwald, Virring, lider af Cysto-Pyelitis med Pyuri (Blære og Nyre- 
bækkenbetændelse med Materie i Urinen), som hun har lidt af i flere 
Aar og som forværres ved Kulde og Ture i Sne, hvad Arbejdet som 
Jordemoder paa Landet jo fører med sig.«

Da Sagsøgerinden var blevet bekendt med, at de Sagsøgte ikke 
regnede med, at hun ønskede Pension, tilskrev hun den 15. November de 
Sagsøgte saaledes:

»Jeg tillader mig herved høfligst at anmode det høje Amt om Pension 
ved min Fratrædelse som Distriktsjordemoder for Virring, som jeg har 
været anset ved i 15 Aar, den Dag jeg fratræder det. Det gør mig ondt, 
at det skulde være nødvendigt at ansøge derom, da jeg jo vedlagde min 
Afskedsansøgning Lægeattest, som godtgjorde, at det var Sygdom, som 
foraarsagede min Afskedsbegæring, og Sygdom paadraget i Udøvelse af 
min Gerning her som Jordemoder ved om Vinteren at paadrage mig 
Eftervirkning af Kulde, ved enten at sne inde paa disse Veje her omkring 
Virring, som saa snart der er Sne bliver ufarbare.

Jeg har mange Gange maattet gaa igennem Sne til Bæltestedet.
Engang kom en Mand fra Vitved Dal gaaende efter mig en Nat i 

Snestorm han kunde ikke naa frem til nogen der havde Hest og Slæde, 
Konen laa helt alene og havde født inden vi kom, jeg blev mange Gange 
helt borte i Sneen; for to Aar siden sad jeg fast i Sneen Julenat og 
maatte gaa 3 km gennem høje Snedriver, det kan gaa til en Tid, men 
mit Helbred har ikke kunnet holde til det, og jeg er nødt til at holde op 
inden jeg bliver et helt Vrag, min Sygdom er blevet kronisk og kan 
kun holdes nede, og derfor er det jeg vil forsøge om jeg kan faa Praksis 
i Aarhus, hvor man jo ikke er udsat for saa store Strabadser, jeg har 
ca. 500 Kr. i Rente, det er jo hverken til at leve eller dø af.

Hr. Amtsraadmedlem Rasmus Rasmussen ved hvor stort et Arbejde 
jeg har lagt her.«

Det maa antages, at denne Skrivelse var bilagt med de to foran
nævnte Lægeerklæringer.

. I et Amtsraadsmøde den 6. December 1938 vedtoges det at bevilge 
Sagsøgerindens Andragende om Afsked, men uden Pension.

Kort efter flyttede Sagsøgerinden til Aarhus og i den følgende Tid 
havde hun nogen Praksis. Den 22. August 1939 udstedte Læge E. Bram
mer i Aarhus en saalydende Attest:

»Jordemoder Fru C. Grünwald, Banegaardsgade 38, 4., har jeg været 
Læge for i ca. V2 Aar. Hun er i den forløbne Tid af mig blevet be
handlet for en recidiverende Blærebetændelse, som i Øjeblikket — ved 
Undersøgelse i Dag — stadig er tilstede, og for hvilken hun stadigvæk 
behandles.«

Den 8. December 1939 blev hun indlagt paa Aarhus Kommunehospital, 
og samme Dag afgav Læge Brammer en Attest, i hvilken det hedder:

»Paa given Foranledning skal jeg om Jordemoder Fru Carla Grün
wald, Banegaardsgade 38, Aarhus, tidligere Distriktsjordemoder i Virring 
pr. Skanderborg meddele følgende:
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Siden Fru Grünwalds Tilflytning hertil Aarhus, har jeg været hendes 
Læge. Jeg har i dette Tidsrum til Stadighed haft hende under Behand
ling for en Urinvejsinfektion, som hun overfor mig har oplyst, har været 
tilstede, flere Aar før hun kom til Aarhus.

Denne Lidelse har nu taget en saadan Vending, at jeg i Dag 8’nde Dec. 
1939 har foranlediget hende indlagt paa Aarhus Kommunehospitals chirur- 
giske Afdeling, hvor jeg forventer man vil behandle hende operativt, da 
der efter min Opfattelse nu foreligger en Pyonefrose (Byld paa Nyren) 
paa højre Nyre.

Fru Grünwald har Dagen før Indlæggelsen anmodet mig om at med
dele det ærede Amtsraad disse Kendsgerninger.«

Den 18. Januar 1940 blev Sagsøgerinden udskrevet fra Hospitalet og 
i en Erklæring af 16. s. M. fra 1. Reservekirurg ved Hospitalet, Dr. med. 
Prip Buus hedder det saaledes:

»Jordemoder Fru Carla Agnete Lundbeck-Henriksen (kaldet Grün- 
waldt) f. d. 28. April 1892 har ligget her paa Afdelingen siden 8. De
cember 1939 til Behandling for Nephrolithiasis dx. (Sten i højre Nyre) 
og Pyonefrosi: dx (H. Nyre omdannet til en stor Byld). Ved Operation 
er h. Nyre og Stenen fjernet.

Efter de foreliggende Oplysninger har Lidelsen udviklet sig gennem 
de sidste ca. 7 Aar og er forværret for ca. 3V2 Aar siden, da Fru 
Lundbeck-Henriksen under Arbejdet blev sparket i Lænden af en Patient.

Da Kuldepaavirkninger og Anstrængelser er tilbøjelige til at for
værre en saadan Nyrelidelse har Fru Lundbech-Henriksen paa Grund af 
Sygdommen, været uegnet til at fortsætte sit Arbejde som Jordemoder 
paa Landet.«

Kort efter sin Afsked androg Sagsøgerinden paany de Sagsøgte om 
Pension men fik Afslag. Hun rettede derefter en Henvendelse til Inden
rigsministeriet, men i Skrivelse af 15. November 1940 meddelte Mini
steriet hende, at det ikke kunde foretage videre i Sagen. Noget efter ret
tede hun en ny Henvendelse til Ministeriet, og dette afæskede derefter 
Retslægeraadet en Erklæring. Raadet udbad sig en Udtalelse fra Over
kirurgen ved Aarhus Kommunehopital, og i dennes Erklæring af 19. Maj 
1941 hedder det blandt andet:

»Fru Griinwaldt var indlagt her paa Afdelingen 8. December 1939— 
18. Januar 1940 under Diagnosen Pyonephrosis calculosa dxt. (Jour
nal 123/40).

Af Journalen fremgaar, at hun tidligere i alt væsentligt har følt sig 
rask, bortset fra Urinvejslidelsen, der har givet Symptomer i ca. 7 Aar 
forud: Træthedsfølelse og moderate Smerter over Lænden, uklar og 
ildelugtende Urin samt lettere Dysuri. Ca. 3^2 Aar før Indlæggelsen blev 
hun ved en Fødsel, hvor hun assisterede, ramt af et Spark i højre Nyre
region; da hun kom hjem, afgik der under Smerter »Blod, Materie og 
Grus« med Urinen, men derefter var hun næsten symptomfri i 3 Aar 
indtil ca. V2 Aar før Indlæggelsen her, da de tidligere Symptomer kom 
igen. 3 Uger før Indlæggelsen opstod der en acut Forværrelse med 
Temperaturstigning til 39° og moderate Smerter, særligt i højre Nyre
region.



616 21. December 1945

Efter det for os foreliggende kan det med Sandsynlighed antages, at 
hendes Lidelse er opstaaet i det Tidsrum, hun fungerede som Jorde
moder; men vi kan ikke have nogen begrundet Formodning om, at den 
er opstaaet paa Grund af dette Arbejde. Derimod er det ikke 
usandsynligt eller i al Fald muligt, at hendes Symptomer er forværret 
ved Kuldepaavirkning og Anstrængelser. Det omtalte Spark har efter de 
for os foreliggende Oplysninger haft en forbigaaende Forværrelse af 
hendes Sygdom til Følge, men der synes ikke at være Holdepunkter for, 
at det har haft Betydning for det senere Forløb. I vor Journal er anført, 
at Forværreisen, der førte til Operationen, først opstod ca. V2 Aar før 
Indlæggelsen her.«

Retslægeraadet udtalte derefter i Erklæring af 10. Juni 1941, at 
Raadet »kan tiltræde de konkluderende bemærkninger i sidste afsnit af 
erklæring af 19. maj 1941 fra overkirurgen ved Aarhus kommune
hospital og skal yderligere bemærke, at det maa antages, at fru Grün
wald, da hun i 1938 søgte afsked, var saa lidende af den alvorlige Nyre
sygdom, at denne meget vel kunde begrunde hendes afskedsbegæring 
(selvom en indgaaende behandling ogsaa paa dette tidspunkt rimeligvis 
vilde kunne have ført til helbredelse).«

I Skrivelse af 30. September 1941 fra Indenrigsministeriet til Sag
søgerinden hedder det derefter blandt andet saaledes:

»Finansministeriet har, efter at Sagen har været forelagt Retslæge
raadet, i en over denne afgivet Erklæring bl. a. udtalt, at De efter Fi
nansministeriets Opfattelse ikke har juridisk Krav paa Pension, da Deres 
Afskedsansøgning af 28. Oktober 1938 ikke er motiveret med Svagelig
hed eller anden Dem utilregnelig Aarsag, og da De efter det oplyste maa 
antages ved Ansøgningens Indgivelse at være indforstaaet med, at der 
herefter ikke tilkom Dem Pension.

Skanderborg Amtsraad, med hvilket man paany har brevvekslet over 
Sagen, har udtalt, at Amtsraadet ikke har fundet Anledning til at ændre 
sin tidligere Stilling til Sagen og til at tillægge Dem nogen Pension.

Under Henvisning hertil skal man meddele, at Indenrigsministeriet 
herefter ikke har set sig i Stand til at foretage videre i Sagen.«

Ved Stævning af 3. November 1942 har Sagsøgerinden, efter at der 
var bevilget hende fri Proces, anlagt nærværende Retssag, hvorunder 
hun under Anbringende af at hun, da hun søgte sin Afsked i Oktober 
1938, paa Grund af Sygdom var ude af Stand til at bestride sin Stilling 
som Distriktsjordemoder, og a t hun derfor og som Følge af sin Stilling 
var berettiget til Pension i Henhold til Lov Nr. 246 af 23. Juni 1920 § 13, 
har nedlagt Paastand om, at de Sagsøgte tilpligtes fra 1. December 1938 
at yde hende Pension i Overensstemmelse med de gældende Regler for 
Pensionering af Distriktsjordemødre. De Sagsøgte har paastaaet sig 
frifundet for Sagsøgerindens Tiltale.

Til Støtte for Frifindelsespaastanden har de Sagsøgte anført, at der 
efter det i Sagen oplyste ikke kan anses godtgjort, at Sagsøgerindens 
Helbred, da hun ansøgte om Afsked, var saaledes, at det berettigede 
hende til Pension paa Grund af Sygdom. De har herved henvist til, at 
hun i sin første Henvendelse til de Sagsøgte i Skrivelsen af 28. Oktober 
1938 end ikke paaberaaber sig Sygdom som Grund til, at hun ønsker
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Afsked, men derimod Forhold af personlig Art, og at det ikke kan til
lægges Betydning, at hun i sin senere Henvendelse af 15. November 
anfører, at det er Sygdom, som har foraarsaget hendes Afskedsbegæring, 
idet hun ikke da tilbagekaldte sit første Andragende, hvori hun søgte 
Afsked uden at kræve Pension. Yderligere har de henvist til, at de fore
liggende Lægeerklæringer ikke viser, at hendes Helbredstilstand paa den 
Tid hun søgte Afsked, hindrede hende i at virke som Jordemoder, og 
naar en under Sagen indhentet Erklæring fra Retslægeraadet kan synes 
at tale for, at hendes Helbredstilstand i Efteraaret 1938 hindrede hende i 
at udføre det med hendes Stilling forbundne Arbejde, vil der ikke kunne 
tillægges denne Erklæring, der først er fremkommet flere Aar efter 
hendes Afsked, afgørende Betydning. Hertil kommer at Sagsøgerinden — 
hvad hun erkender — umiddelbart efter sin Afsked begyndte at prakti
sere ikke blot i Aarhus, hvor hun boede, men ogsaa i sit tidligere Di
strikt, og at der er al Grund til at antage, at det er dette, der har be
virket, at hun i December 1939 maatte lade sig indlægge paa Hospitalet. 
De Sagsøgte har dernæst gjort gældende, at selv om det maatte kunne 
statueres, at Sagøgerinden som Følge af sin Helbredstilstand havde Ret 
til Afsked med Pension i December 1938, vil hendes Krav i saa Hen
seende dog ikke kunne gennemføres, da hun, inden hun indgav Afskeds
begæringen, overfor et Medlem af Amtsraadets Jordemoderudvalg, Amts- 
raadsmedlem, Gaardejer Rasmus Rasmussen, under en Samtale, hun 
havde søgt med denne, udtrykkelig gav Afkald paa Pension.

Om dette Forhold har Amtsraadsmedlem Rasmussen som Vidne for
klaret, at han i de sidste ca. 33 Aar har været Amtets Tilsynsførende 
med Jordemoderembedet i Virring og i al den Tid har været boende i 
den Kommune, hvortil det paagældende Jordemoderembede er knyttet. 
Kortere Tid forinden Sagsøgerinden indgav sin Afskedsansøgning, hen
vendte hun sig til Vidnet og meddelte ham i hans Egenskab af Tilsyns
førende, at hun vilde søge sin Afsked som Jordemoder. Hun nævnede 
intetsomhelst om Sygdom, og Vidnet gik ud fra, at det skyldtes private 
Forhold, naar hun vilde trække sig tilbage fra Jordemoderstillingen. Han 
erindrer bestemt, at han udtrykkelig sagde til hende ved denne Lejlig
hed, at hun selvfølgelig kunde faa sin Afsked, hvis hun ønskede det, men 
at hun maatte være klar over, at hvis hun tog sin Afsked som Jorde
moder, var dette ensbetydende med, at hun ikke fik sin Pension, og dertil 
svarede hun, at det vidste hun godt. Vidnet kan ikke oplyse Tidspunktet 
for denne Samtale nærmere, end at hendes Afskedsansøgning blev be
handlet i det næstfølgende Amtsraadsmøde.

Der er endvidere afgivet Vidneforklaring af Amtsraadsmedlem Ras
mussens Hustru, Fru Helene Rasmussen, og denne Forklaring gaar ud 
paa, at hun var til Stede paa Amtsraadsmedlem Rasmussens Bopæl, hos 
hvem hun dengang var Husbestyrerinde, da Sagsøgerinden, kort for
inden hun fik sin Afsked kom til Amtsraadsmedlem Rasmussen for at tale 
til ham om, at hun søgte sin Afsked. Hun var til Stede fra først til sidst 
under Samtalen mellem Sagsøgerinden og Rasmussen, og hun erindrer 
bestemt, at Rasmussen sagde til Sagsøgerinden, at hun ikke vilde faa 
nogen Pension, hvis hun søgte sin Afsked, og at hun dertil svarede, 
at det vidste hun godt.
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Sagsøgerinden har som Part forklaret, at da hun indgav sin An
søgning om Afsked, gik hun ud fra som en Selvfølge, at der i Forbindelse 
med hendes Afskedigelse vilde blive tillagt hende Pension, og at hun 
ikke, inden hun indsendte sin Ansøgning til et Medlem af Amtsraadet, 
har givet Udtryk for, at hun ikke ventede at faa eller ikke havde Krav 
paa Pension. Under Domsforhandlingen for Landsretten har hun for
klaret, at det er rigtigt, at hun i Anledning af sin Afskedsansøgning 
havde en Samtale med Amtsraadsmedlem Rasmussen, men denne Sam
tale, der var ret kortvarig, foregik pr. Telefon, og hun har bestemt be
nægtet, at hun fremkom med nogen Udtalelse om, at hun ikke gjorde 
Krav paa Pension.

Naar nu henses til, at Sagsøgerinden i de samme Dage, hvori Sam
talen med Rasmussen skal have fundet Sted, i sin Skrivelse til de Sag
søgte af 15. November 1938 har fremsat Krav om Pension og udførlig 
begrundet dette, kan det i hvert Fald ikke antages, at hun overfor Ras
mussen har udtalt sig saaledes, at han med Føje kunde opfatte det som 
Udtryk for, at hun gav Afkald paa Pension.

Amtsraadsmedlem Rasmussen har forklaret som Vidne — udover 
det foran anførte — at Sagsøgerinden var meget dygtig som Jordemoder 
og i lang Tid meget afholdt. Efter at hendes daværende Mand, antagelig 
ca. 1 Aar forinden hun indgav sin Afskedsansøgning, var afgaaet ved 
Døden, kom hun i Venskabsforhold til en Person fra Aarhus, og dette 
bevirkede — med Rette eller Urette — at Befolkningens tidligere meget 
venlige Holdning overfor hende efterhaanden kølnedes noget. Da hun 
henvendte sig til Vidnet — som ovenfor anført — kendte han denne 
Ændring i Befolkningens Holdning overfor hende, men da han ansaa sig 
for uberettiget til at blande sig ind i dette Forhold, indskrænkede han sig 
til at udtale sig til hende som foran gengivet.

Under Sagen er der fremlagt en Erklæring af 19. Juli 1940 fra Amts
raadsmedlem Aage Svendsen, hvori udtales, at det var hans Indtryk, 
at det var rent personlige Forhold og ikke Sygdom, der var Aarsagen til 
Sagsøgerindes Bestemmelse om at tage sin Afsked.

Sagsøgerinden har — udover det foran anførte — som Part forklaret, 
at naar hun søgte sin Afsked som Distriktsjordemoder, skyldtes det Syg
dom, og denne Sygdom var selvfølgelig ikke blevet mindre med de per
sonlige Sorger, som hun omtalte i sin Afskedsansøgning, men uafhængig 
af disse Sorger var hun saa syg, at hun ikke mente at kunne fortsætte 
som Distriktsjordemoder i Virring. Da der ikke blev tillagt hende nogen 
Pension, blev hun nødt til fra Aarhus, hvortil hun flyttede efter sin Af
skedigelse, at praktisere, saalænge hendes Sygdom tillod hende det, og i 
Tiden fra sin Afskedigelse og til formentlig i September eller Oktober 
1939, da hendes Sygdom tvang hende til at ophøre med at praktisere, 
assisterede hun ved knap 100 Fødsler, hovedsagelig indenfor det Om
raade, hvor hun forinden sin Afskedigelse havde praktiseret. De sidste 
6 Uger, forinden hun den 8. December blev indlagt paa Kommunehospitalet 
i Aarhus, var hun uafbrudt sengeliggende.

Om sine økonomiske Forhold har hun forklaret, at da hun fik sin 
Afsked som Distriktsjordemoder, var hun Ejer af en 3. Prioritets Pante- 
obligation paa 7000 Kr. og en Byggegrund, alt hidrørende fra Arv, for-
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uden Indbo og personlige Brugsgenstande og det fornævnte Automobil, 
der ikke var nævneværdigt mere værd, end hun skyldte paa det Hun 
havde en Gæld paa 1000 Kr., som hun havde laant, og derudover skyldte 
hun i Arveafgift ca. 1000 Kr. For at eksistere maatte hun yderligere 
optage Laan. Til Dækning af disse Forpligtelser er Værdien af Bygge
grunden, der er blevet solgt for ca. 2500 Kr., medgaaet. Panteobligationen 
er ved Afdrag nu nedbragt til 5600 Kr. I det første ca. Vs Aar efter sit 
Hospitalsophold var hun ude af Stand til at praktisere. Hun har senere 
praktiseret i Aarhus, men har ikke noget Aar assisteret ved mere end 27 
Fødsler. Hun blev gift i Maj 1939, og hendes Mands og hendes samlede 
aarlige Indtægt andrager formentlig ca. 4000 Kr.

Den forannævnte, under nærværende Sag indhentede Erklæring fra 
Retslægeraadet, der er dateret 7. Juni 1943, er saalydende:

»Ved Sagens tilbagesendelse skal Retslægeraadet besvare de stillede 
spørgsmaal saaledes:

—!------ fhv. distriktsjordemoder fru Carla Grünwald Lundbech Hen
riksens helbred var i 1938 paa grund af urinvejslidelse saa daarligt, at 
hun ikke længere kunde paatage sig det ofte meget anstrængende og 
strabadserende arbejde som distriktsjordemoder paa landet, medens hun 
nok, i nogen grad afhængig af den tilstedeværende sygdom, kunde virke 
som jordemoder i en by.

------Da sygdommen var chronisk og stadig fremadskridende, 
vilde sygdomsorlov og rekonvalescens ikke kunne antages at ville med
føre, at hun kunde være rask nok til at paatage sig det mere anstræn
gende arbejde paa landet.

------Efter at hun er opereret for sin lidelse, synes hun fuld
stændig helbredt. Der findes dog kun en lægeudtalelse herom i sagen, 
nemlig en bemærkning af 7. Oktober 1940 i hospitalsjournalen, som 
Raadet har laant fra aarhus kommunehospital. Herefter skulde der intet 
være til hinder for, at hun nu vilde være i stand til at bestride et embede 
paa landet.

Det vilde dog for sikkerheds skyld være hensigtsmæssigt, at hun blev 
undersøgt paany, før sagen bliver endelig afgjort.«

Der blev derefter indhentet en Erklæring fra fornævnte Læge Bram
mer af 5. Juli 1943, og i denne Erklæring hedder det blandt andet:

»-----------I December 1939 konstaterede jeg, efter at hun i nogen
Tid havde klaget over Smerter i højre Nyre, en Byld paa højre Nyre 
(Pyonefrose). Hun blev 8. December indlagt paa Aarhus Kommune
hospital -----------18. Januar 1940 kunde hun udskrives fra Hospitalet,
og efter nogle Maaneders Recreation genoptog hun sit Arbejde som 
Jordemoder i Aarhus. Hun har i de forløbne Aar gennemsnitlig haft 30 
Fødsler aarligt, hvad hun har kunnet klare. Hun har imidlertid hele Tiden 
klaget meget over Træthed, og jeg har næsten til Stadighed maattet 
ordinere Medicin med Jern og andre styrkende Ting — — — Paa 
Spørgsmaalet om hun vilde være i Stand til at paatage sig en Stilling 
som Distriktsjordemoder paa Landet, har jeg ikke ment at kunne tilraade 
dette, idet et Menneske, der kun har een Nyre, maa anses for uegnet til 
at varetage en Gerning, der ofte maa udøves under meget ugunstige 
Forhold — kolde natlige Ture paa aaben Vogn — Tilkaldelser i Snestorm
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etc. Endvidere maa man tage i Betragtning, at hun er i en Alder, der 
foruden klimaktielle Gener ogsaa under ugunstige ydre Forhold kan dis
ponere til andre alvorlige Lidelser.«

Efter de foranciterede Erklæringer fra Læge Kirkholt og Læge 
Kalom af henholdsvis 29. Oktober 1938 og 7. November s. A., hvilke 
Erklæringer støtter sig paa samtidig foretagne Undersøgelser, samt Er
klæringerne fra Retslægeraadet, særlig den sidstnævnte Erklæring af 
7. Juni 1943, maa der gaas ud fra, at Sagsøgerinden, da hun indgav sin 
Afskedsansøgning, var lidende af en Sygdom, der medførte, at hun ikke 
kunde taale at udføre det Arbejde, der var forbundet med hendes Stilling 
som Distriktsjordemoder paa Landet. Hendes Helbredstilstand vilde der
for efter de gældende Regler berettige hende til Afsked med Pension, og 
heroverfor kan det ikke tillægges Betydning, at hun i sin første Henven
delse til de Sagsøgte om Afsked ikke udtrykkelig paaberaaber sig Syg
dom som Afskedigelsesgrund, hvorved dog bemærkes, at hun i den 
paagældende Skrivelse henviser til sit Helbred, og at Retten til Pension 
iøvrigt ikke kunde bortfalde, fordi hun ogsaa maatte have andre Grunde 
til Ønsket om Afsked end Sygdom. Ej heller findes hendes ovenomtalte 
Pensionsret at være bortfaldet derved, at hun under de ændrede Forhold, 
der indtraadte, da de Sagsøgte meddelte hende Afsked uden Pension — 
efter at hun var flyttet til Aarhus — praktiserede — saaledes som af 
hende forklaret — indtil hun paa Grund af sin Sygdom blev indlagt paa 
Hospitalet. Herefter vil Sagsøgerindens Paastand om, at der ydes hende 
Pension fra den 1. December 1938, være at tage til Følge, og det bliver 
saaledes unødvendigt at komme ind paa en af de Sagsøgte nedlagt 
subsidiær Paastand om, at der først tillægges Sagsøgerinden Pension 
fra den 8. December 1939.

Med Sagens Omkostninger vil der være at forholde som nedenfor 
bestemt.

En af Dommerne afgav saalydende
Dissens:

Det fremgaar af den i Dommen anførte Erklæring af 19. Maj 1941 
fra Overkirurgen ved Aarhus Kommunehospital, at det i Hospitalets 
Journal med Hensyn til Sagsøgerindens Urinvejslidelse er anført, at 
hun var næsten symptomfri i 3 Aar indtil ca. Vi Aar før Indlæggelsen 
den 8. December 1939, samt af Retslægeraadets Erklæring af 10. Juni 
1941, at en indgaaende Behandling af Sagsøgerindens Sygdom ogsaa paa 
det Tidspunkt, da hun søgte sin Afsked, rimeligvis vilde kunne have ført 
til Helbredelse.

Naar nu henses til, at Sagsøgerinden i sit Andragende af 28. Ok
tober 1938 angiver »megen personlig Sorg« og ikke den nu paaberaabte 
Sygdom som Grund til Afskedsbegæringen, hvilket stemmer overens med 
den af fhv. Landstingsmand, Amtsraadsmedlem Rasmus Rasmussen des- 
angaaende afgivne Vidneforklaring, til, at Sagsøgerinden i det supple
rende Andragende af 15. November 1938 oplyser, at hun vil forsøge at 
skaffe sig en Jordemoderpraksis i Aarhus, samt til, at hun — efter sin 
egen Forklaring — i det sidste Aar før sin Afskedigelse bistod ved ca.
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130 Fødsler i og uden for Virring Jordemoderdistrikt og — efter at have 
taget Bopæl i Aarhus — i det første ca. 3A Aar efter sin Afskedigelse 
bistod ved knap 100 Fødsler, hovedsagelig inden for det Omraade, hvor 
hun forinden sin Afskedigelse havde praktiseret, mener jeg at maatte 
give det indstævnte Amtsraad Medhold i, at det ikke ved de til Dels 
flere Aar efter Sagsøgerindens Afskedigelse afgivne lægelige Erklæringer 
saa lidt som ved det i Sagen iøvrigt oplyste kan anses godtgjort, at 
Sagsøgerinden ikke — eventuelt efter en Sygeorlov — vedblivende vilde 
have været i Stand til at udføre det Arbejde, som Distriktsjordemoder- 
stillingen i Virring udkrævede, hvorved bemærkes, at det af Sagens Op
lysninger fremgaar, at Antallet af Fødsler i det omhandlede Jordemoder
distrikt i Aarene 1935, 1936 og 1937 var henholdsvis 32, 31 og 33. Herefter 
vil jeg frifinde Amtsraadet for Sagsøgerindens Tiltale. I Sagsomkost
ninger vil jeg paalægge Sagsøgerinden at betale til Amtsraadet 200 Kr.

Nr. 283/1944. Krigsforsikringen for danske Skibe (Landsretssagfører Thorsøe-Jacobsen) 
mod

Den gensidige Sø- og Assuranceforening »Kolding«, dels paa egne Vegne, dels som Mandatar for Kaptajn Hans Andresen Hansen (Landsretssagfører A. Jacobi).
(Hvorvidt en Skade paa Skib foraarsaget ved Kollision med Vrag maa 

anses for Krigsskade).

Sø- og Handelsrettens Dom af 2. November 1944: De Sag
søgte, Krigsforsikringen for danske Skibe, bør inden 15 Dage efter denne 
Doms Afsigelse til Sagsøgerne, Den gensidige Sø-Assuranceforening 
Kolding«, dels paa egne Vegne, dels som Mandatar for Kaptajn Hans 

Andresen Hansen, Aarø, betale de paastævnte 66.212 Kr. 85 Øre med 
Renter heraf 6 pCt. p. a. fra de paagældende Udlægs Dato, indtil Be
taling sker, samt Sagens Omkostninger med 2500 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har tolv Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 2000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.
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Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Krigsforsikringen for danske 
Skibe, til Indstævnte, Den gensidige S ø-A s s u- ranceforening »Kolding«, dels paa egne Vegne, dels som Mandatar for Kaptajn Hans Andresen Hansen med 2000 Kr.

Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 10. Februar 1943 Kl. ca. 19 kolliderede Motorgaleasen »Svalen« 

af Aarø, som ejedes af Kaptajn Hans Andresen Hansen og hans Broder, 
hver med Halvparten, og som var forsikret mod Søskade hos Sagsøgerne, 
Den gensidige Sø-Assuranceforening »Kolding«, for ialt 72.375 Kr., og 
mod Krigsskade hos de Sagsøgte, Krigsforsikringen for danske Skibe, for 
87.500 Kr., med Vraget af den minesprængte tyske Damper »Ellen Holm« 
i Farvandet N. O. for Indløbet til Randers Fjord. »Svalen« sank ca. en 
halv Time efter Kollisionen, og dets Besætning blev optaget af Det for
enede Dampskibsselskab Damper »Benedikt«, som laa til Ankers i Nær
heden paa Rejse til Randers.

Udgifterne til Bjergning af »Svalen« og til Reparation af Skibet, 
hvilke Udgifter andrager ialt 66.212 Kr. 85 Øre, er dækket dels af Sag
søgerne, dels af Kaptajn Hansen for Rederiet, der ifølge Forsikringsaftalen 
med Sagsøgerne skal bære en Fjerdedel af Skaden.

Idet nu Sagsøgerne, Den gensidige Sø-Assuranceforening »Kolding«, 
dels paa egne Vegne, dels som Mandatar for Kaptajn Hans Andresen 
Hansen, Aarø, gør gældende, at den foreliggende Skade rettelig bør 
anses som Krigsskade og derfor bør dækkes af de Sagsøgte, Krigsforsik
ringen for danske Skibe, paastaar de disse tilpligtet at betale Sagsøgerne 
de fornævnte 66.212 Kr. 85 Øre med Renter 6 pCt. p. a. fra de paagæl
dende Udlægs Dato.

De Sagsøgte paastaar sig frifundet.
I Anledning af Kollisionen blev der den 16. Februar 1943 inden Ha

derslev Købstads Søret afholdt Søforhør, under hvilket Forklaring blev 
afgivet af »Svalen«s Fører, fornævnte Kaptajn Hansen, samt af Styr
manden og Letmatrosen ombord paa Skibet.

Endvidere har under Sagens Forberedelse Kaptajn Hansen her inden 
Retten afgivet Forklaring, og endelig er under Domsforhandlingen For
klaring afgivet af Sagsøger-Selskabets Forretningsfører Carl Chr. Ja
cobsen.

Efter de saaledes afgivne Forklaringer og det iøvrigt oplyste er 
Sagens nærmere Omstændigheder følgende:

Damperen »Ellen Holm« forliste den 22. Januar 1943 som Følge af 
Minesprængning Nord for »Tangen« paa Pladsen 56° 40’ (48”) N., 10° 
43’ (15”) E. ca. 10 Sømil 337° fra Gerrild Fyr. Ogsaa dette Skibs Besæt
ning blev optaget af S/S »Benedikte«, hvis Kaptajn ifølge Kaptajn Han
sens Gengivelse af en mellem dem efter »Svalen«s Forlis stedfunden
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Samtale ved sin Ankomst til Randers efter »Ellen Holm«s Forlis havde 
anmodet de derværende Havnemyndigheder om at drage Omsorg for, at 
der anbragtes en Lysbøje ved Vraget af »Ellen Holm«, ligesom han ogsaa 
havde anmodet sit Selskab om at træffe saadan Foranstaltning.

Der skete ikke straks nogen Afmærkning af Vraget, som laa paa ca. 
10 Meters Vanddybde, men den 26. Januar 1943 udsendte Handelsmini
steriet telegrafisk følgende Meddelelse til samtlige Havnefogeder:

»Vrag farligt for Sejladsen med Master og Skorsten over Vandet 
paa omtrentlig Position 56° 41’ 5 N. 10° 43’ 5 E.«

I »Efterretninger for Søfarende« Nr. 4 af 28. Januar 1943 findes der
hos følgende Rapport:

»382. Danmark, Kattegat, Gerrild Fyr N. t. W. Vrag rapporteret.
Et Vrag rapporteres at være sunket paa ca. 56° 42’ N. 10° 45’ E., ca. 

10/^ Sm. 345° fra Gerrild Fyr.«
»Svalen« afgik den 10. Februar 1943 Kl. 13,30 fra Aalborg med 140 

Tons Cement bestemt for Haderslev. Da »Svalen« kun maalte 71 Brutto 
Register Tons, havde Kaptajn Hansen i Medfør af § 3 i Handelsmini
steriets Bekendtgørelse Nr. 313 af 11. Juli 1941 om Sejlanvisninger for 
Skibe ikke nogen Pligt til før Afgangen fra Aalborg at afhente saadan 
Sejlanvisning, og han havde heller ikke før Afgangen forespurgt Havne
myndighederne, om der var noget særligt paa Skibets Rute. Efter at 
Hals Barre var passeret Kl. 16, sattes Kurs efter Fornæs for at naa 
Grenaa for Natten.

I den af Skibets Mægler i Haderslev den 12. Februar 1943 paa 
Grundlag af Kaptajn Hansens Oplysninger formulerede Rejserapport, 
hvis Rigtighed blev vedstaaet af Kaptajnen under Søforhøret den 16. 
s. M., hedder det derhos følgende:

»Kl. 19 s"kulde vi være i Nærheden af Tangen Nord. Det var frisket 
lidt op af N. V. Styrke 3, lidt diset. Sigtbarheden 4—5 Mil, Sejlføring 
Storsejl og Fok. Vi bemærkede en klar Lanterne et Par Sømil forude, 
tilsyneladende en modgaaende Damper, og vi saa ikke noget til Vrag
bøjen for den sunkne Damper, der skulde ligge der i Nærheden.

Pludselig varskoede Styrmanden Vragmaster forude, jeg stod selv 
til Rors og gav haardt S. B. Ror, da vi jo kom for Vejret og Skibet 
hurtigere vilde komme denne Vej. I næste Øjeblik tørnede Skibet mod 
Vraget af s. s. »Ella Holm«, der stod med Masterne ude af Vandet.

Vi gav fuld Kraft Bak og smed Sejlene ned og kunde nu konstatere, 
at vi var stødt paa en Hindring, formentlig Broen af Damperen, idet vi 
havde 2 Master paa hver Side.«

Under Søforhøret forklarede Kaptajn Hansen derhos, »at han gen
nem »Efterretninger for Søfarende« var bekendt med, at der paa det 
paagældende Sted, hvor Forliset skete, fandtes en Skibsfartshindring«, 
og a t han senere ombord paa »Benedikt« blev bekendt med, at Vraget 
hidrørte fra den tyske Damper.

Styrmanden ombord paa »Svalen« forklarede under Søforhøret, at 
han den paagældende Dag ved 19-Tiden havde Udkig og opholdt sig ved 
Stormasten. I en Afstand af mindre end 100 Meter, uden at han iøvrigt 
nu mente at kunne udtale sig mere bestemt herom, blev han opmærksom 
paa, at der forude for Skibet ragede nogle Master op af Vandet, hvilket
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han derefter straks underrettede Skibets Fører om. Skibets Fart var da 
ca. 6 Mil i Timen.

»Svalen«s Vrag sank paa 56° 40’ (30”) N. 10° 44’ (00”) E., ca. 9% 
Sømil 339° fra Gerrild Fyr.

I »Efterretninger for Søfarendea Nr. 7 af 18. Februar 1943 findes 
Rapport om »Svalenas lidt Syd for det i »Efterretningerneas Nr. 4/382 
1943 rapporterede Vrag sunkne Vrag og med følgende Bemærkning:

»Opmærksomheden henledes paa, at ingen af de ovennævnte 2 Vrag 
er afmærket.a

Den 23. Februar 1943 blev ved Marineministeriets Foranstaltning 
Vragene af saavel »Ellen Holma som »Svalena undersøgt, pladsbestemt, 
som allerede ovenfor angivet, og afmærket. Det førstnævnte Vrag blev 
afmærket med en Vragvager med 2 grønne Flag, udlagt ca. 30 m N. t. E. 
for Vraget, samt med en elektrisk Lanterne, der viser rødt Hurtig-Blink, 
60 Blink hvert 1 m, anbragt paa selve Vraget, medens »Svalen«s Vrag 
blev afmærket med en Vragvager med 2 grønne Flag, udlagt ca. 30 m 
NE for Vraget.

Om Sammenhængen med, at det tyske Vrag først blev afmærket 
1 Maaned efter Forliset, hedder det i en Skrivelse af 3. Marts 1943 fra 
Marineministeriet til Sagsøgernes Sagfører følgende:

»Under de for Tiden herskende Forhold maa der paaregnes at hen- 
gaa flere Dage mellem et Forlis og den eventuelle Afmærkning, især 
naar Vraget, som i dette Tilfælde, ikke ligger i eller i umiddelbar Nær
hed af nogen Tvangsrute.a

I Fortsættelse af denne Skrivelse har Marineministeriet under 22. Juni 
1943 paa Foranledning af Sagsøgerne tilskrevet disse, at der »med Ud
trykket »Under de for Tiden herskende Forholda---------- menes de af
Krigssituationen med Hensyn til Farvandsspærringer, Brændselsøkonomi 
og Inspektionsskibenes forøgede Arbejde afledede Forhold.a

Nærværende Søgsmaal skyldes alene et Ønske fra Sagsøger-Selska- 
bets Side. I Stævningen, som er dateret den 3. November 1943, og som 
paa Grundlag af det da foreliggende skriftlige Materiale, Rejserapport 
og Udskrift af Søforhør m. v., men uden forudgaaende Conference med 
Kaptajn Hansen, er conciperet af Selskabets Sagfører i Kolding, gaas der 
ligesom i Rejserapporten og i Kaptajnens Forklaring under Søforhøret 
ud fra, at Kaptajnen under den paagældende Rejse gennem »Efterret
ninger for Søfarendea havde en Forestilling om, at der paa den i »Efter- 
retningernea angivne Plads var en Skibsforhindring.

Under en senere Conference mellem Sagsøgernes herværende Sag
fører, der har procederet Sagen, og Kaptajn Hansen, benægtede denne 
imidlertid paa Forespørgsel fra Sagføreren overhovedet før Kollisionen 
at have været kendt med Vraget.

Færdig fra Trykkeriet den 23. Januar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.
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89. Aargang H øj es te ret saa ret 1 9 45 Nr. 25

Fredag den 21. December.

Under et derefter den 7. Marts 1944 her i Retten afholdt Retsmøde 
blev Kaptajn Hansen foreholdt Rapportens Ord: »Vi saa ikke noget til 
Vragbøjen for den sunkne Damper, der skulde ligge der i Nærheden«, 
og forklarede heroverfor med Bestemthed, at han før Forliset ikke vidste, 
at der var en sunken Damper. Naar den nævnte Udtalelse findes i Rap
porten, er det, fordi han havde en Følelse af, at han burde kende Vraget 
gennem »Efterretninger for Søfarende«, som han holdt. Det paagældende 
Nummer af »Efterretninger for Søfarende« af 28. Januar 1943 var tilsendt 
ham i hans Hjem og ikke eftersendt, saaledes at han altsaa ikke havde 
læst det, da Forliset skete.

Foreholdt sin Forklaring under Søforhøret gaaende ud paa, »at han 
gennem »Efterretninger for Søfarende« var bekendt med, at der paa det 
paagældende Sted, hvor Forliset skete, fandtes en Skibsfartshindring«, 
gentog Kaptajn Hansen, at han da ikke kendte noget til Vraget. Han 
kunde paa Forespørgsel ikke give nogen Forklaring paa, at denne Ud
talelse er oplæst for og vedtaget af ham, uden at han da protesterede 
mod Udtalelsens Rigtighed. Han kunde derhos ikke nu sige noget om, 
hvorvidt han før Forliset af Trediemand havde hørt noget om Vraget. 
Det er muligt, men han kunde ikke huske noget.

Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne anført, at Skade for
voldt ved Kollision med Vraget af et minesprængt Skib saavel rent prin
cipielt som i det her foreliggende Tilfælde paa samme Maade som Skaden 
ved selve Minesprængningen maa anses som en ren Krigsskade.

Selv om dette imidlertid ikke antages, vil man dog, efter hvad Sag
søgerne videre anbringer, ved en samlet Bedømmelse af Arten og Styrken 
af samtlige de som Aarsager til Forliset i Betragtning kommende For
hold, naa til det Resultat, at Krigssituationen er Hovedaarsag til Ska
den, og at denne derfor bør dækkes af Krigsforsikringen. Sagsøgeren har 
herved særlig henvist til den som Følge af Krigen stærkt forøgede Risiko 
for Sejladsen derved, at Antallet af Vrag, særlig paa de befærdede Ruter, 
er steget stærkt, og at bl. a. som Følge deraf Afmærkningen af disse 
Vrag, saaledes som det netop gælder i nærværende Tilfælde, jfr. Marine- 
rninisteriets ovenfor citerede Skrivelser af 3. Marts 1943 og 22. Juni s. A., 
ikke kan finde Sted med den samme Hurtighed som under normale 
Forhold.

Sagsøgerne hævder derhos med Bestemthed, at Kaptajn Hansens 
senest afgivne Forklaring om ikke før Forliset at have kendt noget til

H. R. T. 1945 Nr. 25 40
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Vraget af det tyske Skib, er den rigtige. Her ud fra kan Sagsøgerne 
ikke erkende, at der fra Kaptajnens Side foreligger nogen Forsømmelse 
eller noget andet Forhold, der kan komme i Betragtning som Aarsag til 
Skaden.

Men selv om det antages, at Kaptajn Hansen kendte Tilstedeværelsen 
af det tyske Vrag fra den ovenfor gengivne Rapport i »Efterretninger for 
Søfarende« af 28. Januar 1943, hævder Sagsøgerne, at det efter denne 
Rapports ganske ufuldstændige Indhold ikke kan bebrejdes ham, at han 
styrede den af ham angivne Kurs, eller at han iøvrigt navigerede som 
sket.

Endelig bestrider Sagsøgerne, at Kaptajn Hansen havde nogen For
pligtelse til forud for Rejsen at indhente Anvisning for Sejladsen hos 
de danske Havnemyndigheder, idet Sagsøgerne specielt anfører, at en 
saadan Forpligtelse ikke er paalagt ved Marineministeriets Cirkulære af 
November 1942 vedrørende Oplysninger om Magnet-Miner samt om For
anstaltninger til Sikring af Skibe mod saadanne Miner. Dette Cirkulære 
er vel ifølge Meddelelse fra Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre 
Skibe udsendt til alle Foreningens Medlemmer m. fl., men Kaptajn Hansen 
erindrer ifølge sin her inden Retten afgivne Forklaring ikke at have 
modtaget noget Eksemplar deraf.

Overfor det af Sagsøgerne saaledes anførte har de Sagsøgte gjort 
gældende, at Paasejling af Vrag er en typisk Søskade ganske uden 
Hensyn til, hvad der har været Aarsag til, at vedkommende Skib blev 
Vrag.

De Sagsøgte erkender vel, at Mængden af Vrag som Følge af Krigen 
kan medføre en Forøgelse af Søfaren, men de hævder, at i hvert Fald 
»Svalen«s Forlis ikke er en Følge af Krigssituationen paa en saadan 
Maade, at Forliset bør anses som en Krigsskade.

Ud fra det Anbringende, at Kaptajnens først afgivne Forklaring med 
Hensyn til sit Kendskab til det tyske Vrag bør lægges til Grund ved 
Sagens Afgørelse, hævder de Sagsøgte nemlig, at den egentlige Aarsag 
til »Svalen«s Forlis var manglende Agtpaagivenhed under Sejladsen, idet 
Kaptajnen, da »Svalen« naaede frem til Nærheden af den omtrentlige 
angivne Plads for Vraget, burde have navigeret med største Forsigtighed 
under Hensyntagen ogsaa til mulig Strøm og Afdrift, medens han tvært
imod holdt sin Kurs og Fart, uanset at den udsatte Kurs vilde føre lige 
forbi Pladsen for Vraget.

Men selv om det antages, at Kaptajn Hansen ikke forud for den paa
gældende Rejse kendte noget til det tyske Vrag, maa Sagens Udfald 
efter de Sagsøgtes Mening blive det samme, idet det maa bebrejdes 
Kaptajnen, at han ikke overensstemmende med Marineministeriets for
nævnte Cirkulære af November 1942 og sorn ogsaa paabudt i Sølovens 
§ 33, 2. Pkt., før Rejsens Paabegyndelse søgte Underretning hos Havne
myndighederne i Aalborg om, hvad der vilde være at iagttage af Hensyn 
til Skibs og Ladnings Sikkerhed.

Retten maa give de Sagsøgte Medhold i, at den blotte Omstændighed, 
at Kollision er sket med Vraget af et under Krigsforhold minesprængt 
Skib, ikke er tilstrækkelig til at anse Skaden ved Kollisionen som Krigs
skade. Men de ved Krigen bestemte Forhold, derunder det stærkt for-
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øgede Antal Vrag ogsaa i de danske Farvande og — særlig forsaavidt 
angaar nærværende Tilfælde — den Omstændighed, at »Ellen Holm«s 
Vrag endnu ikke ca. 3 Uger efter dette Skibs Forlis var afmærket som 
sket den 23. Februar 1943 med en Vager med Lanterne eller paa anden 
Maade, findes dog at have øget Faren paa Søen i væsentlig Grad og 
saaledes at have været stærkt medvirkende til »Svalen«s Kollision med 
Vraget.

Paa den anden Side finder Retten ikke, at der, selv om Kaptajn 
Hansen, som af ham først under Søforhøret forklaret, gennem den oft- 
nævnte Rapport i »Efterretninger for Søfarende« af 28. Januar 1943 var 
bekendt med den paagældende Skibsfartshindring, kan bebrejdes ham 
saadanne Fejl med Hensyn til Navigationen eller iøvrigt, at han maa 
anses ved forsømmeligt Forhold at have haft afgørende Indflydelse paa 
Forliset. Retten har herved særlig taget i Betragtning, at den nævnte 
Rapport ikke, saaledes, som den efter »Svalen«s Forlis i »Efterretninger 
for Søfarende« optagne Rapport af 18. Februar 1943, indeholdt nogen 
udtrykkelig Bemærkning om, at det paagældende Vrag ikke var afmær
ket, og i det hele ikke gav nærmere Vejledning med Hensyn til Karakte
ren af Vraget og dets Farlighed for Sejladsen, at den af Kaptajn Hansen 
udsatte Kurs, som er den sædvanlige for Smaasejlere paa Rejse fra 
Limfjorden til østjydske Havne, findes forsvarlig selv under Hensyn til 
det i Rapporten af 28. Januar 1943 nævnte Vrag, at der efter det oplyste 
maa antages under Sejladsen at være ført behørigt Udkig ombord paa 
»Svalen«, a t der ikke findes at kunne rettes nogen væsentlig Bebrejdelse 
mod Kaptajnen med Hensyn til Skibets Fart 6 Knob eller den Manøvre, 
som han foretog, efter at Styrmanden havde varskoet Vragrester forude, 
og at det ved Kollisionen viste sig, at Vragets virkelig Plads var i en 
ikke ringe Afstand fra det Sted, hvor det efter Rapporten af 28. Januar 
1943 omtrentlig skulde være beliggende.

Under disse Omstændigheder finder Retten, at Hovedaarsagen til 
»Svalen«s Forlis maa søges i Forhold bestemt af Krigen, og at Skaden 
derfor bør dækkes af de Sagsøgte.

Sagsøgerens Paastand, mod Opgørelsen af hvilken der ikke — ej 
heller forsaavidt angaar Renteberegningen, — som har Hjemmel i Sø- 
forsikrings-Konventionens § 88 — af de Sagsøgte er fremsat særskilt Ind
sigelse, vil derfor være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at burde godtgøre Sag
søgerne med 2500 Kr.

Torsdag den 3. Januar.

Nr. 27/1945. Hørsholm Sogneraad og Fabrikant H. Rubow (Bech-Bruun)
mod

Direktoratet for Københavns Skattevæsen(Landsretssagfører Karmark Rønsted).
(Spørgsmaal om Erhvervsskat).

40 *
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Østre Landsrets Dom af 19. December 1944 (VII Afd.): De 
Sagsøgte, Hørsholm Sogneraad og Fabrikant H. Rubow, bør til Sag
søgerne, Direktoratet for Københavns Skattevæsen, betale henholdsvis 
3546 Kr. 55 Øre og 7701 Kr. 51 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 
25. Juli 1944, til Betaling sker. Sagens Omkostninger betaler Hørsholm 
Sogneraad med 250 Kr. og Fabrikant Rubow med 500 Kr. At efterkomme 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det tiltrædes, at den Indkomst, hvoraf der paalignes Skat til Erhvervskommunen, maa bestemmes paa samme Grundlag som anvendes ved Paaligning af Skat til Opholdskommunen efter Kommuneskattelovens § 8, og at de to i Sagen omhandlede Beløb, der hidrører fra Appellanten, Fabrikant Rubows Erhverv i Københavns Kommune, derfor maa medregnes ved Paaligningen af hans Erhvervsskat. Herefter og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanterne, Hørsholm Sogneraad og Fabrikant H. Rubow, at burde betale til Indstævnte med henholdsvis 200 Kr. og 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanterne, Hørsholm Sogneraad og Fabrikant H. Rubow, til Indstævnte, Direktoratet for Københavns Skattevæsen, med henholdsvis 

200 Kr. og 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgte, Fabrikant H. Rubow, der ved Købekontrakt af 31. Marts 

1903 havde købt A. Søeborgs Fabrikker, som han siden havde drevet, 
afhændede denne Virksomhed pr. 1. September 1941, hvorpaa han i Marts 
1942 fraflyttede Københavns Kommune og tog Bolig i Hørsholm Kom
mune. Ved Købet i 1903, i hvilket medfulgte Maskiner, Inventar, Embal
lage og Varer samt Virksomhedens Firmanavn og Varemærke, havde 
Sagsøgte som Vederlag betalt 53.000 Kr. Ved sin Selvangivelse til Kø
benhavns Skattevæsen for Skatteaaret 1942/43 til Brug for Beregning af 
Indkomstskatten opgav Sagsøgte, at der til hans skattepligtige Indkomst 
ifølge Virksomhedens Regnskab, 76.066 Kr., bl. a. skulde lægges et Beløb 
paa 10.000 Kr. som skattepligtig good-will og 73.431 Kr. som Fortjeneste 
ved Salg af Maskiner og Inventar ud over 30 pCt. af Anskaffelsessummen. 
Sagsøgte blev herefter for Skatteaaret 1942/43 til Københavns Kommune
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ansat til Erhvervsskat af en Indkomst paa 161.950 Kr., der fremkom 
saaledes:
Overskud ifølge Driftsregnskab ................................................ 76.066 Kr.
Fortjeneste paa good-will Konto ved Afhændelse af Virk

somheden ............................................................................. 10.000 —
Fortjeneste ved Salg af Inventar og Maskiner....................... 73.431 —
Lønindtægt ................................................................................ 6.400 —
Overskud af fast Ejendom ........................................................ 839 —
Indskud i Kreditforeningen ....................................................... 1.400 —

Ialt.. 168.136 Kr. 
med Fradrag af:

Andel i Sagførersalær ...................................... 3.900 Kr.
Erstatning til Lejer ......................................... 2.280 —

---------- 6.180 —

Erhvervsindtægt afrundet........................................................... 161.950 Kr.
Over denne Ansættelse indgav Centralanstalten for Revision paa 

Sagsøgte Vegne Klage til Erhvervsskatteudvalget, der i sin Afgørelse af 
27. Januar 1944 udtalte følgende:

»Centralanstalten har ved Sagens Indbringelse for Erhvervsskatte
udvalget gjort gældende, at Fortjenesten paa Konto for good-will og 
Fortjenesten ved Salg af Maskiner og Inventar ikke vil kunne inddrages 
under Erhvervsbeskatningen, da Salget af Fabrikken ikke er sket som 
Led i Skatteyderens erhvervsmæssige Virksomhed, og under Henvisning 
hertil har Centralanstalten paastaaet Ansættelsen nedsat med 83.431 Kr. 
Direktoratet for Københavns Skattevæsen har fastholdt Ansættelsen og 
har herved henvist til Lov Nr. 458 af 22. December 1939 om midlertidige 
Ændringer i Reglerne om Paaligning og Opkrævning af Indkomst- og 
Formueskat til Staten, der havde Gyldighed for Skatteaarene 1940/41 og 
1941/42, men som senere er blevet forlænget til at gælde ogsaa for 
Skatteaarene 1942/43 og 1943/44. Ifølge denne Lov inddrages under Ind
komstbeskatningen Avancer, der tidligere betragtedes som alene ved
rørende Formuen (good-will), ligesom der indføres Beskatning af For
tjeneste ved Salg af Driftsmidler. Da Lovens Bestemmelser saaledes i 
skattemæssig Henseende udvider Kredsen af de Indtægter, der hidrører 
fra den paagældendes Erhverv, er det Direktoratets Opfattelse, at disse 
Indtægter ogsaa maa medregnes ved Opgørelsen af den erhvervsskatte
pligtige Indkomst.

I denne Anledning skal man meddele, at Erhvervsskatteudvalget maa 
holde for, at ifølge Kommuneskattelovens § 18, Stk. 1, Nr. 1, kan kun 
Indtægter, der hidrører fra eller staar i Forbindelse med en Virksomheds 
Drift, inddrages under Erhvervsbeskatning, hvoraf maa følge, at de i 
nærværende Sag omhandlede Indtægter hidrørende fra Fortjeneste paa 
Konto for good-will og fra Salg af Driftsmidler, hvilke Indtægter er 
fremkommet ved Virksomhedens Afstaaelse, ikke vil kunne medregnes i 
den erhvervsskattepligtige Indkomst. Erhvervsskatteudvalget nedsætter 
herefter den paaklagede Erhvervsskatteansættelse med 83.431 Kr. til 
78.525 Kr.«
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Denne Afgørelse har Sagsøgeren, Direktoratet for Københavns Skatte
væsen, i Henhold til Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 § 25, Stk. 2, 2. Pkt., 
indbragt for nærværende Ret principalt med Paastand om, at Sagsøgte, 
Hørsholm Sogneraad, dømmes til Betaling af 3546 Kr. 55 Øre og Sag
søgte, Fabrikant H. Rubow, til Betaling af 7701 Kr. 51 Øre, begge Beløb 
med Renter 5 pCt. aarlig fra den nævnte Dato. Subsidiært paastaar 
Sagsøgeren de Sagsøgte dømt til Betaling af henholdsvis 165 Kr. 74 Øre 
og af 359 Kr. 92 Øre med Renter som anført.

De Sagsøgte paastaar sig frifundet, Hørsholm Sogneraad mod Be
taling af 102 Kr. 01 Øre og Fabrikant H. Rubow mod Betaling af 221 Kr. 
49 Øre.

Til Støtte for deres principale Paastand gør Sagsøgerne gældende, 
at Fortjenester af den under Sagen omhandlede Art, der indtil Lov Nr. 
458 af 22. December 1939 alene blev anset som Formuegevinst, der var 
Indtægtsopgørelsen uvedkommende, ved § 6 a og c i denne Lov blev 
inddraget under Indkomstbeskatningen i et nærmere bestemt Omfang, 
og at Beskatning af Avance ved Salg af Inventar blev anset som et 
nødvendigt Korrelat til den i Praksis udformede Regel, at Tab ved Salg 
af Driftsmidler tillades fradraget i den skattepligtige Indkomst. De an
førte Regler udvider saaledes Kredsen af de Indtægter, der hidrører fra 
den paagældendes Erhverv, og i Overensstemmelse med den tilsvarende 
Regel i § 6 i Lov Nr. 538 af 23. December 1941 medregnede Sagsøgerne 
den i Loven fastsatte Del af den af Sagsøgte Fabrikant Rubow opnaaede 
Avance for good-will og ved Salg af Maskiner i Sagsøgtes Erhvervsind
tægt. Sagsøgerne anser det for urigtigt, at de omhandlede Indtægter, 
skønt de er fremkommet ved Virksomhedens Afstaaelse, ikke skulde 
medregnes i den erhvervsskattepligtige Indkomst, idet efter deres Foi- 
mening enhver Handling, som en Erhvervsdrivende foretager sig for at 
indvinde økonomisk Fordel, maa betragtes som et Led i Forretningens 
Drift, herunder ogsaa Afhændelsen af Forretningen.

Det er formentlig utvivlsomt, at Salget af Varelageret ved Afhæn
delse af en Forretning er et Led i Virksomhedens Drift og maa tages i 
Betragtning ved Opgørelse af Driftsresultatet. »Driften« maa altsaa fore- 
gaa paa dette Tidspunkt, men hvis Salget af Varelageret og Maskiner 
sker ved samme Handling — saaledes som det er sket i dette Tilfælde — 
er det et uholdbart Standpunkt, at Salget af Varelageret betragtes som 
sket i Driftsperioden, medens Salget af Maskiner anses som sket ved 
Afstaaelsen. Det maa være udenfor enhver rimelig Tvivl, at Salg af 
Maskiner og Inventar samt Opnaaelse af good-will efter Ikrafttrædelse 
af Loven af 22. December 1939 betragtes som en Del af Virksomhedens 
Drift, og der er intet i Loven, der antyder, at dennes Beskatningsregler 
alene skulde komme Opholdskommunen tilgode og udelukke Erhvervs
kommunen. Hertil kommer, at Fortjenesten paa Inventar og Maskiner 
enten skyldes, at de gennem Aarene foretagne Afskrivninger har været 
for høje, eller at der foreligger Konjunkturstigning, der ved Salget er 
kommet Sælgeren tilgode. For høje Afskrivninger har forringet tidligere 
Aars Erhvervsindkomster, hvorfor det er naturligt at beskatte Merbeløbet, 
naar dette konstateres. Hvis Maskinerne var solgt med Tab som Følge 
af Konjunkturnedgang, vilde Tabet være fradragsberettiget i Erhvervs-
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kommunen; omvendt vilde det da være urimeligt at betragte Gevinst ved 
Konjunkturstigning som Erhvervskommunen uvedkommende.
Efter den først foretagne Ansættelse vilde Sagsøgte

Rubows Erhvervsskat til Københavns Kommune
for 1942/43 have andraget ...................................... 21.828 Kr. 93 Øre

medens den efter Erhvervsskatteraadets Afgørelse an
drager ...................................................................... 10.580 — 87 —

Af Differencen ................................................................. 11.248 Kr. 06 Øre
er — idet Skatten til Opholdskommunen efter Er

hvervsskatteraadets Afgørelse udgør Kr. 8.606,09 
medens den efter den tidligere Ansættelse

kun androg ......................................... — 5.059,54

— et Beløb af ......................................... Kr. 3.546,55
---------------- 3.546 — 55 —

kommet Hørsholm Kommune tilgode, saaledes at Resten 7.701 Kr. 51 Øre 
er indvundet af Sagsøgte Rubow som Skattebesparelse.

Til Støtte for deres subsidiære Paastand har Sagsøgerne anført føl
gende: Saafremt de ved Virksomhedens Afhændelse indvundne Beløb 
ikke betragtes som Erhvervsindtægt, maa de med deres Opnaaelse for
bundne Udgifter ogsaa være Erhvervsindtægten uvedkommende og derfor 
ikke fradragsberettigede, hvorfor Erhvervsskatteudvalgets Ansættelse af 
Erhvervsindkomsten maa forhøjes med det Beløb, 3900 Kr., der er fra
draget som Udgift til Sagførersalær i Anledning af Virksomhedens Af
hændelse.

De Sagsøgte har hver især anført, at de maa henholde sig til den af 
Erhvervsskatteraadet trufne Afgørelse, idet de dog anerkender, at der af 
Posten »Andel i Sagførersalær 3900 Kr.« kun kan fradrages det Beløb, 
der vedrører Salg af Varelageret. Salget af dette indbragte 172.445 Kr., 
medens Salget af Maskiner og Inventar samt good-will indbragte 258.000 Kr. 
Salæret fordeler sig herefter med 1500 Kr. paa Salg af Varelageret og 
2400 Kr. paa Salg af de øvrige Værdier. Den af Sagsøgte Rubow fore
tagne Selvangivelse skal saaledes forhøjes med sidstnævnte Beløb. Denne 
Sagsøgte gør iøvrigt gældende, at han afhændede Virksomheden dels paa 
Grund af sin Alder, dels paa Grund af de Vanskeligheder for en rentabel 
Drift, som fulgte af Loven om Beskatning af Sukkervarer. Endvidere har 
han anført, a t Realisationen af Maskiner og Inventar, der maa betragtes 
som »Anlægsformue« i Modsætning til Varelageret der er »Omsætnings
formue«, efter hans Formening ikke kan anses som et Led i Virksom
heden Drift, a t Konjunkturstigning paa Anlægsaktiver ikke er Drifts
indtægt, og a t Afskrivning paa Inventar og Maskiner altid er sket efter 
de af Skattevæsnet godkendte Regler uden Paatale fra dettes Side.

Det gøres ikke af de Sagsøgte gældende, at Sagsøgte i Henhold til 
Kommuneskattelovens § 18, der efter sin Ordlyd maa antages alene at 
tage Sigte paa at bestemme Kredsen af de Personer, der er skattepligtige 
til Erhvervskommunen, skulde være fritaget for at betale Erhvervsskat, 
men kun, at de under Sagen omhandlede Indtægter, der er fremkommet
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ved Virksomhedens Afhændelse — ikke ved dens Drift — ikke skal 
medregnes i Sagsøgtes erhvervsskattepligtige Indkomst.

Da den i Erhvervskommunen erhvervede Indkomst, efter hvilken 
Skatten til Erhvervskommunen paalignes, i Henhold til § 22 i Kommune
skatteloven maa bestemmes paa samme Grundlag som Indkomsten til 
Paaligning af Skat til Opholdskommunen efter samme Lovs § 8, maa det 
under Hensyn til denne §’s Stk. 2 antages, at de i Lov Nr. 538 af 22. De
cember 1941 om midlertidige Ændringer i Statsskattelovens § 6 omhand
lede Indtægter for Sagsøgte Rubows Vedkommende ogsaa vil være at 
medregne til Paaligning af Erhvervsskat. Herefter, og da de Sagsøgte 
ikke har fremsat Indsigelse mod de omhandlede Indtægtsbeløbs talmæs
sige Rigtighed, vil de være at dømme i Overensstemmelse med Sag
søgernes principale Paastand.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at burde betale Sagsøgerne, 
Hørsholm Sogneraad med 250 Kr. og Fabrikant Rubow med 500 Kr.

Fredag den 4. Januar.

Nr. 109/1944. Kjøbenhavns Vognmandslaug (Oluf Petersen) 
mod

Vognmand Povl Skovby (Carstensen).
(Vedrørende Indstævntes Ret til at blive optaget som Medlem af 

Vognmandslauget). .

Østre Landsrets Dom af 20. April 1944 (IV Afd.): Sagsøgte, 
Kjøbenhavns Vognmandslaug ved Laugets Oldermand F. A. Olsen, bør 
optage Sagsøgeren, Vognmand Povl Skovby, som Medlem. Sagens Om
kostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren med 400 Kr. Det idømte at 
udrede og Dommen iøvrigt at efterkomme inden 15 Dage fra Afsigelsen 
under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Qrunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at 

burde betale til Indstævnte med 600 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Kjøbenhavns Vognmandslaug, til Indstævnte, Vognmand Povl Skovby, med 
60 0 Kr.
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At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne ved Stævning af 26. Marts 1943 anlagte Sag har Sag

søgeren, Vognmand Povl Skovby, der siden 1932 gentagne Gange har 
søgt Optagelse i Kjøbenhavns Vognmandslaug, men hver Gang faaet 
Afslag, paastaaet Kjøbenhavns Vognmandslaug ved Laugets Oldermand 
F. A. Olsen som Sagsøgt dømt til at optage sig som Medlem, idet han 
har anført, at han har en væsentlig og berettiget erhvervsmæssig Inter
esse i at være Medlem af Lauget, og at der ikke foreligger Omstændig
heder vedrørende hans Person eller hans Næringsudøvelse, som kan 
berettige Sagsøgte til at nægte ham Optagelse.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet man har bestridt, at Sag
søgeren har den paastaaede væsentlige erhvervsmæssige Interesse i at 
blive Medlem af Lauget. Iøvrigt har Sagsøgte gjort gældende, at Skønnet 
over, om en Vognmand skal kunne optages som Medlem, ifølge Laugets 
Vedtægter er rent diskretionært og maa udøves endeligt af Laugsbesty- 
relse og Laugsforsamling. Selv om imidlertid Laugets Afgørelse herom, 
der i nærværende Tilfælde er truffet af Laugsbestyrelsen og tiltraadt 
enstemmigt paa en den 13. Februar 1944 afholdt Laugsforsamling, findes 
at maatte kunne indbringes for Domstolene, er de Omstændigheder, der 
har foraarsaget Afslaget til Sagsøgeren, af en saadan Art, at de ogsaa af 
Domstolene bør anerkendes som tilstrækkelige til at nægte Sagsøgeren 
Optagelse.

I Laugets Vedtægter hedder det bl. a.:
»§ 1.

Laugets Formaal er at tilvejebringe et godt Sammenhold mellem 
Vognmandsnæringens Udøvere, at bekæmpe al usund Konkurrence og 
skabe sine Laugsbrødre de bedst mulige Betingelser for Udøvelse af 
deres Næring----------

§ 2.
Som Laugsbroder (-søster) kan optages enhver Mand eller Kvinde 

(ogsaa Aktieselskaber), der i København eller Omegn driver lovligt Er
hverv som Vognmand og ikke har lidt Straf, som endnu er ham eller 
hende (for Aktieselskaber den signaturberettigede) til Hinder for Ud
øvelsen af almindelige borgerlige Rettigheder, for saavidt Laugsbestyrel
sen ikke maatte finde Anledning til at nægte Optagelsen.

Optagelsen vil særligt blive nægtet, naar Laugsbestyrelsen har 
Kundskab om, at Vedkommende, der søger Optagelse, forinden har 
erhvervet eller søgt at erhverve sig Laugsbrødres Kunder paa en saadan 
Maade, som ikke er tilladt andre Laugsbrødre.

§ 6.

Lauget har efter en Laugsbroders Begæring Ret til at forbyde sine 
Laugsbrødre at udføre Kørsel for uorganiserede Firmaer, der enten helt 
eller delvis benytter uorganiserede Vognmænd eller paa anden Maade



634 4. Januar 1946

direkte eller indirekte modarbejder Laugets Formaal eller Interesser. Er 
det paagældende Firma Medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, be
handles Sagen af Lauget ved Henvendelse til Arbejdsgiverforeningen

Laugsbrødre er iøvrigt forpligtet til ikke at udføre Kørsel for lavere 
Pris end Priskuranten og Lovene indenfor den Organisation, indenfor 
hvis Omraade Kørselen udføres, fastsætter.

Fra denne Bestemmelse kan Laugsbestyrelsen dog give Dispensa
tion. Laugsbrødrene har Pligt til omgaaende at meddele Laugsbestyrelsen, 
naar en Kundes Kørsel overtages af en uorganiseret Vognmand.

Laugsbrødrene forpligter sig til ikke at have Samarbejde med Vogn- 
rnænd, der staar udenfor Centralorganisationen og til ikke at udføre noget 
Arbejde eller paatage sig nogen Leverance, hvorom der fra Laugsbesty- 
rclsen er udsendt Meddelelse om, at vedkommende Arbejde ikke maa 
udføres.

Benytter en Laugsbroder en uorganiseret Vognmand eller lader sig 
benytte af ham, skal han af Laugsbestyrelsen idømmes en Bøde paa 
mindst 50 Kr., dersom den uorganiserede Vognmand ikke straks paa 
hans Opfordring har indmeldt sig i Lauget.

Det paalægges Laugsbrødrene som en Pligt og under Mulktansvar 
at meddele Laugskontoret, naar der kører uorganiserede Vognmænd 
sammen med dem hos deres Kunder. Dersom en saadan Meddelelse ikke 
indsendes straks efter at Forholdet er kommet til Medlemmets Kund
skab, kan Laugsbestyrelsen ophæve Kundebegrebet for hans Vedkom
mende.

§ 9.
Enhver, der har søgt, og som Laugsbestyrelsen har nægtet Op

tagelse, eller som er blevet ekskluderet, bortset fra Kontingentrestance, 
skal have Ret til at fordre Spørgsmaalet forelagt for den først sammen
trædende Laugsforsamling, hvilken da med simpel Stemmeflerhed endelig 
afgør Spørgsmaalet, der ikke under nogen Form kan indbringes for 
Domstolene.

— — —«
Sagsøgeren har nærmere anbragt, at allerede disse Bestemmelsers 

almindelige Indhold viser, at det for ham som Vognmand har væsentlig 
erhvervsmæssig Interesse at blive Medlem af Lauget. Dette har han ogsaa 
maattet erfare i de forløbne Aar, idet det har vist sig forholdsvis vanske
ligere for ham som uorganiseret Vognmand at erhverve Kunder og navn
lig at bevare dem, idet hans Kunder i adskillige Tilfælde har faaet 
Henvendelse fra Laugsmedlemmer om at ophøre med at bruge Sag
søgeren som Vognmand, da han er uorganiseret. Endvidere er det van
skeligt for Sagsøgeren at overtage større Kørselsentrepriser, hvortil 
den, der overtager Arbejdet, maa leje Vogne hos andre Vognmænd, idet 
Laugsmedlemmer ifølge Vedtægterne er afskaaret fra at arbejde sam
men med ham, og de fleste af de udenfor Lauget staaende Vognmænd 
kun har en enkelt Vogn med fast Kørsel. Endelig indtager han som
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uorganiseret Arbejdsgiver en svagere Stilling under opstaaende Stridig
heder med de hos ham ansatte Arbejdere.

Sagsøgte har heroverfor anført, at Lauget ikke har nogen Monopol
stilling med Hensyn til Udøvelse af Vognmandskørsel og ejheller til
sigter at opnaa en saadan. Over Halvdelen af de københavnske Vogn
mænd staar uden for Lauget, og blandt de Vognmænd, der ikke er 
Medlemmer, har flere Forretninger en betydelig Størrelse. Sagsøgeren 
har da ogsaa selv været i Stand til at oparbejde en god Forretning 
uden at være Medlem af Lauget, idet han nu er Ejer af 6 Lastmotor- 
vogne og 1 Paahængsvogn. Sagsøgte, der erkender, at Laugsmedlemmer 
tidligere har rettet Henvendelser til Sagsøgerens Kunder for at bevæge 
dem til at ophøre med at benytte Sagsøgeren som Vognmand, har end
videre oplyst, at man for et Par Aar siden paa Arbejdsgiverforeningens 
Foranledning har forpligtet sig til at drage Omsorg for, at dette ophørte, 
og Sagsøgte hævder, at saadant derefter ikke har fundet Sted. Iøvrigt 
vil Sagsøgeren ikke opnaa væsentlige Fordele ved at blive optaget i 
Lauget, idet for en Vognmand med saa mange Vogne, som Sagsøgeren 
har, vil være sjældent, at han har Brug for at arbejde sammen med 
andre Vognmænd. Han vil heller ikke ved at blive optaget i Lauget 
have Sikkerhed for at kunne opnaa saadant Samarbejde, da der ikke 
bestaar nogen Pligt for Medlemmerne til at køre for hinanden, og det 
navnlig for Tiden jævnlig forekommer, at Anmodninger herom mellem 
Laugsmedlemmer afslaas.

De nærmere Omstændigheder, der har medført, at Laugsbestyrelsen 
og Laugsforsamlingen ikke har ønsket at optage Sagsøgeren som Med
lem, drejer sig efter det for Landsretten fremkomne hovedsagelig om, 
at Sagsøgeren efter Sagsøgtes Opfattelse i en Række Tilfælde skal 
have erhvervet Kunder fra Laugsmedlemmer ved at underbyde disse 
samt i et Tilfælde at tilbyde en Pladsformand i vedkommende Firma 
et Beløb for at skaffe Sagsøgeren Kørslen for Firmaet.

Der er for Landsretten afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og af 
Oldermand F. A. Olsen samt Vidneforklaringer af Kontorchef Svend 
Erik Hervard, Vognmand Walter Hansen, Formand Anders William 
Nielsen, Vognmand Knud Peter Sørensen, Formand Carlo Brakkendrup 
Hansen, Vognmand Chr. Jensen, Vognmand Chr. Iversen og Vognmand 
Marius Nielsen. Det er ikke ved disse Forklaringer godtgjort, at Sag
søgerens Drift af hans Vognmandsforretning skulde kunne give andre 
Vognmænd beføjet Anledning til Anke.

Da det dernæst i Betragtning af det sagsøgte Laugs Betydning og 
Omfang maa antages, navnlig som Følge af de ovenfor gengivne Be
stemmelser i Laugsvedtægternes § 6, at Sagsøgeren har en væsentlig, 
berettiget erhvervsmæssig Interesse i at være Medlem af Lauget, og da 
der ikke vil kunne gives Sagsøgte Medhold i, at Skønnet over, om der 
foreligger tilstrækkelig Grund til at nægte Sagsøgeren Optagelse, maa 
ligge endeligt hos Lauget selv, findes Sagsøgerens Paastand at maatte 
tages til Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde betale Sagsøgeren 
med 400 Kr.
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Mandag den 7. Januar.

Nr. 35/1945. Direktør Hans Aly Madsen (Selv) 
mod

Firma Christian Criiger & Co. (Overretssagf. Hvid-Møller).
(Om Overtrædele af en Konkurrenceklausul).

Sø- og Handelsrettens Dom af 26. Januar 1945: Sagsøgte, 
Direktør Hans Aly Madsen, bør til Sagsøgerne, Firma Christian Criiger 
& Co., betale 5000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den 10. Oktober 
1944, til Betaling sker, samt bør være uberettiget til i 1 Aar fra den 
1. Juli 1944 at regne direkte eller indirekte handelsmæssigt at beskæftige 
sig med Artiklen Glas af enhver Art for egen Regning eller i en Stilling 
hos et andet Firma. Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til Sag
sogerne med 400 Kr. Det idømte at udrede og Dommen i det hele at 
efterkomme inden 15 Dage efter dens Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Direktør Hans Aly Madsen, til Indstævnte, Firma Christian Criiger & Co., med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skrivelse af 6. Juli 1933 bekræftede Sagsøgerne, Firma Christian 

Criiger & Co., at have engageret Sagsøgte, Hr. Hans Aly Madsen som 
Kontormedhjælper, saaledes at han skulde paatage sig tysk og dansk 
Stenografi og Korrespondance, Bogføring og Føring af Kartotek, eventuelt 
engelsk Korrespondance samt alt iøvrigt forefaldende Arbejde.

Denne Aftale blev senere afløst af en Kontrakt af 30. September 
1935, hvori det bl. a. hedder følgende:

»§ 6.
Ifald Madsen skulde fratræde sin Stilling i Forretningen, maa han
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indenfor eet Aar efter Fratrædelsesdatoen ikke direkte eller indirekte 
handelsmæssigt beskæftige sig med Artiklen Glas af enhver Art, altsaa 
hverken for egen Regning eller i en Stilling hos et andet Firma. Ved 
Overtrædelse af denne Bestemmelse ifalder Madsen en Konventional- 
bøde af Kr. 5.000,00.«

Siden den 1. Marts 1938 har Sagsøgte beklædt Stillingen som Proku
rist i Firmaet.

Sagsøgtes Lønning, som oprindelig var 150 Kr. maanedlig, steg i 
Aarenes Løb, saa at han siden 1. Januar 1944 oppebar en maanedlig 
Løn af 600 Kr., og en Tantieme af 3 pCt. af Firmaets aarlige Netto
fortjeneste over 20.000 Kr., hvilken Tantieme for 1943 androg 3337 Kr. 
40 Øre. Hertil kom, at det sagsøgende Firmas eneste og ansvarlige 
Indehaver siden 1. April 1942 havde antaget Sagsøgte som Administrator 
af en ham tilhørende Ejendom for en aarlig Løn af 3 pCt. af Lejen 

2040 Kr.
Sagsøgte fik under sin Virksomhed i Firmaet et indgaaende Vare

kendskab samt Viden om Firmaets Leverandører og Kunder. Han indtog 
i det hele en betroet Stilling og blev saaledes i Begyndelsen af Aaret 
1944 sendt til Tyskland for at besøge Firmaets derværende Leverandører, 
deriblandt Firma Wiegand & Schmidt, Grossbreitenbach, Thüringen.

I Foraaret 1944 paatænkte Sagsøgte at opgive sin Stilling i Firmaet 
for at overtage Ledelsen af et Glasværk og opsagde i den Anledning 
den 1. Juni 1944 sin Stilling i Firmaet til Fratræden den 1. Juli s. A. 
Det blev imidlertid ikke til noget med den nævnte Plan, og Sagsøgerne 
foreslog da Oprettelse af en ny Kontrakt angaaende Sagsøgtes Forbliven 
i Firmaet, dog saaledes at Opsigelsesfristen blev forlænget, og den for
nævnte Konventionalbøde blev betydelig forhøjet. Sagsøgte ønskede 
imidlertid ikke at forblive i Firmaet og fratraadte sin Stilling den 
1. Juli 1944.

Nogen Tid efter Fratrædelsen erfarede Sagsøgerne, at Sagsøgte 
havde startet en Virksomhed: Glapo, Glas og Porcelæn Import A/S, 
hvilken Virksomhed blev registreret i Aktieselskabsregisteret den 7. De
cember 1944. Sagsøgte var selv Direktør for Selskabet og Medlem af 
dettes Bestyrelse.

Paa dette Selskabs Brevpapir er de af det forhandlede Artikler 
anført som »Emballageglas & -Flasker, Teknisk- & Laboratorieglas, 
Bakelitartikler, Neonrør, Blikemballage, Metallukker, Crown Corks, 
Porcelæn for Husholdningen & Hotel.«

Den 1. August 1944 udsendte A/S Glapo en Cirkulæreskrivelse til et 
stort Antal Virksomheder indenfor Glasbranchen — deriblandt mange 
af Sagsøgernes Kunder her i Byen samt i Jylland og paa Fyn — hvori 
Selskabet tilbød at levere de fornævnte Artikler. Endvidere averterede 
A/S Glapo i Berlingske Tidende for den 1. August 1944 og senere — 
ogsaa efter Anlæget af nærværende Sag — om Salg af Flasker.

Endelig har A/S Glapo til forskellige Firmaer — deriblandt en 
enkelt af Sagsøgernes Kunder — solgt Glasvarer, der var leveret ham 
af det fornævnte tyske Firma Wiegand & Schmidt.

Idet Sagsøgerne nu under nærværende Sag gør gældende, at der 
fra Sagsøgtes Side foreligger en grov Overtrædelse af den ommeldte



638 7. Januar 1946

Konkurrenceklausul, gaar den af dem endeligt nedlagte Paastand ud paa, 
at Sagsøgte tilpligtes dels til Sagsøgerne at betale 5000 Kr. tilligemed 
Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, den 10. Oktober 1944, indtil 
Betaling sker, dels i et Aar fra den 1. Juli 1944 at regne ikke direkte 
eller indirekte handelsmæssigt at beskæftige sig med Artiklen Glas af 
enhver Art, hverken for egen Regning eller i en Stilling hos et andet 
Firma.

Sagsøgte har under Paaberaabelse af Aftalelovens § 36, 1. Stk., og 
§ 38 procederet til Frifindelse. Subsidiært paastaar Sagsøgte, a t han 
frifindes for Paastanden om, at han ikke handelsmæssigt maa beskæftige 
sig med Glas, og at Beløbet 5000 Kr. nedsættes.

Med Hensyn til 2. Led i Sagsøgernes Paastand skal først be
mærkes, at Retten ikke kan give Sagsøgte Medhold i, at denne Paastand 
efter sit Indhold er saa uklar, at den er uegnet til at tage til Følge.

Retten mener ligeledes ligesom Sagsøgerne, at der ikke er oplyst 
noget til Støtte for, at der ved den Tid, da Sagsøgte opsagde sin Stilling, 
skulde have bestaaet et spændt Forhold mellem Parterne, eller for at 
Sagsøgte med Føje skulde have følt sig utryg i Stillingen, endsige for 
at Sagsøgerne ved Undladelse af at opfylde deres Forpligtelser skulde 
have givet Sagsøgte gyldig Grund til selv at fratræde sin Stilling, jfr. 
herved Aftalelovens § 38, 2. Stk. i. f.

Den ommeldte Klausul findes dernæst, som ogsaa af Sagsøgerne 
anført, ikke med Hensyn til Tid, Sted eller andre Forhold at gaa videre 
end paakrævet for at værne Sagsøgerne mod Konkurrencen eller util
børligt at indskrænke Sagsøgtes Adgang til Erhverv, jfr. herved Aftale
lovens § 38, 1. Stk.

Da Retten endelig ikke finder at kunne give Sagsøgte Medhold i, at 
han med Føje har kunnet forstaa den ommeldte Klausul saaledes, at den 
Retsvirkning, det skulde have, at han handlede i Strid med den, kun 
var, at han ifaldt Konventionaibøde ifølge Klausulen, kan denne ikke 
anses for at være uforbindende for Sagsøgte.

Idet Retten sluttelig under Hensyn til, at Sagsøgte har overtraadt 
den oftnævnte Konkurrenceklausul i en Række Tilfælde, til dels paa 
meget graverende Maade, og til den betroede Stilling, Sagsøgte havde 
hos Sagsøgerne, ikke finder, at der, som af Sagsøgte hævdet, er Anled
ning til i Medfør af Aftalelovens § 36 at nedsætte den paagældende 
Konventionaibøde, vil Sagsøgte i det hele være at dømme overensstem
mende med Sagsøgernes Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sag
søgerne med 400 Kr.

Tirsdag den 8. Januar.

Nr. 55/1945. Pelsdyravler Ove Andersen (Qamborg) 
mod

Forpagter Holger Nielsen (Vang).
(Erstatning for Mangler ved Salg af nogle Minker).
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Østre Landsrets Dom af 20. Februar 1945 (VII Afd.): Sag
søgte, Farmejer Ove Andersen, bør inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse til Sagsøgeren, Forpagter Holger Nielsen, betale 2250 Kr. med 
Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 3. Oktober 1944, til Betaling sker, 
og Sagens Omkostninger med 300 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetFor Højesteret har Indstævnte gjort gældende, at Appellanten, der havde lovet at præstere Stamtavle for Dyrene, men ikke har opfyldt denne Forpligtelse, ogsaa som Følge heraf er erstatningspligtig overfor Indstævnte. Efter Sagens i saa Henseende mangelfulde Oplysninger vil der imidlertid ikke kunne gives Indstævnte Medhold heri.
Fem Dommere bemærker følgende:Efter de i Sagen tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger maa det antages, at Appellanten maatte være klar over, at Indstævnte opfattede hans Udtalelser under Forhandlingerne som en Garanti for, at Hunnerne var drægtige, hvorimod det ikke kan anses bevist, at Appellanten har garanteret et bestemt Antal Unger. Herefter findes Indstævnte at have Krav paa en Erstatning, der skønsmæssigt vil kunne fastsættes til 1000 Kr. Disse Dommere vil derhos paalægge Appellanten at betale 500 Kr. i Sagsomkostninger for begge Retter til Indstævnte.Fire Dommere tiltræder i Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de ikke finder, at de Højesteret forelagte nye Oplysninger kan føre til andet Resultat, at Garantien har haft det i Dommen antagne Indhold. Herefter og idet Appellanten ikke for Højesteret har fremsat særlig Indsigelse mod Erstatningens Beregning paa det fornævnte Grundlag, stemmer disse Dommere for at stadfæste Landsrettens Dom.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Farmejer Ove Andersen, bør til Indstævnte, Forpagter Holger Nielsen, betale 1000 Kr. tillige med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 3. Oktober 194 4, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge Retter 500 Kr.Det idøm te at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Henhold til en af Sagsøgte, Farmejer Ove Andersen, der er Fjer 

af »Ramløse Pelsdyrfarm«, i Bladet »Dansk Pelsdyravl« for 1. April
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1944 indrykket Annonce om, at nogle parrede Minktæver var til Salg, 
indfandt Sagsøgeren, Forpagter Holger Nielsen, sig den 7. April 1944 
hos Sagsøgte og købte af denne for en kontant Købesum af 2500 Kr. en 
Minkhan og tre Minkhunner, som han derefter anbragte hos Pelsdyr
avler N. P. Olsen, Frederikssund.

Under denne ved Retten for Kronborg vestre Birk forberedte Sag 
gør nu Sagsøgeren gældende, at Sagsøgte ved Handlen, ved hvilken der 
ved Fastsættelsen af Købesummen aftaltes en Pris af 400 Kr. for Hannen 
og 700 Kr. for hver Hun, garanterede ham, at Hunnerne var drægtige, 
og at hver vilde føde mindst 3 Unger, men at denne Garanti har svigtet, 
idet det viste sig, at ingen af Hunnerne var drægtige, og han paastaar 
derfor Sagsøgte tilpligtet at erstatte ham sit Tab, som han opgør 
saaledes:
Købesum for de 4 Minkdyr........................................................... 2500 Kr.
Værdi af 9 Unger å 250 Kr. pr. Stk............................................ 2250 —

4750 Kr.
med Fradrag af Værdien af de 4 købte Dyr............................... 1600 —

3150 Kr., 
afrundet til 3000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Stævningens 
Dato, den 3. Oktober 1944.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, principalt fuldstændigt, sub
sidiært mod Betaling af en efter Rettens Skøn fatsat mindre Erstatning.

Til Begrundelse af sin principale Paastand har Sagsøgte, der ikke 
har villet bestride Rigtigheden af Sagsøgerens Anbringende om, at 
Hunnerne viste sig ikke at være blevet drægtige, anført følgende: Han 
har kun garanteret Sagsøgeren, at Hunnerne var parrede, hvilket var 
sket i hans Paasyn 14 Dage å 3 Uger før Handlen, men ikke givet 
Sagsøgeren Garanti for, at de var drægtige og hver vilde føde mindst 
3 Unger, idet han tværtimod svarede benægtende paa Sagsøgerens 
Spørgsmaal, om der var nogen Garanti for Drægtighed; han tilbød 
imidlertid Sagsøgeren at tage Dyrene i Pension for denne og i saa 
Fald garantere 3 Unger for hver Hun, mod at han som Vederlag for 
Pensionen skulde have Ret til selv at beholde, hvad hver Hun fik udover 
3 Unger, men Sagsøgeren modtog ikke dette Tilbud.

Hvad angaar sin subsidiære Paastand har Sagsøgte hævdet, at den 
paastaaede Erstatning for Minkungerne er for høj, og at Prisen for de 
4 solgte Dyr, 2500 Kr., der fastsattes under Eet og ikke med forskellig 
Pris for Hannen og Hunnerne, er rimelig, uanset at Hunnerne ikke var 
blevet drægtige.

Færdig fra Trykkeriet den 30. Januar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.
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Tirsdag den 8. Januar.

Under Domsforhandlingen er afgivet Forklaring af Parterne og bl. a. 
af nedennævnte Vidner.

Parterne har hver for sig forklaret i Overensstemmelse med deres 
Procedure.

Sagsøgeren har yderligere forklaret, at Sagøgte ved Handlen sagde 
til ham, at han kunde jo nok se paa de Dyr, at de var drægtige, og at 
Sagsøgte, da denne paa sin Farm afleverede Dyrene til Sagsøgeren i 
Nærværelse af nedennævnte Vidne, Handelsmand Christiansen, gentog, 
at han garanterede 3 Unger for hver Hun.

Handelsmand Hans Carl Christiansen har forklaret, at han den Dag, 
Handlen skete, indfandt sig hos Sagsøgte for at bistaa Sagsøgeren med 
Afhentningen af Dyrene. Da Sagsøgte fortalte Sagsøgeren, hvornaar 
Minkhunnerne skulde føde, spurgte Vidnet ham af Nysgerrighed, hvor 
mange Unger en saadan Minkhun kunde faa, hvortil Sagsøgte svarede, 
at den faar 5—6 Unger, og at han havde garanteret 3 Unger.

Sagsøgte har heroverfor forklaret, at det godt kan passe, at han 
har sagt, at en Minkhun kan faa 5—6 Unger, men han bestrider at skulle 
have sagt, at han havde garanteret 3 Unger.

Som sagkyndigt Vidne har Konsulent Alf Lund, Dansk Pelsdyr
avlerforening, oplyst, a t en ikke ringe Del af parrede Minkhunner ikke 
bliver drægtige, a t det ikke kan ses paa en Minkhun, om den er drægtig, 
og a t Gennemsnitsantallet af Minkunger for hvert Kuld antagelig ligger 
omkring 3,0.

Ved Sagsøgerens Partsforklaring i Forbindelse med Vidnet Christian
sens Forklaring findes det bevist, at Sagsøgte ved Handlen har givet 
Sagsøgeren en Garanti som af denne paastaaet, og da denne Garanti er 
svigtet, vil Sagsøgte være erstatningspligtig over for Sagsøgeren.

Ved Fastsættelsen af Erstatningen maa henses til, at det af Kon
sulent Alf Lund er oplyst, at en Pris af 250 Kr. for hver Minkunge kan 
anses for rimelig, og at Prisen for parrede Minkhunner ofte har ligget 
paa 7—800 Kr. pr. Stk. Herefter ses Sagsøgeren ikke at have godtgjort, 
at selve de 4 Minkdyr, som Følge af, at Garantien for de 3 Hunners 
Drægtighed svigtede, har haft en ringere Værdi end Købesummen, og 
Sagsøgte findes alene at burde tilsvare Værdien af 9 Unger med 250 Kr. 
for hver.

Sagsøgte vil saaledes være at dømme til at betale Sagsøgeren 
2250 Kr. med Renter som paastaaet.

H. R. T. 1945 Nr. 26 41
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Sagsøgte vil derhos have at betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger 
med 300 Kr.

Onsdag den 9. Januar.

Nr. 166/1944. Fouragehandler Johannes Jensen (Jørgensen) 
mod

Gaardejer Mathias Herskind Jørgensen (Teist).
(Ertatning for Tab forvoldt ved manglende Spireevne hos noget af 

Appellanten leveret Turnipsfrø).

Østre Landsrets Dom af 13. Juni 1944 (VII Afd.): Sagsøgte, 
Fouragehandler Johannes Jensen, bør til Sagsøgeren, Gaardejer Mathias 
Herskind Jørgensen, betale 1520 Kr. 40 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra 
den 17. August 1943, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 
500 Kr. At efterkomme inden 15 Dage fra Dato under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kan føre til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Fouragehandler Johannes Jensen, til Indstævnte, Gaardejer Mathias Herskind Jørgensen, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Mellem Sagsøgeren, Gaardejer Mathias Herskind Jørgensen, og Sag

søgte, Fouragehandler Johannes Jensen, blev der den 23. Juni 1942 op
rettet en saalydende Kontrakt om Dyrkning af Sukkerroer:

»Jeg undertegnede forpligter mig herved paa Tro og Love til at 
dyrke og levere til Herr Johs. E. Jensen, Hvalsø, det af mig avlede Parti 
Sukkerroer paa et Areal stort 53A Td. Land, og hvortil jeg har modtaget 
60 kg Frø paa nedenstaaende Betingelser:
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1. Sukkerroefrøet betales af Dyrkeren med 2 Kr. 75 Øre pr. kg. 
Beløbet herfor fradrages første Levering af Roer.

2. Mener Dyrkeren, at et tilsaaet Areal ikke er levedygtig, er han 
pligtig til straks at meddele Johs. E. Jensen dette, der saa tager Be
stemmelse om eventuel Omsaaning eller Nedpløjning. Ligeledes har Johs. 
E. Jensen Ret til at besigtige det indtegnede Areal. Endvidere skal hele 
Afgrøden paa Arealet leveres til Johs. E. Jensen.----------

7. Prisen for Roerne er 4 Kr. pr. 100 kg, renvasket Vægt.----------
For Overholdelse af denne Kontrakt i et og alt hæfter saavel Køber 

som Dyrker med Navns Underskrift.«
Der var imidlertid allerede tidligere truffet mundtlig Aftale mellem 

Parterne om Dyrkningen, og i Henhold til denne Aftale havde Sagsøgte 
den 19. Maj 1942 leveret Sagsøgeren et Parti Frø. Da dette Parti ved 
Saaningen, der fandt Sted i de sidste Dage af Maj, efter Sagsøgerens 
Opfattelse ikke saa særlig fint ud, saaede han det lidt tættere, saaledes 
at det kun strakte til 4 Tdr. Land, og henvendte sig straks efter til Sag
søgte og fik leveret et yderligere Kvantum til det resterende Areal. Ca. 
3 Uger efter viste det sig, at Opvæksten af Roeplanter paa de først til- 
saaede ca. 4 Tdr. Land var saa ringe, at det maatte ventes, at Arealet 
intet Høstudbytte vilde give. Han talte med Sagsøgte derom, og denne 
var enig i, at Konsulent M. Greve, GI. Roskilde Amts og Ramsø Tune 
Herreders Landboforeninger, saa paa Arealet. Konsulent Greve har der- 
paa den 30. Juni 1942 besigtiget Arealet og s. D. afgivet en Erklæring, 
hvori det hedder:

»Plantebestanden var yderst uregelmæssig og med saa store Spring, 
og de faa Planter, der fandtes, var sent fremspiret og saa svage, at de 
slet ikke synede i Rækkerne, hvorfor hele Arealet skal ompløjes og 
brakkes, da Jorden er blevet en Del ukrudtsfyldt. Den daariige Plante
bestand formodes at skyldes en nedsat Spireevne hos Frøet, idet man 
kunde finde flere Frø med tør Frøhvide uden Spiring og halvt forraadnede 
Frø. Denne Formodning underbygges desuden deri, at paa ca. 13A Td. 
Land besaaet med Sukkerroefrø af en senere Levering var Spiringen for
løbet tilfredsstillende.«

Under denne ved Retten for Roskilde Købstad m. v. forberedte Sag 
har nu Sagsøgeren paastaaet Sagsøgte dømt til Betaling af en Erstatning, 
som han i Overensstemmelse med et under Sagen optaget Syn og Skøn 
har opgjort principalt til 2670 Kr. 40 Øre, subsidiært til 1520 Kr. 40 Øre, 
og mest subsidiært til 1220 Kr. 40 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra 
Stævningens Dato den 17. August 1943. Sagsøgte har paastaaet sig fri
fundet. Han har derhos givet Leverandøren af Frøet, De forenede Cicho- 
rietørrerier A/S, Varsel om Processen, men litis denuntiatus har ikke 
givet Møde under Sagen.

Til Støtte for sit Erstatningskrav gør Sagsøgeren gældende, at hans 
Tab skyldes, at det først leverede Parti Frø manglede Spireevne. Han 
reklamerede overfor Sagsøgte i Slutningen af Juni, han kunde først paa 
dette Tidspunkt se, at Avlen vilde mislykkes, og havde derfor ikke noget 
Grundlag for at reklamere tidligere.

Sagsøgte har anført, at han straks underrettede De forenede Cicho- 
rietørrerier om Sagsøgerens Reklamation, og han har under Sagen hen-

41
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holdt sig til de Indsigelser, som er gjort gældende overfor Reklamationen 
af De forenede Cichorietørrerier. Disse bestrider, at det daarlige Udbytte 
skyldes manglende Spireevne i det leverede Frø og har i saa Henseende 
henvist til en under Sagen fremlagt Erklæring af 25. Juli 1942 fra Stats
frøkontrollen, hvoraf fremgaar, at en forelagt Prøve, mærket E. F. 4694, 
viste følgende:

Spirehastighed i 6 Døgn....................... 74 pCt.
Spireevne i 14 Døgn............................. 78 pCt.
Værdiløs Rest........................................ 22pCt.

Sagsøgte gør herefter gældende, at Aarsagen enten maa være, at 
Kulde og Skadedyr i stort Omfang ødelagde Roemarkerne i 1942, eller at 
Sagsøgeren har saaet for dybt. Endelig kunde Sagsøgeren have begrænset 
sit Tab væsentligt ved at foretage Omsaaning.

Under Sagens Forberedelse er der afgivet Forklaring af Sagens Par
ter, Konsulent Greve og Konsulent Bundgaard, Ringsted, hvorhos der er 
afgivet Erklæring af 2 af den forberedende Ret udmeldte Syns- og Skøns
mænd, Forpagter Schou, Lindholm, og Forpagter Grue, Skullerupholm.

Af Skønsmændenes Erklæring fremgaar, at der hengaar 3 å 4 Uger 
efter Saaningen, inden det kan erkendes, om Sukkerroefrø spirer tilfreds
stillende. I 1942 paabegyndte man i Almindelighed Saaning af Sukkerroer 
i første Halvdel af Maj, men Saatiden var saa sen, at en Omsaaning 
under alle Omstændigheder vilde have været urentabel, og for Sagsøge
ren, der først fik sit Frø leveret den 18. Maj, vilde Omsaaning ikke have 
været mulig. Angreb af Skadedyr udøvede først Indvirkning paa Roerne 
3 Uger å 1 Maaned efter, at de var kommet op af Jorden, og Kulde 
havde ingen Indflydelse paa Roernes Trivsel i 1942. Skønsmændene har 
derhos besvaret et Spørgsmaal fra Sagsøgte om den konkrete Aarsag til 
det leverede Parti Frø’s mangelfulde Spiring saaledes:

»Da Roerne paa de 1% Td. Land kom normalt op, maa Skønsmæn
dene anse Aarsagen til den daarlige Spiring paa de 4 Tdr. Land i Frøenes 
manglende Spireevne.«

Sagsøgte har derhos indhentet en Erklæring af 19. Maj 1944 fra 
Landbohøjskolen, hvori bl. a. et Spørgsmaal fra Sagsøgte om, hvorvidt 
det kan tiltrædes, at den daarlige Spiring skyldes Frøets manglende 
Spireevne, eller om det maa antages, at den daarlige Spiring skyldes 
andre Aarsager, er besvaret saaledes:

»Spørgsmaalet om det omhandlede Sukkerroefrøs Kvalitet foreligger 
meget mangelfuldt belyst. Det er under Sagen oplyst, at der har fore
ligget to forskellige Partier af Frø, men der er kun fremlagt een Analyse. 
Hvilket af de to Partier, Analysen gælder, er ikke oplyst, ligesom der 
ikke synes at foreligge nogen Dokumentation for, at der i det hele taget 
er Forbindelse imellem omtalte Analyse og det fra Grosserer J. E. Jen
sen til Gdr. M. H. Jørgensen leverede Roefrø. Det maa siges at være 
uheldigt, naar en Vare som Frø, hvis Art og Kvalitet er af afgørende 
Betydning, omsættes paa en saadan Maade, som det er sket her, uden 
Plombe og uden Analyseresultater, der giver Oplysning om Varens Kva
litet. Paa dette Punkt synes der at foreligge en Forsømmelse fra begge 
Sagens Parter, idet ingen af dem synes at have søgt at sikre sig, at det
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leverede Frø var af tilfredsstillende Beskaffenhed. For en Bedømmelse af 
Aarsagerne til den mangelfulde Spiring hos Gdr. Jørgensen vilde det 
have været af væsentlig Betydning, om der havde foreligget nærmere 
Oplysning om Spiringen hos de øvrige angivne Modtagere af Frø af 
samme Parti. Paa det foreliggende Grundlag kan Aarsagerne til den 
daarlige Spiring ikke angives med nogenlunde Sikkerhed. Det ligger nær 
at antage, at mangelfuld Spireevne er Aarsagen, men det kan ikke 
fastslaas.«

Om Omfanget af Sagsøgerens Tab har Skønsmændene udtalt føl
gende:

»Idet Forbehold tages med Hensyn til Sagsøgerens formentlige Pligt 
til at tilsaa Arealet med anden Afgrøde, jfr. herom nedenfor, kan Skøns
mændene opstille følgende Kalkyle med Hensyn til det Beløb, som
Arealet vilde have indbragt, saafremt Roerne var kommet rigtigt op. Da 
de 1% Td. Land Roer, som kom op normalt, gav 120 Hektokilo Roer pr. 
Td. Land, regnes med:
1. 4 Td. Ld. X 120 Hektokilo X 4 Kr..................................... Kr. 1920,00
2. Roetop paa de 4 Tdr. Land, 1400 Foderenheder pr. Td. Ld.

35 Øre X 4 ......................................................................... — 1960,00

Ialt.. Kr. 3880,00 
med Fradrag af:

1. Pasning af Roer, 4 Td. Ld. X 142,40 ............  Kr. 569,60
2. Transport af Roer, 4 Td. Ld. X 60 ................ — 240,00
3. Ensilage .............................................................. — 400,00

------------------ 1209,60

Kr. 2670,40

Skønsmændene udtaler dog, at efter deres Mening skulde Sagsøgeren 
have kunnet begrænse Tabet ved at saa anden Afgrøde i Jorden efter den 
mislykkede Roeavl, saaledes at han derigennem vilde have faaet en 
Ækvivalent for de Foderenheder, han mistede, ved at Roeavlen mislyk
kedes, og Kalkylen opstilles derfor saaledes:
1. Værdien af Roer for de 4 Td. Ld..................................... Kr. 1920,00

Med Fradrag af:
1. Omkostningerne ved Roernes Pasning, jfr. 

ovenfor ..................................................... Kr. 569,60
2. Transport .................................................... — 240,00

------------------ 809,60

Ialt.. Kr. 1110,40
Med Tillæg af Frøets Værdi ............................................. — 110,00

Kr. 1220,40«

Konsulent Greve har som Vidne forklaret, at han og Sagsøgeren den 
Dag, han saa paa Marken, talte lidt om, hvorvidt der var Mening i at 
prøve paa at faa en anden Afgrøde ud af den. Vidnet udtalte herom den
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Mening, at det næppe kunde nytte noget, og at det vilde være klogere 
af Sagsøgeren at tilsaa Arealet med Vintersæd, naar den Tid kom. Der 
kunde mulig nok være opnaaet en lille Afgrøde af en eller anden Foder
plante, for Eksempel Turnips. Han mener, at der i Skønsmændenes sub
sidiære Opstilling burde tillægges et Beløb for Arbejdsomkostninger, 
uden at han dog tør angive dets Størrelse.

Ved Skønsforretningens Afhjemling har Skønsmændene udtalt, at de 
mener, at der havde været Mulighed for en anden Afgrøde, for Eksempel 
Roestiklinger, men de vil ikke modsige, at Konulentens Raad kan have 
været det rigtige. Havde man benyttet Jorden til en anden Afgrøde, var 
det blevet for sent at saa Vintersæd i den, men det var ogsaa blevet for 
sent, hvis Roehøsten var lykkedes. En Afgrøde af Roestiklinger vilde i 
Foderværdi som Ensilage have svaret til Værdien af Roetoppene som 
Ensilage, hvis Roeafgrøden var lykkedes. Der foreligger ikke særlig 
Grund til at antage, at Sagsøgeren i Penge vilde faa mere ud af en 
Vintersædafgrøde end af en Bygafgrøde. De mener, at deres subsidiære 
Opstilling i og for sig er rigtig, men forudsat at Konsulentens Skøn om, 
at Marken burde anvendes til Vintersæd, er rigtig, hvilket de ikke vil 
modsige, bliver den nu alene af teoretisk Interesse.

Konsulent Bundgaard har forklaret, at han ligesom Konsulent Greve 
mener, at der i den subsidiære Opstilling burde beregnes Sagsøgeren et 
Beløb for Arbejdsomkostninger, som han skønsmæssigt vil anslaa til 
omkring 300 Kr.

Efter det foreliggende findes der ved Sagens Paadømmelse at maatte 
gaas ud fra, at Frøets manglende Spiring skyldes manglende Spireevne, 
og for det herved foraarsagede Tab maa Sagsøgte gøres ansvarlig, idet 
hans Indsigelse om, at Sagsøgerens Reklamation ikke er sket rettidigt, 
ikke vil kunne tages til Følge. Om Størrelsen af det Tab, som Sagsøgeren 
herefter har Krav paa at faa dækket af Sagsøgte, bemærkes dernæst, at 
det maa komme Sagsøgeren til Skade, at Sagen er anlagt paa et saa sent 
Tidspunkt, at det ikke har været muligt gennem de indhentede sagkyn
dige Udtalelser at naa til noget sikkert Resultat med Hensyn til, hvor
ledes Sagsøgeren burde have forholdt med det paagældende Areal, 
efter at det havde vist sig, at Sukkerroeafgrøden vilde slaa fejl. Ved 
Erstatningens Fastsættelse findes det derfor at maatte forudsættes, at 
Sagsøgeren vilde have kunnet tilsaa Arealet med en anden Afgrøde, hvis 
Foderværdi svarede til den, han mistede, og det Beløb, der herefter vil 
kunne tilkendes ham, bliver saaledes det af Skønsmændene subsidiært 
ansatte Beløb, 1220 Kr. 40 Øre, hvortil dog maa lægges et Beløb som 
Godtgørelse for de yderligere Arbejdsomkostninger, der vilde være for
bundet med Arealets fornyede Behandling, hvilket Beløb efter det fore
liggende findes at kunne fastsættes til 300 Kr. Der vil saaledes være at 
tilkende Sagsøgeren ialt 1520 Kr. 40 Øre med Renter som paastaaet.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde betale Sagsøgeren 
med 500 Kr.
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Nr. 111/1945. Den almindelige Brandforsikring for Landbyg- 
ninger (Helsted) m 0 d

Fru Esther Gammelgaard (Trolle efter Ordre).
(Beregning af Værdien af Rudera ved en Brandskade).

Østre Landsrets Dom af 26. Marts 1945 (III Afd.): De Sag
søgte, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, bør aner
kende, at de er Sagsøgerinden, Fru Esther Gammelgaard, et Beløb paa 
7616 Kr. skyldig, saaledes at dette Beløb forfalder til Betaling samtidig 
med den Brandforsikringssum, stor 47.198 Kr., der af de Sagsøgte bliver 
at betale Sagsøgerinden, naar hendes Ejendom, Matr. Nr. 4 y m. fl. af 
Rønde By, er genopført. De Sagsøgte betaler til det Offentlige de Rets- 
og Stempelafgifter, som det i Mangel af fri Proces for Sagsøgerinden 
vilde have paahvilet denne at udrede, samt til den for Sagsøgerinden 
beskikkede Sagfører, Landsretssagfører Fru Ingeborg Hansen, i Salær 
300 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det er for Højesteret oplyst, at Ejendommen har været forsikret hos Appellanten siden 1. Juli 1915, og at den er overtaget af Indstævte i 1935.Da det ikke med fornøden Tydelighed fremgaar af Vedtægterne, specielt af den noget uklare § 51, Stk. 6, at Rudera i et Tilfælde som det foreliggende skal ansættes til højere Værdi, end de har for Indstævnte, vil Dommen være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde udrede som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Trolle betaler Appellanten, Den almind e- ligeBrandforsikring forLandbygninger, 300Kr.De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 18. Marts 1944 opstod der Brand i Sagsøgerinden, Fru Esther 

Gammelgaard’s Ejendom, Matr. Nr. 4 y, 4 cq og 4 as i Rønde By, Bregnet 
Sogn. Ejendommen bestod af et Beboelseshus med Ateliér, en Bygning 
med Købmandshandel samt et Brændehus. Ved Branden nedbrændte Be
boelseshuset og Købmandshandlen. Bygningerne var ved Police af 12. Fe-
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bruar 1942 brandforsikrede for 60.000 Kr. i Den almindelige Brandforsik
ring for Landbygninger.

I Brandforsikringens Vedtægter, hvortil Policen henviser, findes bl. a. 
følgende Bestemmelser:

»Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

§3.
Stk. 1. Foreningens Formaal er paa den nedenfor nærmere angivne 

Betingelser at forsikre dens Medlemmer mod ethvert direkte Tab, der 
foraarsages dem ved Skade, som tilføjes de forsikrede Genstande ved:

a) Ildsvaade----------
Kapitel VI. Om Erstatningers Ansættelse.

§ 51.
Stk. 5. Brandskadens Beløb er ved en total Skade Forskellen mel

lem Forsikringsværdien i Brandens Øjeblik og Værdien af Rudera, og 
ved en partiel Skade det Beløb, som det med Fradrag af Værdien af 
Rudera vil koste at istandsætte det beskadigede i Overensstemmelse med 
dets Bygningsmaade og de anvendte Materialers Art og Godhed, i begge 
Tilfælde uden Hensyn til, om de gældende Bygningslove ikke maatte 
tillade den tidligere Byggemaade eller den benyttede Slags Materialers 
Anvendelse. Det afgøres af Branddirektøren i hvert forekommende Til
fælde, om Reglerne for total Skade eller Reglerne for partiel Skade skal 
anvendes ved Opgørelsen.

Stk. 6. Rudera ansættes til den Værdi, som de til Nybygning paa 
samme Sted eller til anden Anvendelse har for den Skadelidte, der er 
forpligtet til at overtage dem------ —

Kapitel VII. Om Erstatningers Anvendelse og Udbetaling.

§ 57.
Stk. 1. Kan ødelagte Bygninger ikke genopføres paa Tomten uden 

at komme Andenmands Bygning eller Grund nærmere, end det er tilladt 
efter de gældende Love, kan der fra Foreningens Side ingen Indvending 
gøres imod, at de nye Bygninger opføres saa langt fra Tomten, som det 
er nødvendigt for at opnaa den befalede Afstand.---------- «

Den 27. Marts 1944 afholdtes der under vedkommende Branddirektørs 
Ledelse Vurderingsforretning paa Ejendommen, hvorved det fastsloges, 
at de to nævnte Bygninger var totalt nedbrændt. Skaden opgjordes til 
47.198 Kr., medens Værdien af Rudera blev fastsat til ialt 11.802 Kr., 
idet man herved forudsatte Bygningerne genopført paa samme Sted som 
før Branden.

Paa Ejendommen er der i Medfør af Lov Nr. 275 af 28. November 
1928 om Fastsættelse af Byggelinjer ved Veje og Gader under 15. Maj 
1937 lyst en Deklaration, hvorefter der ikke maa opføres Bygninger m. v. 
indenfor en nærmere angivet Afstand fra Midtlinjen af den Gade, ved 
hvilken Ejendommen er beliggende. Denne Deklarations Bestemmelser 
medfører, at de nedbrændte Bygninger ikke maa genopføres paa den 
hidtidige Plads, men maa rykkes ca. 1,75 m tilbage.
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Efter at Amtsvejinspektøren i Randers ved Skrivelse af 25. Marts 
1944 havde henledt Fru Gammelgaards Opmærksomhed herpaa, ansøgte 
hun Randers Amtsraad, som er paataleberettiget med Hensyn til Dekla
rationens Overholdelse, om Dispensation fra Bestemmelserne, hvilket 
Amtsraadet under 1. Juni 1944 afslog.

Herefter afholdtes den 27. Juni 1944 en ny Vurderingsforretning til 
Opgørelse af Ruderas Værdi i Tilfælde af, at Bygningerne genopførtes 
ca. 1,75 m længere tilbage fra Vejmidten end hidtil. Rudera blev herunder 
vurderet til 4186 Kr. mod 11.802 Kr. ved den første Vurdering, hvorefter 
Fru Gammelgaard har gjort Krav paa Differencen, 7616 Kr., som yder
ligere Erstatning.

Da Brandforsikringen har nægtet at udrede dette Beløb, har Sag
søgerinden under nærværende Sag, Fru Esther Gammelgaard, hvem der 
er meddelt fri Proces, paastaaet de Sagsøgte, Den almindelige Brandfor
sikring for Landbygninger, tilpligtet at anerkende, at de er Sagsøger
inden et Beløb paa 7616 Kr. skyldig, saaledes at dette Beløb forfalder 
til Betaling samtidig med den Brandforsikringssum, stor 47.198 Kr., der 
af de Sagsøgte bliver at betale Sagsøgerinden, naar hendes Ejendom, 
Matr. Nr. 4 y m. fl. af Rønde By, er genopført.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Sagsøgerinden har til Støtte for sin Paastand henvist til Vedtæg

ternes § 51, Stk. 6, hvorefter »Rudera ansættes til den Værdi, som de til 
Nybygning paa samme Sted eller til anden Anvendelse har for den 
Skadelidte«. For Sagsøgerinden har Rudera kun Værdi som Bygnings
materialer, ikke som Fundament ved Genopførelsen, og den paagældende 
Bestemmelse maa ved Ordene »til Nybygning paa samme Sted eller til 
anden Anvendelse« udtrykkelig forudsætte, at Rudera i visse Tilfælde 
kan kræves vurderet efter den Værdi, de vil have ved Genopførelse af 
Bygningerne et andet Sted end det hidtidige. Vurderingen af 27. Juni 
1944 maa derfor lægges til Grund ved Opgørelsen.

Herimod kan efter Sagsøgerindens Mening ikke anføres Slutnings
bestemmelsen i Vedtægtens § 51, Stk. 5, idet der herved maa tænkes paa 
saadanne Tilfælde, hvor gældende Bygningslove kræver større Bekost
ning ved Genopførelsen og dermed en Værdiforøgelse i Forhold til Til
standen før Branden.

Forsaavidt de omhandlede Bestemmelser i Vedtægterne skal for
tolkes saaledes, at den fulde ved Branden skete Skade ikke erstattes, 
maa Bestemmelserne være i Strid med F. A. L. § 37, Stk. 3, og maa 
derfor kunne tilsidesættes i Medfør af Lovens § 34.

De Sagsøgte har herimod gjort gældende, at § 1 i Loven af 28. No
vember 1928 medfører, at Ejeren af visse Ejendomme i Tilfælde af Ilde
brand kan lide et Tab. Dette Tab er en Følge af Loven, ikke direkte af 
Branden, og maa derfor ifølge Vedtægternes § 3, Stk. 1, falde udenfor 
de Sagsøgtes Risiko.

Bestemmelserne i Vedtægterne, navnlig § 51, Stk. 5, viser, at kun den 
faktisk stedfundne Skade erstattes, saaledes at Skadelidte økonomisk 
sættes i Stand til at genoprette den før Branden bestaaende Tilstand. 
Om dette lovligt kan ske, eller om Lovgivningen maatte kræve anden
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Anbringelse af Bygningerne eller dyrere Byggemaade eller Materialer, 
er de Sagsøgte uvedkommende.

Ved Ordene i § 51, Stk. 6, »eller til anden Anvendelse« tænkes kun 
paa den Situation, at Rudera efter Branden er i en saadan Tilstand, at 
de er uanvendelige til Brug ved Genopførelsen.

De Sagsøgte har i intet tidligere Tilfælde ydet Erstatning for den 
Værdiforringelse af Rudera, som er en Følge af Loven om Byggelinjer, 
og i de i § 57, Stk. 1, omhandlede Tilfælde har man ligeledes vurderet 
Rudera ud fra den Værdi de vilde have ved Anvendelse paa den hidtidige 
Plads.

Ved Tariferingen af Risikoen tages der Hensyn til Værdien af 
Rudera. De Sagsøgte kan ikke have nogen Oversigt over, hvilke for
sikrede Bygninger der falder indenfor Byggelinjer, og kan derfor ikke 
fastsætte Præmien i Forhold hertil. Den særlige Risiko, som i Brand
tilfælde følger af Loven om Byggelinjer, maa Forsikringstagerne søge 
særskilt forsikret.

Efter Rettens Mening maa det Forhold, at Vedtægternes § 51, Stk. 5, 
udtrykkelig fastslaar, at Vurderingen af det ved Brandskaden ødelagte 
eller beskadigede skal ske uden Hensyn til, om de gældende Bygnings
love ikke maatte tillade den tidligere Byggemaade eller den benyttede 
Slags Materialers Anvendelse, medens et tilsvarende Forbehold ikke 
tages i § 51, Stk. 6, som omhandler Vurderingen af Rudera, naturligt 
føre til den af Sagsøgerinden paaberaabte Forstaaelse af sidstnævnte 
Bestemmelse. Det samme gælder denne Bestemmelses Formulering iøv
rigt, sammenholdt med Vedtægternes § 57, Stk. 1, jfr. navnlig Ordene 
»for den Skadelidte«.

Da Retten, navnlig paa Baggrund af de ovenfor nævnte Bestem
melser, derhos finder, at Vedtægternes § 3, Stk. 1, ikke med Nødvendig
hed udelukker, at de Sagsøgte maa hæfte for et Tab af den her omhand
lede Art, vil de Sagsøgte allerede som Følge af det anførte være at 
dømme i Overensstemmelse med Sagsøgerindens Paastand.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor be
stemt.

Torsdag den 10. Januar.

Nr. 28/1945. Købmand Børge Nielsen (Jørgensen)
mod

Roskilde Byraad ved dets Formand, Borgmester V. Nørregaard (Richter).
Skriftligt behandlet Sag.

(Vedrørende Gyldigheden af nogle af Indstævnte stillede Betingelser ved 
Appellantens Afhændelse af et Mælkeudsalg).
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Østre Landsrets Dom af 8. December 1944 (VI Afd.): Nær
værende Sag afvises. I Sagsomkostninger udreder Sagsøgeren, Købmand 
Børge Nielsen, inden 15 Dage til de Sagsøgte, Roskilde Byraad ved dets 
Formand, Borgmester V. Nørregaard, 400 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.Da det ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvorvidt Roskilde Byraads Mælkeudvalg ved den trufne Afgørelse har overskredet Grænserne for sin Myndighed, findes paakrævet, at der sker Prøvelse af Sagens faktiske Omstændigheder, vil Appellantens Paastand om Sagens Hjemvisning til Landsretten til Behandling af Realiteten være at tage til Følge.Omkostningerne ved Sagens Behandling for begge Retter indtil nu findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 300 Kr.

Thi kendes for Ret:
Denne Sag hjem vi ses til Landsretten til Behandling i Realiteten.Sagens Omkostninger for begge Retter indtil nu betaler Indstævnte, Roskilde Byraad ved dets Formand, Borgmester V. Nørregaard, til Appellanten, Købmand Børge Nielsen, med 300 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 1. Oktober 1943 solgte Sagsøgeren under nærværende Sag, Køb

mand Børge Nielsen, sit Mælkeudsalg, beliggende Set. Hansgade 16, Ros
kilde, med Inventar og Varelager for en Købeum af ialt 10.000 Kr., hvoraf 
for Varelageret 500 Kr. Paa hans Andragende til Roskilde Byraads 
Mælkeudvalg om Tilladelse til at overdrage Mælkeudsalget overens
stemmende hermed, svarede Udvalget i Skrivelse af 24. Januar 1944, at 
man tiltraadte, at Overdragelsen fandt Sted, men at Salgssummen ikke 
maatte overstige 5000 Kr., heri indbefattet Inventar. I en senere Skrivelse 
af 10. Juli 1944 tiltraadte Udvalget, at Afstaaelsessummen under Hensyn 
til en af Sagsøgeren inden Salget foretaget Anskaffelse af en elektrisk 
Flødepisker, forhøjedes til 5200 Kr.

Idet Køberen af Udsalget derpaa overfor Sagsøgeren har fremsat 
Krav om Tilbagebetaling af Differencen mellem den betalte og den god
kendte Købesum, har Sagsøgeren under nærværende ved Roskilde Køb
stads Ret for borgerlige Sager forberedte Sag paastaaet de Sagsøgte, 
Roskilde Byraad ved dets Formand, Borgmester V. Nørregaard, tilpligtet 
at godkende, at Sagsøgeren til den paagældende Køber har overdraget 
Mælkeudsalget i Set. Hansgade 16, Roskilde, for en Købesum af 10.000 Kr., 
hvoraf for Varelageret 500 Kr.
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De Sagsøgte har i Duplikken principalt paastaaet Sagen afvist og 
har ved Duplikkens Fremlæggelse fremsat Anmodning om, at Formali
teten procederes særskilt. Sagsøgeren har ikke fremsat Indsigelse her
imod, og Sagen er derefter i Medfør af Retsplejelovens § 345 indsendt til 
Landsretten til Afgørelse i Formaliteten.

I Anledning af Sagen har Sagsøgeren forespurgt Handelsministeriet, 
hvorvidt Mælkeudvalget i Roskilde har været berettiget til som Vilkaar 
for den i Medfør af § 6 i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 19. Au
gust 1940 vedrørende Bybefolkningens Forsyning med Mælk m. v. med
delte Godkendelse af Overdragelsen at fastsætte, at Købesummen for 
Udsalget med Inventar ikke maatte overstige 5000 Kr.

Handelsministeriet har i Besvarelse heraf i Skrivelse af 19. April 
1944 udtalt, at den nævnte Bestemmelse i § 6 i Handelsministeriets Be
kendtgørelse af 19. August 1940 vedrørende Bybefolkningens Forsyning 
med Mælk m. v. er hjemlet ved Lov Nr. 415 af 5. August 1940, og at der 
efter Handelsministeriets Formening ikke vil være noget til Hinder for, 
at Kommunalbestyrelsen til sin Godkendelse af en Overdragelse af et 
bestaaende Mælkeudsalg knytter saadanne rimelige Vilkaar, som Kom
munalbestyrelsen skønner egnede til at fremme det ved Loven tilsigtede 
Formaal, herunder Vilkaar om, at Vederlaget ikke overskrider et af Kom
munalbestyrelsen nærmere fastsat rimeligt Beløb.

Da det i Medfør af § 6, 2. Stk., i Bekendtgørelsen af 19. August 1940 
maa være Kommunalbestyrelsen overladt at træffe de til Mælkeordnin
gens Gennemførelse nødvendige Afgørelser, forsaavidt disse ikke inde
holder urimelige eller vilkaarlige Bestemmelser, og da det, som Sagen 
foreligger oplyst, ikke ses, at Byraadet har overskredet sin saaledes fast
satte Kompetence, hvilket heller ikke ses at være paastaaet, vil Sagen 
overensstemmende med de Sagsøgtes principale Paastand være at afvise 
her fra Retten.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at tilsvare de Sagsøgte 
400 Kr.

Fredag den 11. Januar.

Nr. 54/1945. Firmaet E. Merrild & Co. (Rørdam) 
mod

Arbejdsmand Jacob Kiærgaard Hansen (Bierfreund).
(Vedrørende Indstævntes Krav paa Feriepenge m. v.).

Københavns Byrets 14. Afdelings Dom af 1. Maj 1944: 
De Sagsøgte, Firmaet E. Merrild & Co., bør inden 15 Dage fra Dato til 
Sagsøgeren, Arbejdsmand Jacob Kjærgaard Hansen, betale de paastævnte 
411 Kr. 49 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra den 18. Februar 1944, til Be
taling sker, og i Sagsomkostninger 80 Kr.
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ØstreLandsretsDomaf4. November 1944 (V Afd.): Den ind
ankede Dom bør ved Magt at stande, dog at Hovedstolen nedsættes til 
349 Kr. 26 Øre. I Sagsomkostninger for Landsretten betaler Appellanten, 
Firmaet E. Merrild & Co., til Indstævnte, Arbejdsmand Jacob Kjærgaard 
Hansen, 125 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetFor Højesteret har Appellanten, der ikke nu gør gældende, at Firmaet ikke er ansvarligt for Bogholderens Forbrug af det af Indstævnte indbetalte Beløb, 150 Rmk., paastaaet Frifindelse, mod at Firmaet til Indstævntes Konto i Deutsche Bank, Hamburg, indbetaler 182,45 Rm., nemlig foruden de nævnte 150 Rm. Feriegodtgørelse 2 pCt. af Lønnen. Indstævnte paastaar principalt Stadfæstelse af Byrettens Dom, subsidiært Stadfæstelse af Landsrettens Dom.
Fem Dommere bemærker følgende:De her i Landet gældende Regler om Feriegodtgørelse findes ikke at kunne komme til Anvendelse paa et Arbejdsforhold som det foreliggende, der var underkastet den i Tyskland gældende Arbeidsordning, og i hvilket Arbejdslønnen fastsættes efter tyske Regler, og Indstævntes Feriegodtgørelse bør herefter fastsættes til den i Tyskland gældende, 2 pCt. af den indtjente Løn.
Disse Dommere finder dernæst, at Appellanten, der ikke har godtgjort, at Indstævnte den 29. Juni 1943 havde overtrukket sin Konto for Hjemførelse af Penge, ved at bestride sin Erstatningspligt overfor Indstævnte med Hensyn til Beløbet 150 Rm. har forhindret denne i at udnytte Beløbet, og at det nu stiller sig ganske usikkert, om dette bliver muligt for Indstævnte, saafremt Appellantens Paastand tages til Følge.Herefter og idet Appellanten ikke paa noget Tidspunkt har tilbudt at fyldestgøre Indstævnte for hans Krav paa Feriegodtgørelse, finder disse Dommere, at Appellanten er pligtig at betale Indstævnte det ham ved Landsrettens Dom tilkendte Beløb, og de stemmer herefter for at stadfæste denne Dom og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 400 Kr.Fire Dommere, der tiltræder, at Feriegodtgørelsen kun kan ansættes til 2 pCt. af Lønnen, bemærker iøvrigt følgende: Ifølge den for danske Arbejdere i Tyskland gældende Ordning gik Appellantens Pligt til at betale Indstævntes Arbejdsløn ud paa at udbetale denne i Reichsmark, eventuelt ved Indsættelse paa en Konto i Deutsche Bank med Overførelse over Clearing til Danmark for Øje. Udbetaling af Lønningsbeløbet her i Landet i danske Kroner maa, ogsaa efter de nu indtraadte Ændringer i Forholdene, anses stridende mod den gældende danske Valutalovgivning, hvor-
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ved bemærkes, at Indstævnte ifølge Oplysninger fra Statens Udvandringskontor af den af ham ved Arbejdet i Tyskland indtjente Lønning ialt har faaet overført et større Beløb, end han ifølge de gældende Bestemmelser havde Ret til. Indstævntes Krav paa Appellanten vil herefter kun kunne tilkendes ham til Betaling i Reichsmark. Disse Dommere stemmer herefter for at tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Firmaet E. Merri Id & Co., 400 Kr. til Indstævnte, Arbejdsmand Jacob Kjærgaard Hansen.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag har Sagsøgeren, Arbejdsmand Jacob Kjærgaard 

Hansen, paastaaet de Sagsøgte, Firmaet E. Merrild & Co., dømt til Be
taling af 411 Kr. 49 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg, den 
18. Februar 1944, til Betaling sker.

De Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgeren nærmere gjort gældende, 

at han her i Landet sluttede Kontrakt med de Sagsøgte om Udførelse af 
Arbejde i Hamburg og arbejdede dernede fra den 26. Marts 1943 til 
Slutningen af Juli s. A., da han rejste tilbage til Danmark paa Grund af 
Bombardementerne af Hamburg. Den 29. Juni 1943 indbetalte Sagsøgeren 
til de Sagsøgtes Bogholder i Hamburg 150 Rm., som skulde videreføres 
til Sagsøgerens Konto i Danmark, men Bogholderen har beholdt Pengene 
og forbrugt dem til egen Fordel. Pengene stammede fra Sagsøgerens 
Arbejdsfortjeneste, og han havde ikke paa det Tidspunkt opbrugt det 
Beløb, som han lovligt kunde hjemføre. Idet Sagsøgeren hævder, at de 
Sagsøgte ifølge D. L. 3—19—2 maa være ansvarlige for Bogholderens 
Forseelse, paastaar han dem dømt til at erstatte ham de 150 Rm. med 
287 Kr. 70 Øre. Endvidere skylder de Sagsøgte ham i Feriegodtgørelse 
4 pCt. af den ham tilkommende Løn for hele Arbejdsperioden, men da 
Sagsøgeren for Tiden kun har været i Stand til at dokumentere en ind
tjent Arbejdsløn af 1622,39 Rm. eller 3111 Kr. 56 Øre, idet en Del Af
regninger er gaaet tabt under Bombardementet, har han indskrænket sig 
til at paastaa Feriegodtgørelse i Forhold til det dokumenterede Beløb, 
hvilken bliver 124 Kr. 46 Øre.

De Sagsøgte har med Hensyn til Kravet paa Erstatning for de 150 Rm. 
anført, at der paa Arbejdspladsen var Opslag om, at Overførelser til 
Danmark kun kunde ske ved Fradrag i Lønudbetalingerne, hvilken Ord
ning var truffet for at føre behørig Kontrol med, at Arbejderne kun 
hjemførte Arbejdsløn, ikke Fortjenester ved Salg o. lign. Sagsøgeren har
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ved at overlade Bogholderen de 150 Rm. truffet en rent privat Aftale 
med denne, hvilket maa være de Sagsøgte uvedkommende, og de Sag
søgte maa hævde, at det sikkert har drejet sig om Penge, som Sag
søgeren har erhvervet paa anden Maade end ved Arbejde. Endvidere 
havde Sagsøgeren paa det paagældende Tidspunkt overtrukket sin Konto 
for Hjemførelse, saaledes at han slet ikke havde Ret til at hjemføre Be
løbet. Bogholderen er senere blevet afskediget fra Firmaet paa Grund af 
sine Forhold. Med Hensyn til Kravet paa Feriepenge gør de Sagsøgte 
gældende, at Sagsøgeren i Henhold til tysk Ret, som han var undergivet, 
kun har Krav paa 2 pCt. af Lønnen, men at han i nærværende Tilfælde 
ikke har Krav paa noget som helst, idet han har brudt Kontrakten og er 
rejst hjem uden at erholde et af Firmaet udstedt »Rückkehrschein«. Sag
søgeren havde Arbejde og boede et godt Stykke Vej udenfor Hamburg 
og havde ingen Grund til at flygte hjem, da Bombardementerne kom, og 
han har i den almindelige Forvirring tilsneget sig et »Rückkehrshein« hos 
de tyske Myndigheder.

Sagsøgeren har overfor de Sagsøgtes Anbringender anført, at han 
sendte Penge hjem, saalænge Banken ikke standsede dem, og at han 
ganske vist havde solgt et Sæt Tøj for 80 Rm., men disse Penge brugte 
han som Lommepenge, medens de 150 Rm. var Løn, som han havde mod
taget samme Dag eller en af de nærmeste forudgaaende Dage. Han havde 
tidligere nogle Gange hjemført Penge ved at lade dem fradrage i Lønnen, 
men han havde ogsaa nogle Gange selv overgivet Bogholderen de Penge, 
han ønskede at hjemføre. Bogholderen var saaledes selv gaaet med til 
ikke at overholde Reglerne i Opslaget, som Sagsøgeren ogsaa var be
kendt med. Sagsøgeren mener sig berettiget til at afbryde Kontrakten 
som sket, idet han skulde arbejde paa Hovedbanegaarden i Hamburg, 
og han fik saavel de Sagsøgtes som de tyske Myndigheders Tilladelse 
til at rejse hjem. 1

Den af de Sagsøgte paaberaabte Passus paa Opslaget, som er da
teret den 19. Marts 1943, er saalydende:

»Pengehjemsendelse: Nu hvor F1NK-2’ Kontoret er en Kendsgerning, 
vil Overvisningerne finde Sted hver 14-Dag. Der overføres til den af de 
enkelte opgivne Overvisningsadresse det Beløb, som fremkommer, naar 
Fradragene og Kontantudbetalingerne er trukket fra Gesamtlohnen. De, 
som nu maatte have Penge til Hjemsendelse, maa indbetale disse til 
Hjemsendelse nu. Senere modtages intet Beløb til Hjemsendelse udover 
det allerede nævnte Beløb, som fremgaar af Lønstrimmelen. Kvittering 
for dette Beløb vil hver Afregningsdag findes i Lønposen.«

De Sagsøgte har til Støtte for deres Paastand om, at Sagsøgeren 
havde overtrukket sin Hjemførelseskonto, fremlagt en Skrivelse af 30. Juli 
1943 fra Deutsche Bank, ifølge hvilken et af Sagsøgeren den 15. Juli 1943 
anvist Beløb paa 181,86 Rm. kun kunde overføres for et Beløb af 
70,86 Rm.

Sagsøgeren har fremlagt dels en Kvittering for de 150 Rm. under
skrevet af Bogholderen og paaført de Sagsøgtes Stempel, ifølge hvilken 
Firmaet har modtaget og med »retsforbindende Underskrift«, kvitteret 
for 150 Rm. til Overvisning til Danmark, dels en Liste fra den danske 
Landmandsbank over de af Sagsøgeren hjemsendte Beløb.
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Retten finder, at det nævnte Opslag ikke efter sin Ordlyd kan be
virke, at Arbejdere, der har truffet Aftale med Bogholderen om Hjem
førelse af til ham mod behørig Kvittering fra Firmaet indbetalte kontante 
Beløb, kan siges at have truffet private, for Firmaet uforbindende Aftaler 
med Bogholderen. Det findes ikke godtgjort, at de indbetalte Penge ikke 
stammede fra Sagsøgerens Arbejdsfortjeneste, og naar den af de Sag
søgte paaberaabte Skrivelse af 30. Juli 1943 fra Deutsche Bank sammen
lignes med den af Sagsøgeren fremlagte Liste fra Landmandsbanken, 
finder Retten det ej heller godtgjort, at Sagsøgeren havde overtrukket 
sin Konto for Hjemførelse af Penge paa det paagældende Tidspunkt. 
Herefter maa Retten finde, at de Sagsøgte i Medfør af Reglerne i D. L. 
3—19—2 maa være ansvarlige for Bogholderens Forseelse og derfor maa 
være pligtige at erstatte Sagsøgeren de 150 Rm. med det krævede Beløb, 
mod hvis Størrelse ingen Indsigelse er gjort

Med Hensyn til Feriegodtgørelsen bemærkes foreløbigt, at Sag
søgeren maa have Ret til, at denne beregnes efter danske Retsregler, 
naar han som Dansk har truffet Overenskomst med et dansk Firma, og 
Overenskomsten er truffet her i Landet, med mindre andet er udtrykkeligt 
aftalt. Da dette ikke er godtgjort at være Tilfældet, maa Sagsøgerens 
Feriegodtgørelse kunne beregnes med de i dansk Ret hjemlede 4 pCt. af 
Lønnen. Da Sagsøgeren har henvist dels til et »Riickkerschein«, udfær
diget af »Arbeitsamt i Hamburg«, dels til en Afrejsetilladelse underskrevet 
af de Sagsøgte, begge paaført hans Arbejdskontrakt, og endelig til en 
Paategning om Arbejdets Ophør paa hans »Erlasskarte«, ligeledes under
skrevet af de Sagsøgte, finder Retten — ogsaa paa Baggrund af Sag
søgerens Forklaring om, at han skulde arbejde paa Hovedbanegaarden i 
Hamburg — at de Sagsøgte ikke kan gøre gældende, at Sagsøgeren paa 
Grund af Kontraktbrud har forbrudt sin Ret til Feriegodtgørelse. Det 
bemærkes herved, at det af en fremlagt Kopi af Skrivelse fra det kgl. 
danske Generalkonsulat i Hamburg til Statens Udvandringskontor af 
30. Marts 1944 fremgaar, at der er truffet en Ordning mellem det ham- 
burgske Arbeitsamt og Generalkonsulatet, hvorefter de ikke tilbagevendte 
Arbejdere ikke kan betragtes som Kontraktbrydere.

Herefter findes de Sagsøgte ligeledes at burde betale Sagsøgeren den 
paastaaede Feriegodtgørelse, hvorved bemærkes, at der ikke er frem
kommet Indsigelse mod det til Grund for Beregningen liggende Løn
ningsbeløb.

Idet der herefter i det hele vil være at give Dom efter Sagsøgerens 
Paastand, findes de Sagsøgte i Sagsomkostninger at burde betale 80 Kr.

Færdig fra Trykkeriet den 6. Februar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Højestcretsaaret 1945 Nr. 27

Fredag den 11. Januar.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 1. Maj 1944 af Københavns 

Byrets 14. Afdeling, paastaas af Appellanten, Firmaet E. Merrild & Co., 
ændret derhen, at Firmaet frifindes mod Indbetaling til Indstævnte, Ar
bejdsmand Jacob Kjærgaard Hansens Konto i Deutsche Bank, Hamburg, 
af 32,45 Rm. eller subsidiært 103,45 Rm.

Indstævnte paastaar Stadfæstelse.
Idet Indstævnte ikke er fyldestgjort for de 150 Rm., han ifølge den 

fremlagte Kvittering af 29. Juni 1943 har indbetalt til E. Merrild & Co., 
vil saadan Fyldestgørelse nu efter Omstændighederne være at yde som 
ved Dommen sket, hvorfor denne for saa vidt vil være at stadfæste. Idet 
Appellanten dernæst ikke til Dato har fyldestgjort Firmaets Pligt til at 
indbetale Feriepenge for Indstævntes Vedkommende, vil Dommen efter 
Omstændighederne ligeledes for saa vidt være at stadfæste, dog kun med 
Hensyn til Halvdelen af 124 Kr. 46 Øre, altsaa med en Nedsættelse af 
62 Kr. 23 Øre, da Feriegodtgørelse for danske Arbejdere i Tyskland — i 
Lighed med de for tyske Arbejdere gældende Regler — efter det oplyste 
maa anses vedtaget med kun 2 pCt.

I Sagsomkostninger for Landsretten vil Appellanten have at godtgøre 
Indstævnte 125 Kr.

M a n d a g d e n 14. Januar.

Nr. 252/1944. Fru Anna Nielsen, f. Kristensen (Landsretssagfører Adam Jacobi) 
mod

Firmaet Brdr. Stephansen (Landsretssagfører Christrup).
(Erstatning for Skade ved Karusselulykke).

Østre Landsrets Dom af 2. September 1944 (V Afd.): De 
Sagsøgte, Brdr. Stephansen, bør for Tiltale af Sagsøgerinden, Fru Anna 
Nielsen, f. Kristensen, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger be
taler Sagsøgerinden til de Sagsøgte 500 Kr. Der tillægges den for Sag-

H. R.T. 1945 Nr. 21 42
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søgerinden beskikkede Sagfører, Overretssagfører Cohen, i Salær 400 Kr. 
samt til Dækning af Udlæg 244 Kr. 50 Øre, hvilket Beløb udredes af 
det Offentlige. De idømte Sagsomkostninger at udrede inden 15 Dage 
efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ti Dommere deltaget.Af de efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger fremgaar det, at Karussellen ved Nedtagningen hvert Efteraar blev fuldstændigt skilt ad og efterset paa Indstævntes Værksted. Skønsmanden, Fabrikant Valdemar Nielsen, har forklaret, at man i hvert Fald i Nutiden paa en Maskinfabrik, i Særdeleshed en Fabrik, der fabrikerer Apparater af den her omhandlede Art, maa være klar over, at den skarpe Neddrejning er en grov Fabrikationsfejl, .og at det ikke er svært for en Fagmand at se paa Akslen, at der er en skarp Neddrejning. Ingeniør Strunge har ligeledes udtalt, at Fejlen let kunde konstateres ved et Eftersyn.Idet den skarpe Neddrejning af Akslen maa antages at have været en væsentlig medvirkende Aarsag til Ulykken, og idet Indstævnte efter det foranførte maa være ansvarlig for, at denne grove Konstruktionsfejl ikke er blevet opdaget, findes Indstævnte at være erstatningspligtig overfor Appellantinden.Indstævnte har for Højesteret alene fremsat Indsigelse mod Størrelsen af Posterne 5, 6 og 7 i Appellantindens Erstatnings- paastand. Efter de foreliggende Oplysninger, derunder en af Overkirurg Fabricius Møller den 28. Maj 1945 afgivet Erklæring, findes Erstatningen forsaavidt angaar Post 7 kun at burde ansættes til 1000 Kr., hvorimod Erstatningen forsaavidt angaar Posterne 5 og 6 skønnes at kunne fastsættes til de af Appellantinden paastaaede Beløb, og der vil saaledes ialt være at tilkende Appellantinden i Erstatning 6387 Kr. 30 Øre med Renter deraf som paastaaet.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for begge Retter vil der være at forholde som nedenfor anført, hvorved bemærkes, at Appellantinden for Højesteret har haft fri Proces uden Beskikkelse af Sagfører.

Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Firmaet Brdr. Steph an sen, bør til Appellantinden, Fru Anna Nielsen, f. Kristensen, betale 6387 Kr. 30 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 2 4. Juli 194 3, indtil Betaling sker.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Indstævnte til Appellantinden 500 Kr., deri indbefattet et Udlægsbeløb paa 98 Kr.Til det Offentlige betaler Indstævnte derhos i Forhold til en Sagsgenstand af 6387 Kr.
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30 Øre de Rets- og Stempelafgifter, som i Mangel af fri Proces for begge Retter skulde have været erlagt af Appellantinden, og til Overretssagfører Cohen de ham ved Landsrettens Dom i Salær og Godtgørelse for Udlæg tilkendte Beløb af 400 Kr. og 244 Kr. 50 Øre.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Medens Sagsøgerinden, Fru Anna Nielsen, f. Kristensen, den 16. Au

gust 1942 sammen med Frk. Grethe Hansen under et Besøg paa Dyre
havsbakken i Jægersborg Dyrehave kørte i den de Sagsøgte, Firmaet 
Brdr. Stephansen, tilhørende Octopus Karrusel, knækkede en af Karru
sellens Aksler, hvorved Vognen, hvori de to nævnte Damer sad, faldt 
ned og blev ramt af 2—3 efterfølgende Vogne. Herved kom Sagsøger
inden til Skade.

Paa Foranledning af Politiet blev der af Teknologisk Instituts Smede- 
og Maskinafdeling foretaget en Undersøgelse, angaaende hvilken der i en 
Erklæring af 21. August 1942 udtales følgende:

»Efter Undersøgelse af den modtagne, knækkede Aksel fra Bakken 
kan vi om det stedfundne Havari udtale, at Bruddet maa betegnes som 
et udpræget »Varighedsbrud«, der er udgaaet fra den meget skarpe 
Overgang mellem Akslens to Diametre.

Undersøgelse med Lup af Brudfladen afslører intet unormalt.
Gnistprøve og mikroskopisk Undersøgelse af et Slib udtaget ved 

Brudstedet viser, at Materialet er et ulegeret Kulstofstaal med ca. 0,20 
pCt. C. Mikrostrukturen er ret grovkornet, uden at være unormal, og 
der findes det normale Indhold af Slagger.

Brinell-Haardheden er maalt til 136, hvilket svarer til en Trækstyrke 
paa ca. 48 kg/mm2.

Grunden til Bruddet er efter vor Mening ikke nogen uheldig Sam
mensætning af Materialet, men maa søges i den store skadelige Kærv- 
virkning, som er opstaaet paa det Sted, hvor Akslen er neddrejet til den 
mindre Dimension (45 mm), idet der her ikke alene er udeladt en Over
gangsrunding, men der endogsaa ved en Fejl fra Værkstedets Side er 
blevet inddrejet en Rille. Naar en saadan Kærvvirkning bliver særlig 
stor, kan den have til Følge, at der ved hyppigt skiftende Paavirkninger 
opstaar Revnedannelser, som breder sig mere og mere og omsider kan 
fremkalde et Varighedsbrud.«

Under nærværende ved Stævning af 24. Juli 1943 anlagte Sag har 
Sagsøgerinden, hvem der er meddelt Bevilling til fri Proces, paastaaet 
de Sagsøgte dømt til at betale 7387 Kr. 30 Øre med Renter 5 pCt. 
aarligt fra Stævningens Dato. Kravet fremkommer saaledes:
1. Mistet Fortjeneste 1. Oktober 1942—15. Marts 1943,

5% Maaned å 185 Kr. (kontant Løn 85 Kr., Kost og
Logis 100 Kr.) ..............................................................  1017 Kr. 50 Øre

42'
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2. Erstatning for beskadiget Tøj ................................. 315 Kr. 00 Øre
3. Sygekassen »Fremtiden«s Udgifter til Hospitals

ophold og Læge ...................................................... 44 — 80 —
4. Honorar for Erklæring fra Læge Poul Troest ........ 10 — 00 —
5. Erstatning for Svie og Smerte ................................. 1000 — 00 —
6. Erstatning for Invaliditet ..........................................  3000 — 00 —
7. Erstatning for Lyde og Ulempe ..................;.......... 2000 — 00 —

Ialt.. 7387 Kr. 30 Øre

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, subsidiært Erstatningen 
nedsat for saa vidt angaar Posterne 2, 5, 6 og 7.

Sagsøgerinden har til Støtte for sin Paastand anført, a t det Brud, 
der var Aarsag til Ulykken, skyldes den af Ingeniør Strunge omtalte 
Neddrejning af Akslen, og at de Sagsøgte, selv om dette maa betragtes 
som en Fabrikationsfejl, maa være ansvarlige, idet de har udvist For
sømmelighed ved ikke under Karrusellens Opstilling og Demontering 
eller ved Eftersyn af den at have konstateret denne Fabrikationsfejl, a t 
de Sagsøgte, da det drejede sig om et Kontraktsforhold, og Sagsøger
inden som Følge heraf havde Føje til at regne med, at der fra de Sag
søgtes Side var gjort alt for at reducere den med Karrusellens Benyt
telse forbundne Fare, maa have Bevisbyrden for, at der ikke er udvist 
Forsømmelighed, og a t Ansvaret, da det drejer sig om en særlig farlig 
Virksomhed, iøvrigt maa paahvile de Sagsøgte, selv om der ikke fore
ligger Skyld fra deres Side.

De Sagsøgte har heroverfor gjort gældende, at der ikke fra deres 
Side er udvist Forsømmelighed, og at der ikke i det foreliggende Tilfælde 
kan paahvile dem et videregaaende Ansvar.

Fabrikant Valdemar Nielsen, der har været udmeldt som Skønsmand 
under Sagen, har som Svar paa følgende Spørgsmaal:

»1) Hvad maa antages at være Grunden til Bruddet paa den i Sagen 
omhandlede Gondolaksel?

2) Maa det antages, at Akslen ved Opstillingen i 1938 var i forsvarlig 
Stand, naar Hensyn tages til den Brug der skulde gøres heraf og til det 
Eftersyn, der under Brugen med Rimelighed kunne forlanges foretaget?

3) I benægtende Fald: hvorledes kunde de Sagsøgte have konstateret 
nogen Fejl ved Akslen?

4) Paa hvilken Maade bør der foretages Eftersyn med Henblik paa 
Afværgelsen af et Brud som det skete?

5) Vilde et saadant Eftersyn, omhyggeligt foretaget, have ført til, 
at Sliddet paa Akslen var blevet konstateret?« 
udtalt bl. a. følgende:

»Som Skønsmand for denne Sag har jeg besigtiget den knækkede 
Aksel paa Teknologisk Institut.

Jeg forlangte de andre Aksler til Eftersyn for at konstatere, om de 
var fabrikeret ens allesammen; det viste sig, at af de seks Aksler, jeg fik 
til Eftersyn, var de fem fabrikeret som den knækkede Aksel, den sjette 
var fabrikeret noget anderledes og saa ud til at være af noget andet Ma
teriale og have den rigtige Runding i Neddrejningen, hvorimod de andre 
havde den skarpe Neddrejning.
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Af Slidtage var der ikke noget nævneværdigt paa nogle af Akslerne.
Som Svar paa de 5 Punkter i Skønstema:
1. Muligvis den skarpe Neddrejning.
2. Ja, det maa antages; jeg har forespurgt Brdr. Stephansen om, at 

de havde nogen Tegning af Maskinen, men det havde de ikke, og de 
udtalte, at der var lavet 84 Stk. af den.

3 og 4. Kun ved at demontere hele Maskinen og lade Delene mikro
skopisk undersøge, og saa er der dog ingen Garanti for, at Fejlen vilde 
være fundet, da den kan fremkomme kort efter Undersøgelsen.

5. Med Hensyn til Sliddet vilde det kunne være konstateret, men 
det var der jo ikke noget af.

Mit Skøn paa denne Sag maa nærmest betegnes som et hændeligt 
Uheld.«

Skønsmanden har endvidere i Anledning af følgende Spørgsmaal:
»a) Medfører den skarpe Neddrejning paa en Aksel større Risiko for 

Brud, end hvis den var rundet i Neddrejningen?
b) Har de skarpe Neddrejninger været lette at iagttage ved Eftersyn 

af Maskinen?
c) Burde den Sagkyndige, der foretog et aarligt Eftersyn af Ma

skinen, havde haft Opmærksomheden specielt henledt paa de Aksler, der 
var forsynet med skarpe Neddrejninger, og foretaget Udskiftning af disse 
Aksler eller mikroskopisk undersøgt dem med Henblik paa, om de var 
ved at gaa i Stykker?« 
udtalt:

»a. I høj Grad; det kan gøre 10—20 pCt., naar den kommer i 
Svingninger.

b. Nej, ikke uden at skille Maskinen ad, da Bolten er gemt.
c. Man mikroskopisk undersøger jo ikke saadan en Maskine, da 

det er meget stort Arbejde og bekostelig. Man maa vel have Tillid til 
Fabrikken, som har leveret den.«

Skønsmanden har derhos udtalt, at den skarpe Neddrejning af 
Akslen maa anses for en grov Fabrikationsfejl, og at den, der foretog 
Eftersyn af Karrusellen, efter hans Formening burde have adskilt denne 
fuldstændigt, hvorved den paagældende Neddrejning kunde have været 
konstateret.

Der er endvidere under Sagen afgivet Partsforklaring af Medinde
haver af det sagsøgte Firma, Oscar Stephansen, og Vidneforklaring af 
Firmaets Medhjælper Hans Peter Christensen og Ingeniør Sigurd Strunge.

Oscar Stephansen har forklaret, at den paagældende Karrusel er 
fabrikeret af et amerikansk Firma, Ludse Brothers, paa en Fabrik i Eng
land og i 1938 købt som ny gennem en engelsk Kollega i Forlystelses
branchen, der var medinteresseret i Driften. Karrusellen blev opstillet 
i Juni 1938 af Firmaets Folk i Overensstemmelse med en fra Fabrikken 
modtaget Instruks. Den blev godkendt af Politiet efter Undersøgelse af 
Teknologisk Institut, foretaget af Ingeniør Strunge. Den er blevet be
nyttet paa Dyrehavsbakken indtil Udgangen af Sæsonen 1942 samt en 
kortere Tid i 1939 eller 1940 i Randers. Efter Afslutningen af hver Sæson 
paa Dyrehavsbakken blev Karrusellen nedtaget og atter opstillet, naar 
næste Sæson begyndte. Der har været ført Tilsyn med den i hele det
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paagældende Tidsrum af Medhjælper Christensen. Stephansen har ikke 
selv bemærket den skarpe Neddrejning, som ikke var synlig ved Ned
tagningen, og har regnet med, at Karrusellen, med hvilken der aldrig 
tidligere har været Uheld, var i Orden fra Fabrikkens Side.

Hans Peter Christensen har forklaret, at han, der ikke har Uddan
nelse som Mekaniker, deltog i Karrusellens Opstilling og siden daglig 
har ført Tilsyn med den. Han undersøgte ved Bankning paa Stellet, om 
der var Brud paa dette, og paasaa, at der iøvrigt ikke var noget itu. 
Brudstedet paa Akslen var dækket, saa han ikke kunde komme til at 
banke derpaa, og han kunde ved Karrusellens Opstilling kun konstatere, 
at Akslen maatte være neddrejet, men ikke, at Neddrejningen var skarp.

Ingeniør Strunge har som Vidne forklaret, at Bruddet paa Akslen 
skyldes den ovennævnte skarpe Neddrejning, som maa anses for en grov 
Fabrikationsfejl. Han har iøvrigt forklaret, at han efter Anmodning af 
Teknologisk Institut besigtigede Karrusellen efter dennes Opstilling. Han 
anstillede forskellige statiske Beregninger og foretog en Belastningsprøve, 
efter hvilken han foranledigede paamonteret ny svejsede Qondolarme. 
Neddrejningen og den i hans Erklæring af 21. August 1942 omtalte Rille, 
der i høj Grad har forøget Muligheden for et Brud, kunde ikke iagttages, 
naar Karrusellen var opstillet, og Akslen var i sig selv af større Dimen
sioner end paakrævet. Han fandt ikke Anledning til at kræve hele Karru
sellen skilt og mener ikke, at de Sagsøgte har kunnet vide, at Kon
struktionen var farlig.

Med Hensyn til Følgerne af Ulykken har Læge Boetius, Bispebjerg 
Hospital, i en Erklæring af 12. September 1943 oplyst, at Sagsøgerinden 
var indlagt paa Hospitalet fra 16. August—21. Oktober 1942 lidende af 
Bækkenbrud og Forvridning af Ledet mellem Korsben og Hofteskaal.

Læge P. Troest har den 27. April 1943 udtalt:
»Frk. Anna Kristensen, Skjoldelev pr. Hinnerup, er undersøgt af mig 

for ca. 14 Dage siden.
Frk. Kristensen har endnu ikke forvundet Følgerne af det Ulykkes

tilfælde, hun har været udsat for, idet hun endnu faar Smerter over 
Lænden og i højre Ben efter nogen Tids Gang. Hun er ude af Stand til 
at genoptage sin tidligere Beskæftigelse som Expeditrice, hvorimod hun 
sikkert vil være egnet til stillesiddende Arbejde, f. Eks. paa Kontor eller 
ved Telefonpasning.

Der er stadig nogen Halten paa Grund af Hoftebeskadigelsen. De 
ovenomtalte Smerter vil muligvis fortage sig, hvorimod den nu tilstede
værende Halten maa antages at være blivende.«

Overkirurg J. Fabricius Møller har i Erklæring af 14. Januar 1944 
udtalt bl. a. følgende:

»Nuværende Tilstand 
(Bækken og h. Ben) 

a) Patientens Angivelser.
Tilstand stationær i ca. 1 Aar.
Klager over Smerter i h. Hofte, naar hun staar og gaar meget og i 
visse siddende Stillinger. Smerterne kan trække helt ned i h. Ben. 
Næsten altid Smerter inde i h. Side af Bækkenet ved Coitus.
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Blev gift 7. November 1943 og passer nu sit Hjem bortset fra Stor
vask og Hovedrengøring. Har prøvet paa at tage en Plads, men kan 
ikke holde til det 
b) Objektivt Fund. 
Gang naturlig ogsaa op ad Trappe.
Klæder sig let af og paa.
Der er Ømhed af øverste Del af Leddet mellem Hofteben og Krydsben. 
Ellers intet abnormt at paavise ved Bækken eller Ben.
Lidt Smerter i h. Hofte i Yderstillinger, men Bevægelserne frie.
Ved Exploration føles til højre i Bækkenet en øm Bentap som efter et 
Brud af Os pubis.
Ellers intet abnormt ved Exploration, spec, ikke af Os coccygis. 
Lider af udbredt Psoriasis.

Hun er reel, og jeg tror paa de angivne Klager, der godt forklares 
ved Explorations- og Røntgenfundet.

Den Bentap i Bækkenet vil muligt kunne give Vanskeligheder ved 
en Fødsel. Man skal ogsaa i saa Henseende have anmodet hende om 
at søge en Fødselsstiftelse, hvis hun skal føde.«

Direktoratet for Ulykkesforsikringen har 26. Februar 1944 udtalt:
»Direktoratet skønner, at Tilfældets fremtidige Forløb ikke paa nær

værende Tidspunkt kan bedømmes med tilstrækkelig Sikkerhed.
Efter de i Sagen foreliggende Oplysninger om Tilfældet og dets hid

tidige Forløb skønner Direktoratet, at Ulykkestilfældet efter Direktoratets 
Praksis i hvert Fald vil medføre en Invaliditet af 15 pCt., jfr. Ulykkes
forsikringslovens § 32.

Det tilføjes, at Direktoratet vil være tilbøjelig til at antage, at en 
endelig Afgørelse vil kunne træffes om 2 Aar.«

Under de saaledes foreliggende Omstændigheder finder Retten det 
ikke godtgjort, at der er udvist Forsømmelighed eller noget andet til 
Erstatning forpligtende Forhold fra de Sagsøgtes Side, og da der ikke 
under de foreliggende Omstændigheder findes at kunne paalægges de 
Sagsøgte Bevisbyrden for, at dette ikke er Tilfældet eller noget videre- 
gaaende Ansvar end efter dansk Rets almindelige Erstatningsregel, hvor
ved bemærkes, at den paagældende Virksomhed ikke findes at kunne 
betegnes som særlig farlig, og at det iøvrigt ikke drejer sig om Skade 
tilføjet en udenforstaaende Person, vil de Sagsøgtes Paastand om Fri
findelse være at tage til Følge.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde som 
nedenfor anført.

En af de voterende Dommere har afgivet saalydende
Dissens:

Efter Sagens Oplysninger maa Ulykken antages at have sin Grund 
i den bratte Neddrejning af det Gondolen bærende Rør. Denne Ned
drejning har kunnet ses af de Sagsøgte i alt Fald ved Maskinens Opstil
ling og burde da have foranlediget Indgriben fra deres Side; det be
mærkes herved, at Sagsøgte Oscar Stephansen for Landsretten har 
erklæret, at han forstod Betydningen af den omhandlede Fejlbygning.
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Herefter maa jeg anse de Sagsøgte for ansvarlige for Ulykken; 
jeg vilde iøvrigt ikke nære Betænkelighed ved at statuere som almindelig 
Regel, at den, der i Erhvervsøjemed driver en Karrusel, maa indestaa 
det Publikum, han henvender sig til, for Materiellets Holdbarhed og 
rigtige Konstruktion, selv om han ikke personlig har kunnet bedømme 
disse Punkter.

Efter Beskaffenheden af de Sagsøgerinden paaførte Lidelser og 
Ulemper og efter de til Dato foreliggende Oplysninger om hendes 
Invaliditet vil jeg tage hendes Paastand til Følge fuldt ud. Sagens Om
kostninger vil jeg paalægge de Sagsøgte at betale efter Reglerne for 
beneficerede Sager.

Onsdag den 16. Januar.

Nr. 24/1944. Enkefru Anna Nørregaard (Selv) 
mod

Toldassistent H. F. Hassing (Vang).
(Vedrørende Ulemper i Naboforhold).

Vestre Landsrets Dom af 2. September 1943 (V Afd.): Sag
søgte, Toldassistent H. F. Hassing, bør for Tiltale af Sagsøgerinden. 
Enkefru Anna Nørregaard, i denne Sag fri at være. Til Sagsøgte betaler 
Sagsøgerinden Sagens Omkostninger med 350 Kr., der udredes inden 
15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Idet de foreliggende Oplysninger ikke findes at give tilstrækkeligt Grundlag for at tage nogen af Appellantindens Paastande til Følge, vil Dommen i Henhold til de i den anførte Grunde 

være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellantinden at burde betale til Indstævnte med 300 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellantinden, Enkefru Anna Nørregaard, til Indstævnte, Toldassistent H. F. Hassing, 
med 300 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Marts 1941 lod Sagsøgte, Toldassistent H. F. Hassing, Bangsbo- 

strand, indrette en Pelsdyrfarm til Opdrætning af Mink paa en af ham 
erhvervet Ejendom, Matr. Nr. 136 ai Bangsbo — Frederikshavn Køb
stads Jorder, beliggende ved Lisborgvej, Bangsbostrand. Denne Ejendom, 
der sammen med Matr. Nr. 136 a sammesteds tidligere havde været drevet 
som Landbrugsejendom, grænser mod Øst op til en Sagsøgerinden, 
Enkefru Anna Nørregaard, Bangsbostrand, tilhørende Beboelsesejendom 
med Have, som hun har ejet og beboet i over 25 Aar, og som er 
matrikuleret under Matr. Nr. 135 c, 1351 Bangsbo — Frederikshavn 
Købstads Jorder.

Medens Burene til Dyrene oprindelig blev anbragt i Retningen 
Nord—Syd paa den østre Del af Arealet umiddelbart ind mod Sagsøger
indens Ejendom, er Farmens Indretning under Sagens Gang blevet 
ændret, saaledes at Burene og to saakaldte Skyggehaller nu er anbragt 
i Arealets vestre Side i en Afstand af ca. 17 m fra Sagsøgerindens 
Ejendom. To yderligere Skyggehaller paatænkes opført i samme Af
stand fra sidstnævnte Ejendom. Dyrebestanden paa Farmen bestaar nu 
af ca. 70 Avlshunner og ca. 30 Avlshanner samt 360—70 Unger. Dyrene 
er anbragt i 68 Bure af en Størrelse af ca. 1,30 X ca. 2,00 m, med 
5 Afdelinger i hvert Bur. Burenes Bund er af Traadvæv og er anbragt 
ca. V2 m over Jorden. Under Burene er Jorden dækket med et Lag 
Sand, 0111 Sommeren dog med et Lag Kalkpulver til Optagning af 
Dyrenes Gødning.

Som Foder til Dyrene anvendes Fiske- og Kødaffald, der efter 
Modtagelsen paa Farmen renses og skylles og opbevares i Vand. Rens
ningen og Skylningen finder Sted under et Halvtag, der er anbragt ind 
mod Sagsøgerindens Ejendom, medens Kogning af Foderet foretages i et 
tilstødende Skur. Farmen er — ogsaa mod Sagsøgerindens Ejendom — 
omgivet af et to Meter højt Hegn af Bølgeblik eller Brædder. Det be
mærkes herved, at Jordsmonnet paa Sagsøgerindens Ejendom ligger 
ca. 1 m lavere end Jordsmonnet paa Sagsøgtes Ejendom.

Farmen blev i Foraaret 1941 godkendt af Politimesteren i Frederiks
havn i dens daværende Form, og i en Skriveles af 21. Juli 1943 fra 
Politimesteren attesteres det, at Indrettelsen af Farmen er i Overens
stemmelse med de Paabud, der er givet af Ministeriet for Landbrug og 
Fiskeri i Cirkulære af 27. Oktober 1941 angaaende Pelsdyrs Anbringelse, 
dog med Undtagelse af, at Hegnet ikke er lukket med den i Cirkulærets 
Punkt 15 paabudte Blikplade paa de øverste 50 cm.

Den 15. April 1942 indgav Sagsøgerinden til Politimesteren Klage 
over, at Farmen paaførte hende betydelige Ulemper ved Stank og Flue
plage, og ca. 6 Uger senere indgav hun en lignende Klage til Sundheds
kommissionen i Frederikshavn, der traf Bestemmelse om, at Farmen 
skulde nedlægges eller flyttes inden 1. November 1942.

Efter at den samlede Sundhedskommission havde foretaget en Under
søgelse af Forholdene paa Ejendommene ændrede Kommissionen imidler
tid sin Beslutning derhen, at Spørgsmaalet om Flytning af Farmen skulde 
stilles i Bero indtil videre, paa Vilkaar af, at der blev holdt omhyggeligt 
rent ved og omkring Dyrene. Over denne Afgørelse besværede Sag-
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søgerinden sig til Indenrigsministeriet, der i Skrivelse af 1. September 
1942, under Fremhæven blandt andet af, at Kredslægen havde foretaget 
uanmeldt Eftersyn af Farmen, ved hvilken Lejlighed Renholdelsen af 
denne var upaaklagelig, ligesom der ikke konstateredes Lugteulemper, 
meddelte, at Ministeriet ikke havde fundet Anledning til at foretage 
videre i Sagen.

Idet Sagsøgerinden hævder, at Driften af Farmen paafører hende 
Ulemper, der gaar langt ud over, hvad hun efter Omgivelsernes Karakter 
af Beboelseskvarter maatte forvente, og at Driften af Farmen herefter 
er retstridig overfor hende, har hun principalt nedlagt Paastand om, at 
Sagsøgte tilpligtes at ophøre med Driften af den af ham paa Matr. 
Nr. 136 ai Bangsbo — Frederikshavn Købstads Jorder indrettede Pels
dyrfarm. Subsidiært har Sagsøgerinden paastaaet Sagsøgte tilpligtet 
at yde hende Erstatning for Værdiforringelsen af hendes ommeldte Ejen
dom efter Rettens Skøn, dog ikke udover 5000 Kr. tilligemed Renter 
5 pCt. p. a. af det tilkendte Beløb fra 7. August 1943, indtil Betaling sker.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Til Støtte for sin Paastand har Sagsøgerinden gjort gældende, at 

Indretningen af Pelsdyrfarmen paafører hende, som nærmeste Nabo 
mod Øst, betydelige Ulemper, dels ved Stank saavel fra selve Dyrene 
som fra det Foder, der anvendes, derunder Rensningen og Tørringen af 
dette, og dels ved at foraarsage Flueplage.

Hun har herved bemærket, at Driften af Farmen sker paa en særlig 
hensynsløs Maade, idet Skylning af Spande m. v. og Opbevaring af 
Affald finder Sted umiddelbart ved Skellet til hendes Ejendom. Hun har 
nærmere anført, at Stanken, der ikke altid er til Stede, men navnlig gør 
sig gældende, naar der gøres rent hos Dyrene og foretages Skylning af 
Spande m. v., og som iøvrigt er særlig fremherskende i Sommertiden, 
bevirker, at det er uudholdeligt for hende at opholde sig i sin Have 
eller at holde Vinduerne i Beboelseshuset aabne. Hun har i denne For
bindelse bemærket, at Stanken vil være til Hinder for, at hun, saaledes 
som det var Tilfældet, forinden kun i 1938 kom til Skade, kan modtage 
Sommergæster og Rekonvalescenter paa sin Ejendom.

Med Hensyn til den subsidiære Paastand har Sagsøgerinden anført, 
at hendes Ejendom, der er ansat til en Ejendomsskyldværdi af 5000 Kr., 
før Farmens Anlæggelse i Handel og Vandel havde en Værdi af 15 å 
18.000 Kr., medens den nu er betydelig forringet i Værdi.

Der er under Sagens Behandling afgivet Forklaring af Sagens Parter 
og en Række Vidner, derunder en Del Beboere og Grundejere ved 
Lisborgvej, baade Vest og Syd for Farmen. Sagsøgte har forklaret, at 
Mink kun taaler frisk Foder, hvorfor man meget omhyggeligt paaser, 
at Foderet ikke er fordærvet. Tørring af Komaver, der benyttes til 
Vinterfoder, kan efter Sagsøgtes Opfattelse ikke genere Sagsøgerinden. 
Det samme gælder Tørring af Skind, der foregaar i et lukket Skur. 
Skylning af Spande varer ca. et Kvarter daglig, og Skyllevandet ledes 
gennem en lukket Ledning til en Sivebrønd. Affald og Gødning nedgraves 
paa Ejendommen eller henlægges i lukket Mødding paa Matr. Nr. 136 a 
længst borte fra Sagsøgerindens Ejendom. En aaben Mødding, der fand
tes paa Ejendommen, da den blev drevet som Landbrugsejendom, men
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som blev nedlagt i 1941, maa efter Sagsøgtes Mening have været mere 
generende for Sagsøgerinden end Minkfarmen.

Medens enkelte Vidner, der er kommet paa Sagsøgerindens Ejendom, 
har forklaret, at de har mærket Lugt fra Farmen, har samtlige de 
ovennævnte Vidner, der bor ved Lisborgvej, erklæret, at de aldrig har 
følt sig generet af Lugt eller Fluer fra Farmen.

I en Erklæring af 31. Oktober 1942 fra Dansk Pelsdyravlerforehing 
udtales det blandt andet: »Hvorvidt en Minkfarm er generende kan ikke 
afgøres, uden at man kender de paagældende Forhold ganske nøje, men 
i Almindelighed er det saaledes, at Minkgaarde ikke virker meget 
generende, og det er i hvert Fald mangfoldige Steder saaledes, at Mink- 
gaardene ligger meget nær op ad Beboelse.«

Om Beskaffenheden af det Kvarter, hvori Farmen og Sagsøgerindens 
Ejendom er beliggende, hedder det i en Erklæring af 17. Juli 1943 fra 
Frederikshavn Byraad: »Bebyggelsen ved og omkring Lisborgvej er lav 
og aaben og er iøvrigt omgivet af Marker tilhørende Landbrugsejen
domme.«

Efter alt foreliggende findes det ikke godtgjort, at der ved Farmens 
Drift er forbundet Ulemper for Sagsøgerinden, der gaar væsentligt ud 
over, hvad hun maatte forvente efter Kvarterets Beskaffenhed og Ejen
dommens Beliggenhed, og da Driften af Farmen herefter ikke kan anses 
retstridig i Forhold til Sagsøgerinden, vil Sagsøgte ikke kunne til
pligtes at ophøre med Driften af Farmen, ligesom der ikke findes Grund
lag for at tilkende Sagsøgerinden nogen Erstatning. I Overensstem
melse hermed vil Sagsøgtes Frifindelsespaastand være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgerinden have at godtgøre Sag
søgte med 350 Kr.

Torsdag den 17. Januar.

Nr. 303/1944. Fabrikant Kaj Gudmundsen (Allerup) 
mod

Ingeniør M. Krag (Svane).
(Betaling af Afgift ifølge Overenskomst angaaende Fabrikations- og 

Salgsret til en Skumsprøjte).

Østre Landsrets Dom af 24. November 1944 (V Afd.): Sag
søgte, Ingeniør M. Krag, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Fabrikant Kaj 
Gudmundsen, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren betaler inden 15 Dage 
fra Dato Sagens Omkostninger til Sagsøgte med 500 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Overenskomsten mellem Parterne indeholder bl. a. følgende Bestemmelser:



668 17. Januar 1946

»1.Fabrikant Gudmundsen overdrager til Ingeniør Krag Fabrikations- og Salgsretten for Tyskland og Norge til en af mig opfundet Skumhaandsprøjte, hvorpaa er meddelt dansk Patent, og hvorpaa Gudmundsen agter at søge Patent i Tyskland.
2.

I Licensafgift betaler Ingeniør Krag følgende Beløb for hver 
solgt Sprøjte:indtil 1000 Stk. Kr. 5.00 pr. Stk.over 1000 indtil 2000 Stk. Kr. 4.00 pr. Stk.og over 2000 Stk. Kr. 3.60 pr. Stk.Der svares dog en Minimumsafgift paa Kr. 5.000.00 om Aaret regnet fra den 1. Oktober 1942.Licensafgiften betales senest den 8. i hver Maaned for det i den foregaaende Maaned skete Salg. Endelig Opgørelse foretages den 1. Oktober 1943. 4.

Saafremt den fornævnte Licensafgift ikke betales som anført, er Fabrikant Gudmundsen berettiget til med 8 Dages Varsel at hæve nærværende Overenskomst.
5.Overenskomsten ophører uden Varsel den 1. Oktober 1943, med mindre der inden denne Dag er truffet Aftale mellem Parterne om dens Fortsættelse.«Efter Dommens Afsigelse er der afgivet fornyet Forklaring 

af Parterne.Indstævnte har forklaret, at han efter at have erfaret, at det tyske Patent var en Hindring for Sprøjtens Salg i Tyskland, i Slutningen af Oktober 1942 gjorde Appellanten bekendt hermed, og han forstod paa Appellanten, at denne var klar over, at Overenskomsten herefter for Tiden var uden Værdi. En i November 1942 modtaget Skrivelse fra Indehaverne af det tyske Patent omtalte Indstævnte ligeledes for Appellanten. I Tiden fra Oktober 1942 til Maj 1943 havde Parterne mange Samtaler angaaende almindelige Forretningsanliggender, uden at Appellanten nogensinde hentydede til Patentsagen. Først da et Aar efter Overenskomstens Oprettelse var forløbet, fremsendte Appellanten sin Regning. Appellanten har forklaret, at Indstævnte først i Maj 1943 gjorde ham bekendt med den Hindring, der var opstaaet for Salget af Sprøjten som Følge af det tyske Patent. Indstævnte sagde da intet om, at han betragtede sig som løst fra Overenskomsten. Appellanten hørte derefter intet fra Indstævnte, før Appellanten den 30. September 1943 havde fremsendt sin Regning.Appellanten har for Højesteret erkendt, at det tyske Patent var til Hinder for Sprøjtens Salg i Tyskland, men har til Støtte for sin Paastand anført, dels at Indstævnte ikke i Tide har gjort gældende overfor Appellanten, at han betragtede Overenskomsten som bortfaldet, dels at intet hindrede Indstævnte i at udnytte
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Overenskomsten ved at sælge Sprøjten i Norge, hvor der var udtaget Patent paa den.Efter det saaledes foreliggende kan det ikke antages, at Indstævnte har udvist nogen Forsømmelse med Hensyn til at underrette Appellanten om Hindringerne for Salget af Sprøjten i Tyskland, og idet det tiltrædes, at Adgangen til Salget i Norge alene ikke kunde berettige Appellantens Krav, vil den indankede Dom være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Fabrikant Kaj Gudmundsen, til Indstævnte, Ingeniør M. Krag, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Overenskomst af 18. September 1942 overdrog Sagsøgeren, Fa

brikant Kaj Gudmundsen, til Sagsøgte, Ingeniør M. Krag, Fabrikations
og Salgsretten for Tyskland og Norge til en af Sagsøgeren opfundet 
Skumhaandsprøjte, hvorpaa var meddelt dansk Patent, og hvorpaa Sag
søgeren agtede at søge Patent i Tyskland. I Overenskomsten bestemmes, 
at der skal svares en Minimumsafgift af 5000 Kr. om Aaret at regne 
fra den 1. Oktober 1942.

Idet Sagsøgeren gør gældende, at Sagsøgte har undladt at betale 
den nævnte Minimumsafgift, paastaar han ham tilpligtet at betale 5000 Kr. 
med sædvanlig Procesrente.

Sagsøgte paastaar sig frifundet, idet han bl. a. gør gældende, at 
Sprøjten som værende i Strid med et bestaaende tysk Patent ikke kan 
afhændes i Tyskland, hvilket han har regnet med som en Selvfølge, at 
den kunde, og at Retten for Norge kun var et Appendix til Retten for 
Tyskland, samt at det overhovedet ikke vilde kunne betale sig for ham 
at fremstille Sprøjten alene med Salg i Norge for Øje.

Da det maa anses godtgjort, at det er rigtigt, hvad Sagsøgte anfører 
m. H. t. Salg i Tyskland, og da der efter Sagens Oplysninger maa gives 
ham Medhold i det af ham iøvrigt oplyste, vil han være at frifinde.

Nr. 234/1944. Firmaet Indenlandsk Brændsel (Em. Christensen) 
mod 

Arbejdsmand Valdemar Christensen (Richter efter Ordre).
(Angaaende Salg af Tørv).
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Vestre Landsrets Dom af 16. September 1944 (I Afd.): De 
Sagsøgte, Firmaet Indenlandsk Brændsel, bør til Sagsøgeren, Arbejds
mand Valdemar Christensen, betale 1728 Kr. 17 Øre tilligemed Renter 
deraf 6 pCt. aarlig fra den 3. November 1942, indtil Betaling sker. Til 
det Offentlige betaler de Sagsøgte Rets- og Stempelafgifter, som skulde 
være erlagt, saafremt Sagsøgeren ikke havde haft fri Proces, samt til de 
for Sagsøgeren under Sagens Forberedelse ved Underretten, under en 
Vidneførsel i Kolding og under Domsforhandlingen for Landsretten be
skikkede Sagførere, Landsretssagførerne Kirk, Bjerre og Mikkelsen i 
Salær henholdsvis 150 Kr., 30 Kr. og 150 Kr., samt til de to førstnævnte 
i Godtgørelse for Udlæg henholdsvis 10 Kr. og 8 Kr. 65 Øre. Det idømte 
udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten gentaget sin Paastand om Frifindelse. Indstævnte, der nu er enig i, at den i Kontrakten fastsatte Pris, 50 Kr. pr. Ton, saafremt Tørvene ikke kunde henføres til Klasse I, skulde nedsættes med Differencen mellem Maksimalpriserne for Klasse I og for den Klasse, Tørvene viste sig at kunne henføres til, paastaar sig herefter tilkendt 1613 Kr. 22 Øre med Renter i Stedet for det ved Dommen tilkendte Beløb. Begge Parter har derhos nedlagt subsidiære Paastande.
Med Hensyn til det i Sagen omhandlede Tillæg for Stakning, 426 Kr., gør Appellanten ikke gældende, at dette Tillægs Betaling er betinget af, at Tørvene var af Klasse I, men han hævder nu, at Tillæget ikke kan kræves, da der ikke har fundet en egentlig Stakning af Tørvene Sted.
Efter de i Sagen foreliggende Oplysninger tiltrædes det, at de paa Grundlag af Prøveudtagningerne i Bække foretagne Analyser lægges til Grund ved Sagens Afgørelse, og da det med Hensyn til Stakningen af Tørvene tildels efter Dommens Afsigelse oplyste ikke findes at give Grundlag for en Ændring af Dommen, vil denne være at stadfæste med den Ændring, der følger af Instævntes Paastand for Højesteret.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde udrede som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at det Beløb, der tilkendes Indstævnte, Arbejdsmand Valdemar Christensen, nedsættes til 1613 Kr. 22 Øre med Renter som i Dommen fastsat.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Richter og i Salær til Landsretssagfører Povl Pedersen for Møde ved en subsidiær Vid-
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neførsel betaler Appellanten, Firmaet Indenlandsk Brændsel henholdsvis 300 Kr. og 30 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved en mellem Sagsøgeren, Arbejdsmand Valdemar Christensen, 

Esbjerg, som Producent og de Sagsøgte, Firmaet Indenlandsk Brændsel, 
Vejle, som Køber indgaaet Aftale solgte førstnævnte til sidstnævnte et 
Parti Tørv, der skulde leveres i Bække, og for hvilket Købesummen 
fastsattes til 50 Kr. pr. t. Efter at det havde vist sig, at Tørvene paa 
Grund af, at deres Indhold af Vand og Aske var større end forudsat, 
ikke kunde sælges som Tørv af Klasse I, jfr. Bekendtgørelse Nr. 32 af 
30. Januar 1942 § 1, var der mellem Parterne Enighed om, at Partiet 
desuagtet skulde leveres, men at hele den aftalte Købesum ikke kunde 
kræves betalt.

Ifølge Vejeattester af 17. og 18. Oktober 1942 blev der af Sagsøgeren 
leveret Tørv, der paa Bække Station indladedes i 3 Jernbanevogne, og 
ifølge Vejeattester af 19. og 20. s. M. yderligere Tørv til Indladning i 
3 andre Jernbanevogne. Den samlede Vægt af Partiet udgjorde 85,2 t. 
Efter at der af autoriseret Prøveudtager N. N. Møller, Bække, var ud
taget Prøver af de leverede Tørv, blev Prøverne indsendt til Analyse, 
og det fremgik af de henholdsvis i Esbjerg og i Vejle foretagne Analyser, 
at Indholdet af Vand og Aske udgjorde 40,4 og 43,7 pCt. henholdsvis af 
Prøver fra de 3 første og de 3 sidste Jernbanevogne. Sagsøgte lod den 
21. og 22. Oktober 1942 efter Partiets Ankomst til Kolding ved kgl. Vejer 
og Maaler udtage Prøver af Tørvene fra 5 af de 6 Jernbanevogne og 
lod Prøven analysere af Løve-Apoteket i Kolding. Resultatet udviste et 
Vand- og Askeindhold af 66,3 pCt. Endelig blev der paa Foranledning af 
Firmaet Generator-Brændsels Kompagniet, til hvilket Partiet var videre- 
solgt, efter Partiets Ankomst til København, hvortil det overførtes i 
Skib, foretaget Analyser af en af en derværende autoriseret Prøve
udtager den 5. November 1942 udtaget Prøve af Partiet. Denne Analyse 
gav til Resultat, at Prøven havde et Vand- og Askeindhold af 57 pCt., 
deraf Vandindhold 52,3 pCt.

Idet Sagsøgeren har anbragt, at Analyseringen af de ved Indladnin
gen i Bække paa lovlig Maade udtagne Prøver i Henhold til fornævnte 
Bekendtgørelses § 3, Stk. 2, vil være at lægge til Grund ved Opgørelsen 
mellem Parterne, og at Prisen derfor udgør den ved Bekendtgørelsen 
fastsatte Maksimalpris for Tørv af Klasse II B, 30 Kr. pr. t, hvortil 
vil være at lægge for Stakning og Kørsel 12 Kr. 35 Øre pr. t, har han 
under nærværende Sag paastaaet de Sagsøgte tilpligtede at betale 
ham for 85,2 t 
ä 42 Kr. 35 Øre .............................................................. 3608 Kr. 15 Øre
hvoraf er betalt ............................................................... 1879 — 98 —

til Rest.... 1728 Kr. 17 Øre
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tilligemed Renter deraf 6 pCt. p. a. fra den 3. November 1942, indtil 
Betaling sker.

De Sagsøgte, efter hvis Anbringende der af de nedenfor anførte 
Grunde ved den skete Betaling er erlagt mere, end Sagsøgeren kan 
kræve betalt, har paastaaet sig frifundet og har endvidere nedlagt flere 
subsidiære Paastande.

Til Støtte for deres Paastande har de Sagsøgte i første Række 
gjort gældende, at der ikke kan tillægges de Analyser, der er foretagne 
af de ved Indladningen i Bække uden tilbørlig Iagttagelse af de fore
skrevne Regler udtagne Prøver, nogen Betydning, men at Betalingen 
maa udregnes paa Grundlag af en af de senere foretagne Analyser. 
Tørvene falder derefter udenfor den i Bekendtgørelsens § 1, Stk. 1, 
anførte Klasseinddeling, hvorhos der kan blive Spørgsmaal om en yder
ligere Reduktion af Prisen efter Bestemmelsens Stk. 4.

De har endvidere gjort gældende, at de i Bestemmelsen anførte 
Maksimalpriser ikke uden videre kan benyttes ved Udregningen af 
Købesummen. Der var nemlig ved den oprindelige Aftale solgt under 
Maksimalprisen, idet denne for Tørv af Klasse I, naar Betaling for Stak
ning og Kørsel lægges til, vilde overstige de 50 Kr. pr. t, hvortil der 
var solgt. Da Tørvene har vist sig ikke at være af Klasse I, maa den 
aftalte Pris reduceres med den Difference, der ved Bekendtgørelsen er 
fastsat mellem Priserne for Tørv af Klasse I og Tørv af lavere Klasser. 
Lægges saaledes den i Kolding foretagne Analyse til Grund, maa den 
aftalte Pris, for saa vidt angaar 76,82 t af Partiet — nemlig Indholdet af 
de 5 Jernbanevogne, af hvilke der er udtaget Prøver — reduceres med 
30 Kr. pr. t, nemlig Forskellen mellem Maksimalprisen for Tørv af 
Klasse I 39 Kr. og Tørv af Klasse III B 23 Kr. med yderligere Fradrag 
i Henhold til Bekendtgørelsens § 1, Stk. 4, af 14 Kr. pr. t. Til Prisen 
for 76,82 t å 20 Kr., 1536 Kr. 40 Øre, maa lægges Betalingen for Ind
holdet af den 6te Jernbanevogn, 8,39 t Tørv, af hvilke Analyse ikke er 
foretaget i Kolding, og for hvilke Prisen derfor beregnes efter Analysen 
af de i Bække udtagne Prøver, altsaa som Tørv af Klasse II B, 41 Kr. 
pr. t eller 343 Kr. 58 Øre. Saaledes udkommer det af de Sagsøgte 
betalte Beløb 1879 Kr. 98 Øre.

De Sagsøgte har endelig hævdet, at ogsaa dette Beløb er for højt, 
idet Tillæget for Stakning, der indgaar i den aftalte Købesum af 50 Kr. 
pr. t, kun tilkommer Sagsøgeren, naar Tørvene er af Klasse I, idet det 
ligger udenfor Forudsætningerne for Aftalen at anvende saa betydelige 
Udgifter, som en Stakning medfører — nemlig for et Parti af den anførte 
Størrelse 426 Kr., jfr. Bekendtgørelsens § 2, Stk. 2, — naar Tørvene er 
af ringere Kvalitet, særlig naar de er af saa ringe Kvalitet som de her 
under Sagen omhandlede.

Færdig fra Trykkeriet den 13. Februar 1946

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretæren

89. Aargang Højesteretsaaret 19 45 Nr. 28

Torsdag den 17. Januar.

Da de Sagsøgte har erkendt, at Sagsøgeren ikke har været varslet 
til at overvære Prøveudtagningen i Kolding, har de her under Sagen 
paastaaet Analysen af de i København udtagne Prøver lagt til Grund, 
idet Sagsøgerens Sagfører telefonisk blev underrettet om denne Prøve
udtagning, hvori han dog erklærede sig uinteresseret. Paa Grundlag af 
sidstnævnte Analyse har de Sagsøgte efter samme Principper som oven
for anført og med Reduktion efter Bekendtgørelsens § 1, Stk. 4, be
regnet Prisen pr. t til 26 Kr. og for 85,2 t til 2215 Kr. 20 Øre, hvorefter 
en af de Sagsøgtes subsidiære Paastande gaar ud paa Frifindelse mod 
Betaling af 335 Kr. 22 Øre, nemlig 2215 Kr. 20 Øre med Fradrag af de 
betalte 1879 Kr. 98 Øre. Naar imidlertid yderligere Stakningsudgifterne 
426 Kr. fradrages, er der ogsaa efter denne Beregning allerede betalt 
for meget for Tørvene og de Sagsøgte har derfor principalt paastaaet 
Frifindelse.

Med Hensyn til de Sagsøgtes Indsigelse mod Lovligheden af Prøve
udtagningen i Bække har de nærmere anført, at Udtagningen ikke som 
foreskrevet er sket under Læsningen, men — som det fremgaar af 
Dateringen paa Vejesedleme sammenholdt med Analyseattesterne — een, 
tildels endog to Dage efter Læsningen. Denne Fejl i Forbindelse med, 
at Prøverne før deres Indsendelse til Analyse formenes ikke at være 
opbevaret i en lufttæt Beholder, kan efter de Sagsøgtes Fremstilling have 
medført, at Vejrliget har indvirket paa Prøvematerialet, hvilket kan for
klare den paafaldende Forskel mellem de første og de senere Analyse
resultater. Der kan derhos i det hele taget ikke haves Tillid til Prøve
udtagningen i Bække, da N. M. Møllers Autorisation som Prøveudtager 
senere er frataget ham paa Grund af mangelfuld Udførelse af Hvervet.

N. M. Møller har under Sagen afgivet Forklaring som Vidne om den 
nærmere Fremgangsmaade, han har fulgt ved Prøveudtagningen, og de 
Sagsøgte har erkendt, at der, saafremt han har udtaget Prøverne som af 
ham forklaret, ikke kan rejses nogen Indvending herimod. Overens
stemmende hermed har Landbrugsministeriets Tørvekontor udtalt sig. 
Det danske Hedeselskab har i en Erklæring af 10. November 1942 anført 
følgende:

»-----------Prøveudtageren, Hr. Møller, hævder bestemt, at der af
hver Banevogn blev udtaget Delprøve i Overensstemmelse med Reglerne 
for Prøveudtagning, og de 3 Delprøver er derefter blandet til en Fælles-

H. R. T. 1945 Nr. 28 4d
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prøve. Partiet var meget uensartet med adskillige vaade Bundtørv, og 
det regnede en Del under og efter Paalæsningen-----------

Vi har det Indtryk, at Prøveudtagningen i Bække i nogen Tid ikke 
har været tilfredsstillende og har meddelt Prøveudtageren, at han maa 
være forberedt paa, at hans Autorisation vil blive inddraget, saafremt 
han ikke i alle Maader viser fornøden Omhu ved Prøveudtagningens 
Udførelse.

Om den for Dem foretagne Prøveudtagning i Bække skal imidlertid 
bemærkes, at Opgaven ikke har været let, hvis Prøveudtageren har Ret i, 
at Tørvene har været meget uensartede paa Grund af, at der har været 
vaade Bundtørv iblandt, ligesom det selvsagt har gjort Prøveudtagningen 
vanskelig, at den har strakt sig over 2 Dage med ustadigt Vejr.

Hedeselskabet er af den Opfattelse, at Fællesprøve, som her om- 
handlet — og det gælder baade Fællesprøverne i Bække og Kolding — 
kun kan danne Grundlag for Afregning, saafremt der foreligger særlig 
Aftale herom mellem Køber og Sælger, saaledes at førstnævnte i Til
fælde af, at saadan Aftale ikke foreligger, maa anses for berettiget til 
at afregne efter autoriserede Prøver taget af hver Vogn ved Mod
tagelsen.«

Det fremgaar derhos af en Skrivelse af 7. December 1943 fra Det 
danske Hedeselskab, at Landbrugsministeriet under 10. April s. A. har 
tilbagekaldt den N. M. Møller meddelte Autorisation som Prøveudtager 
af Tøæv paa Grund af, at Hedeselskabet ved foretagne Kortrolunder- 
søgelser havde konstateret, at han i en Del Tilfælde ikke havde vist 
fornøden Omhu ved Prøveudtagningen.

Efter det foreliggende findes det ikke ved det om Dateringen af 
Vejesedlerne og Analyseattesterne oplyste tilstrækkelig godtgjort, at der 
af Møller er udvist nogen Forsømmelighed ved Prøveudtagelsen. Da 
der ej heller iøvrigt foreligger Holdepunkter for at aptage, at Prøve
materialet ikke har været egnet til at danne Grundlag for Analyseringen, 
og idet det herefter ikke findes at være af Betydning, at Autorisationen 
senere er frataget Møller, maa Tørvene ved Indladningen antages at have 
kunnet klassificeres som Tørv af Klasse II B. Det bemærkes herved, at 
der ikke af de Sagsøgte er rejst Indsigelse mod, at Analyseringen er 
udført paa Grundlag af en Fællesprøve.

Hvad dernæst angaar den Ændring af den oprindelige Aftale, der 
fandt Sted, efter at man var blevet klar over, at Tørvene ikke gik i 
Klasse I, maa det efter de af Parterne for Landsretten afgivne For
klaringer antages, at der under de da førte — efter det oplyste meget 
lidt indgaaende — Forhandlinger faldt Udtalelser som, at Tørvene skulde 
betales »efter den Klasse, de gik i« eller lignende. Idet der maa gaas ud 
fra, at Forstaaelsen af denne Bemærkning ikke er blevet nærmere drøftet 
mellem Parterne, findes det at maatte ligge nærmest at antage, at man 
herved har villet udtrykke, at man ganske skulde se bort fra den tid
ligere aftalte Pris, og Sagsøgeren maa derfor anses berettiget til at 
beregne sig de i Bekendtgørelsen fastsatte Priser for de leverede Tørv.

Til Prisen for disse maa Sagsøgeren endvidere anses berettiget til 
at lægge den i Bekendtgørelsens § 2, Stk. 2, nævnte, for Tørv af samt
lige Klasser gældende, Betaling for Stakning, idet der efter det oplyste
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ikke kan gives de Sagsøgte Medhold i, at det skulde være en Forudsæt
ning herfor, at Tørvene var af Klasse I.

Efter det anførte vil Sagsøgerens Paastand i det hele være at tage 
til Følge.

De Sagsøgte vil derhos have at udrede Sagens Omkostninger efter 
Reglerne for beneficerede Sager som nedenfor anført.

Fredag den 18. Januar.

Nr. 191/1944. Plejer Edmund Emil Jørgensen (Qamborg) 
mod

Indenrigsministeriet (Kammeradv. v/ Bunch-Jensen).
(Spørgsmaal om Tjenestebolig for en Plejer ved Sindssygehospitalet 

ved Vordingborg).

Østre Landsrets Dom af 21. April 1944 (II Afd.): Den be
gærte Udsættelse af Indstævnte, Plejer Edmund Emil Jørgensen, vil 
være at fremme. Indstævnte bør inden 15 Dage efter denne Doms Af
sigelse betale dels til det Offentlige de Retsafgifter, som skulde erlægges, 
hvis Sagen ikke havde været afgiftsfri for Appellanten, Indenrigsmini
steriet, dels til Appellanten Sagens Omkostninger med 150 Kr. under 
Adfærd efter Loven. Det Offentlige betaler til den for Indstævnte be
skikkede Sagfører, Overretssagfører K. Anker-Jensen som Salær og 
Udlægsgodtgørelse 75 Kr. og 40 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten, der efter Dommen er fraflyttet den af ham benyttede Bolig, paastaaet sig tilkendt Erstatning, som han opgør paa følgende Maade:Udgifter i Anledning af Flytningen ..........  100 Kr.Den forhøjede Husleje indtil Oktober Flyttedag 1945.. 400 — Tort og Ulempe .....................  400 —

ialt.... 900 Kr.
Indstævnte paastaar Frifindelse.Seks Dommere finder, at Indstævnte af de i Dommen anførte Grunde har været berettiget til at bringe Boligforholdet til Ophør som sket, og stemmer derfor for at tage Indstævntes Paastand til Følge, samt for at stadfæste Dommen i Henseende til Sagsomkostninger for Landsretten og paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 400 Kr.

43*
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Tre Dommere bemærker følgende:Appellantens Lejemaal findes efter sin Beskaffenhed ikke at falde ind under Tjenestemandslovens § 36, hvorimod det maa anses omfattet af sammes § 38. For et saadant Lejemaal maa Lejelovens almindelige Opsigelsesregler, der ikke er iagttagne, gælde, i alt Fald naar der som her ikke er truffet udtrykkelig Aftale om Vilkaarene for Lejemaalets Ophør. Herefter findes Indstævnte at være erstatningspligtig overfor Appellanten. Foruden 500 Kr. til Udgifter i Anledning af Flytningen og til forhøjet Husleje indtil Oktober Flyttedag 1945, mod hvilke Krav ingen Indsigelse er rejst, findes der at burde tilkendes Appellanten en Erstatning for Ulempe, der etter det foreliggende passende vil kunne ansættes til 200 Kr. Disse Dommere vil herefter tilpligte Indstævnte at betale 700 Kr. til Appellanten.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Indenrigsministeriet, bør for Appellanten, Plejer Edmund Emil Jørgensens Tiltale i denne Sag fri at være.I Henseende til Sagsomkostninger for Landsretten bør denne Dom ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten til Indstævnte med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Aaret 1869 erhvervede Sindssygehospitalet ved Vordingborg Ret 

til at anlægge et Vandværk ved Hulemosesø og anlagde derfra en 
4—5 km lang Ledningsforbindelse med Hospitalet, ligesom Hospitalet i 
Søens Nærhed opførte et Pumpehus m. v. samt et Beboelseshus for 
Vandmesteren. I Aaret 1928 sluttede Hospitalet Overenskomst med Vor
dingborg Kommune om Levering af Vand fra Kommunens Vandværk, og 
Vandværket ved Hulemosesø ophørte sin Virksomhed, men bevaredes 
indtil videre som Reserve. Den Undermaskinmester ved Hospitalet, der 
havde fungeret som Vandmester og havde haft Vandmesterboligen som 
Tjenestebolig, vedblev at bebo denne paa uforandrede Vilkaar indtil sin 
Afsked i Aaret 1931. Huset blev derefter i et’ Aarstid beboet af en Plejer 
ved Sindssygehospitalet, ligeledes efter Vilkaarene for Tjenesteboliger, 
og fra Aaret 1932 har det været beboet af Indstævnte, Plejer Edmund 
Emil Jørgensen, paa samme Vilkaar, hvilket saavel fra hans som fra 
Hospitalets Side var forudsat ved hans Overtagelse af Huset, uden at 
der blev oprettet nogen skriftlig Udfærdigelse derom.

I Aaret 1941 var Pumpehuset forfaldent, og Ledningsnettet vilde 
kræve omfattende Reparationsarbejder for ikke at forfalde. Hospitalet 
besluttede da at sælge Ledningsnettet, der blev opgravet og solgt i
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Aarene 1942—43; Pumpehuset blev nedrevet, og det bestemtes at sælge 
Vandmesterboligen for at faa Værket likvideret. I August Maaned 1943 
meddeltes det mundtligt Indstævnte, at Huset vilde blive solgt. I Oktober 
Maaned 1943 blev Ejendommen Matr. Nr. 7 e af Nyraad Jorder og 
Matr. Nr. 13 e af Vintersbølle, Vordingborg Købstads Jorder, hvorpaa 
Huset var opført, solgt for 10.000 Kr. til Fabrikant Aage Clausen bl. a. 
paa Vilkaar, at Indstævnte skulde have Ret til at blive boende i Huset 
til Udgangen af Januar 1944, og ved anbefalet Brev af 21. Oktober 1943 
meddelte Hospitalet Indstævnte, at han maatte fraflytte Huset med Ud
gangen af Januar Maaned 1944.

I Skrivelse af 17. December 1943 til Fabrikant Clausen protesterede 
Indstævnte mod at fraflytte Huset, og da han vedblev at bebo dette, 
begærede Hospitalet ham den 31. Januar 1944 af Fogeden for Vording
borg Købstad m. v. udsat af Ejendommen. Indstævnte protesterede under 
Anbringende af, at hans Boligforhold ikke omfattedes af Tjenestemands
lovens § 36, men af dens § 38 og derfor var undergivet Bestemmelserne 
i Lejelovgivningen, og at hans Lejeforhold ikke var behørigt opsagt 
efter denne.

Ved Fogedrettens den 2. Februar 1944 afsagte Kendelse blev Ud
sættelsesforretningen nægtet Fremme med den Begrundelse, at Boligen 
ikke omfattedes af Bestemmelserne i Tjenestemandslovens § 36, Stk. 1, 
men af Lovgivningen om Leje, og at Opsigelsen ikke var hjemlet 
efter denne.

Denne Kendelse har Indenrigsministeriet paaanket med Paastand om, 
at den ændres derhen, at den begærte Udsættelsesforretning nyder 
Fremme.

Indstævnte, hvem der er bevilget fri Proces, har principalt paastaaet 
Sagen afvist med den Begrundelse, at efter Ejendommens Salg er ikke 
Appellanten, men Fabrikant Clausen raadig over denne, saaledes at 
Appellanten ikke er beføjet til at begære nogen Udsættelsesforretning 
vedrørende Ejendommen.

Heri kan der ikke gives Indstævnte Medhold, da Retsgrundlaget for 
Begæringen vedrører Appellantens Dispositioner i dennes Besiddelsestid.

Subsidiært har Indstævnte paastaaet Kendelsen stadfæstet.
For Landsretten har Indstævnte og Ekspeditionssekretær i Direkto

ratet for Statens Sindssygehospitaler Iver Unsgaard afgivet Forklaring.
Som anført er det paagældende Hus opført som Tjenestebolig for 

en Funktionær ved Sindssygehospitalet og har stedse været behandlet 
efter Reglerne for Tjenesteboliger, særlig ogsaa i Forhold til Indstævnte. 
Der er intet Grundlag for at fastslaa, at der ikke skulde være givet 
Indstævnte en efter Reglerne for saadanne Boliger behørig Opsigelse til 
Fraflytning senest den 31. Januar 1944.

Som Følge deraf vil Kendelsen være at ændre i Overensstemmelse 
med Appellantens Paastand.

Sagens Omkostninger for Landsretten vil Indstævnte have at betale 
som nedenfor anført.
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Nr. 277/1945. Blikkenslagermester Svend Nielsen (Landsretssagfører Emanuel Jensen, Horsens)
mod

Ostehandler Holger Sørensen (Landsretssagfører Haagen Haagentoft, Horsens).
Kendelse afsagt den 7. December 1945 af den i Henhold til 

Lov Nr. 55 af 2 5. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret 
for Skanderborg Amtsraadskreds:

Sagsøgeren under nærværende Sag, Ostehandler Holger Sørensen, 
har af Sagsøgte, Blikkenslagermester Svend Nielsen, til Ostelager lejet 
et Kælderlokale i dennes Ejendom Houmannsgade 38, Horsens, for en 
aarlig Leje af 240 Kr. Lejemaalet tog efter Sagsøgerens Anbringelse 
under Sagen sin Begyndelse i Midten af Aaret 1940, medens Sagsøgte 
mener, at det var noget senere, formentlig i 1942.

Efter det for Retten oplyste opsagde Sagsøgte den 18. Oktober d. A. 
Sagsøgeren til Fraflytning den 1. December, subsidiært den 20. December 
d. A. under Paaberaabelse af, at Sagsøgte selv ønskede at benytte 
Lokalet til Erhvervsvirksomhed. Sagsøgeren, der protesterede mod Op
sigelsens Lovlighed, har ved Begæring af 16. November d. A. indbragt 
Spørgsmaalet herom for den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 
nedsatte Voldgiftsret for Skanderborg Amtsraadskreds, da han anser 
sig beskyttet efter denne Lovs § 1, Stk. 1. Han har til Støtte herfor 
anført, at han fra det lejede Lokale sælger Ost saavel en gros til Køb
mænd og andre Handlende som en detail til en Del af Kvarterets Beboere 
uden dog nærmere at have godtgjort, hvor stor en Del af Omsætningen 
der falder paa sidstnævnte Del af Kundekredsen.

Sagsøgte har under Sagen nedlagt Paastand om, at Sagen afvises 
fra Voldgiftsretten, idet han har anført, at et Lejemaal af den her om
handlede Art ikke er beskyttet af nævnte Lov, da Virksomhedens sted
lige Forbliven i den paagældende Ejendom ikke er af væsentlig Betyd
ning og Værdi for Virksomheden, idet Sagsøgerens en detail-Kunder maa 
antages at udgøre en ganske ringe Del af hans Omsætning.

Idet Sagen herefter først vil være at paakende i Formaliteten, skal 
Retten bemærke, at den har besigtiget det lejede Lokale.

Det fremgaar heraf, at der i Lokalet er opsat de for Virksomheden 
nødvendige Hylder samt et Køleanlæg.

Da Sagsøgeren efter det oplyste driver en Erhvervsvirksomhed i en 
lejet Del af en Ejendom i Horsens, og da det ikke findes paa Forhaand 
at kunne udelukkes, at Virksomhedens stedlige Forbliven i denne Ejen
dom er af væsentlig Betydning og Værdi for Virksomheden, har Sag
søgeren Krav paa at faa Sagen paakendt i Realiteten.

Thi bestemmes:
Den af Sagsøgte, Blikkenslagermester Svend Nielsen. Horsens, ned

lagte Paastand om Sagens Afvisning fra Erhvervsvoldgiftsretten bør 
ikke tages til Følge.
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Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.
Den paakærede Kendelse er afsagt af den i Henhold til Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937 nedsatte Voldgiftsret for Skanderborg Amtsraadskreds.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.I Henhold til de i Kendelsen anførte Grunde vil den være at stadfæste. Thi bestemmes:
Voldgiftsrettens Kendelse stadfæstes.

Mandag den 21. Januar.

:Nr. 58/1945. Ingeniør Otto H. Nyholm (Overretssagfører Fabricius)
mod

Handels- og Fabrikationsfirmaet Telavox Radio ved dets Eneindehaver Clemen Jørgensen (Hjejle).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Sø- og Handelsrettens Dom af 23. Februar 1945: Sagsøgte, 
Handels- og Fabrikationsfirmaet Telavox Radio ved dets Eneindehaver 
Clemen Jørgensen, bør inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til 
Sagsøgeren, Ingeniør Otto H. Nyholm, udlevere Feriemærker til Paa
lydende 126 Kr., men bør iøvrigt for Sagsøgerens Tiltale i denne Sag 
fri at være. Sagens Omkostninger betaler Sagsøgeren til Sagsøgte med 
400 Kr. ligeledes inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten, der ikke har gentaget sit Krav om Tilkendelse af et Tantiémebeløb, principalt paastaaet Indstævnte tilpligtet at betale Appellanten 3628 Kr. 50 Øre med nærmere angivne Renter samt tilpligtet at udlevere Appellanten Feriemærker til Paalydende 151 Kr. 20 Øre. Appellanten har derhos nedlagt subsidiære Paastande. Indstævnte, der efter Dommen har udleveret Appellanten de ham tilkendte Feriemærker til Paalydende 126 Kr., paastaar Frifindelse.Syv Dommere stemmer for i Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde at stadfæste Dommen, dog at Bestemmelsen om Udlevering af Feriemærker udgaar, samt for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.
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Een Dommer bemærker følgende:Efter det uklare og tildels modstridende Indhold af Dokumentet af 7. Marts 1944 kan det vel stille sig usikkert, hvorledes det rettelig bør forstaas, men under Hensyn til det om dets Tilblivelse og om Parternes Forhold iøvrigt oplyste findes Appellanten at have haft Føje til at £aa ud fra, at han, saafremt Rekreationsopholdet medførte et tilfredsstillende Resultat, kunde regne med Fortsættelse af Engagementet hos Indstævnte, og da det er uomtvistet, at Appellanten efter Rekreationsopholdet har været i Stand til at varetage sin Gerning hos Indstævnte, findes der, jfr. herved § 13, sammenholdt med § 2 i Lov Nr. 168 af 13. April 1938, at maatte gives Dom overensstemmende med Appellantens principale Paastand.Een Dommer bemærker følgende:Aftalen af 7. Marts 1944 findes at gaa ud paa, at Indstævnte, uden at Appellanten er opsagt til et vist nærmere angivet Tidspunkt, kan bringe Tjenesteforholdet til Ophør uden Varsel. En saadan Aftale medfører, at Funktionæren, medens Tjenesteforholdet bestaar, faar en ringere Retsstilling end hjemlet ved Funktionærlovens § 2, og maa derfor anses stridende mod Lovens § 13, hvorved bemærkes, at Spørgsmaalet om denne Bestemmelse er overtraadt, ikke kan afgøres udfra en konkret Bedømmelse af, om Funktionæren vilde være ringere stillet ved en ved Loven hjemlet Opsigelse end ved en Aftale, der forringer hans Retsbeskyttelse i Tjenesteforholdet. Denne Dommer vil derfor tilsidesætte Aftalen og stemmer ligeledes for at tage Appellantens principale Paastand til Følge.
Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at Bestemmelsen om Udlevering af Feriemærker udgaar.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Ingeniør Otto H. Nyholm, til Indstævnte, Handels- og Fabrikationsfirmaet Telavox Radio ved dets Eneindehaver Clemen Jørgensen, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 2. Oktober 1936 blev Sagsøgeren, Ingeniør Otto H. Nyholm, 

der er født i 1904, af Sagsøgte, Handels- og Fabrikationsfirmaet Telavox 
Radio ved dets Eneindehaver Clemen Jørgensen, antaget som Assistent 
for Driftslederen med en Løn, der oprindelig var aftalt til 300 Kr. maa- 
nedlig, men som efter gentagne Forhøjelser ved Udgangen af 1943 ud-
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gjorde 600 Kr. maanedlig, hvortil kom et Dyrtidstillæg paa 30 Kr. maa
nedlig. Ifølge Sagsøgerens Fremstilling kom han efterhaanden til at ind
tage en betroet og ledende Stilling i Sagsøgtes Virksomhed, hvor hans 
Arbejde navnlig bestod i Maskinkonstruktion, Indkøb, Priskontrol, Anta
gelse af Arbejdere, Udarbejdelse af Tegninger bl. a. til nye Modeller 
samt Varetagelse af forskellige administrative Opgaver vedrørende Fa
brikken og Kontorets Drift.

Efter at Sagsøgeren, der grundet paa stadig tiltagende Søvnløshed 
var kommet ind paa at forbruge et meget betydeligt Kvantum Sove
midler, i Slutningen af Februar 1944 af sin Læge var blevet tilraadet 
en længere Rekreation, blev der mellem Parterne truffet en Aftale, som 
blev bekræftet i et under 7. Marts s. A. af Sagsøgte udfærdiget og af 
Sagsøgeren medunderskrevet Dokument, hvori det hedder:

»I Henhold til mundtlig Aftale mellem Dem og mig bekræftes føl
gende:

Grundet paa Deres svigtende Helbred er jeg indforstaaet med, at 
De forlader Deres Plads hos mig for at foretage et Rekreationsophold. 
Jeg har givet Dem Tilsagn om fuld Gage for 6 Maaneder frem i Tiden, 
men en Forudsætning er, at dette Tidsrum udnyttes helt til ovennævnte 
Ophold og paa et anerkendt Rekreationshjem. — De 6 Maaneders Gage 
udbetales i Tilfælde af Deres Død til Deres Enke. — De befinder Dem 
ikke i nogen egentlig opsagt Stilling, men det pointeres udtrykkelig, 
at jeg ikke har nogen Forpligtelse til at genindsætte Dem i Deres Plads 
efter endt Rekreationsophold, ligesom jeg heller ikke kan forlange, at 
De skal tiltræde Pladsen igen. Begge Parter staar frit. Mod Slutningen 
af Rekreationsopholdet kan Spørgsmaalet tages op til Drøftelse.«

Efter endt Rekreationsophold indfandt Sagsøgeren sig den 25. August 
1944 efter Aftale paa Sagsøgtes Kontor og fik ved denne Lejlighed af 
Sagsøgte Meddelelse om, at denne var tilfreds med den Mand, som han 
havde maattet engagere til at udføre Arbejdet under Sagsøgerens Syg
dom, og derfor ikke saa sig i Stand til at tilbyde Sagsøgeren noget 
Genengagement, hvilken Meddelelse Sagsøgte bekræftede overfor Sag
søgeren i Skrivelse af 5. September s. A., samtidig med at han frem
sendte Sagsøgerens Tilgodehavende pr. 7. s. M. ifølge Dokumentet af 
7. Marts 1944.

Fra Sagsøgerens Side gøres det nu gældende, at han, der efter sin 
Ansættelsestid hos Sagsøgte havde Krav paa Opsigelse med et Varsel 
af 5 Maaneder, først kan betragtes som opsagt ved Sagsøgtes oven
nævnte Skrivelse af 5. September 1944, og at der følgelig tilkommer 
ham Løn for Tiden 7. September 1944—28. Februar 1945, hvilket Krav 
Sagsøgeren har opgjort til 3622 Kr. 50 Øre.

Sagsøgeren hævder endvidere, at han har Krav paa Feriegodtgørelse 
for Tiden 1. April 1944—28. Februar 1945 beregnet til 4 pCt. af 6930 Kr. 
eller 277 Kr. 20 Øre.

Endelig gør Sagsøgeren gældende, at der allerede i December 1937 
og gentagne Gange senere af Sagsøgte er givet ham Tilsagn om, at 
han skulde aflønnes med Tantieme eller Procenter af Omsætningen paa 
tilsvarende Maade som de øvrige i Sagsøgtes Virksomhed ansatte ledende 
Funktionærer, uden at Sagsøgte dog har været at formaa til at indfri
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dette Løfte. Sagsøgeren mener derfor, at der maa tilkomme ham Tantieme 
for Aarene 1938—43. Ifølge Sagsøgerens Anbringende lovede Sagsøgte, 
at hans Tantieme vilde blive sat i passende Forhold til Driftslederens, 
men da Sagsøgte har nægtet at efterkomme Sagsøgerens Opfordring til 
at oplyse Størrelsen af Driftslederens og de andre ledende Funktionærers 
Løn, mener Sagsøgeren, at hans heromhandlede Krav kan ansættes til 
20.000 Kr.

Under nærværende Sag gaar herefter den af Sagsøgeren endelig 
nedlagte Paastand ud paa, at Sagsøgte dømmes til at betale 23.622 Kr. 
50 Øre tilligemed Renter heraf 6 pCt. pro anno fra Stævningens Dato, 
den 30. Oktober 1944, samt tilpligtes at udlevere Feriemærker til Paa
lydende 277 Kr. 20 Øre.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse, idet han gør gældende, at Sag
søgerens Ansættelsesforhold er endeligt ophævet ved den mellem Par
terne i Februar 1944 indgaaede Aftale, saaledes som denne nærmere har 
fundet Udtryk i Dokumentet af 7. Marts 1944, og idet Sagsøgte derhos 
bestrider, at Sagsøgeren, som ifølge Sagsøgtes Anbringende kun var 
ansat i en underordnet Stilling som Kontorassistent og udførte sit Arbejde 
efter Sagsøgtes og Driftslederens Direktiver, nogensinde har faaet Til
sagn om at blive aflønnet med Tantieme eller Procenter af Omsætningen.

Sagsøgeren har som Part forklaret, at han i December 1937 hjalp 
Sagsøgte med at faa Juleordrerne færdigekspederet, og da han, efter 
at de var færdig med Arbejdet, takkede Sagsøgte, fordi denne havde 
tilladt ham at deltage i dette Arbejde og paa den Maade vist, at han 
regnede Sagsøgeren for en af sine betroede Medarbejdere, udtalte Sag
søgte, at der ikke var noget at takke for, men at han satte Pris paa 
Sagsøgerens Arbejde, og at han i Fremtiden vilde yde Sagsøgeren Tan
tieme, omend Sagsøgeren ikke maatte regne med, at hans Løn herved 
vilde blive saa høj som Driftslederen Hansens. Da Sagsøgeren ikke fik 
udbetalt Tantieme for Aaret 1938, henvendte han sig til Sagsøgte, der 
udtalte, at Grunden til, at der ikke var afsat Tantieme til Sagsøgeren, 
var den, at Aaret havde været daarligt, og at han iøvrigt ikke vidste, 
hvorledes han skulde beregne Sagsøgerens Tantieme. Ogsaa i 1940 og 
1942 henvendte Sagsøgeren sig til Sagsøgte med Krav om Tantieme, 
men Sagsøgte slog det hver Gang hen uden dog at fragaa, at han havde 
lovet Sagsøgeren Tantieme. I 1942 udtalte han saaledes, at Sagsøgeren 
endelig ikke maatte tro, at hans Løn blev holdt nede, fordi der var 
givet ham Løfte om Tantieme.

Med Hensyn til den i Anledning af Sagsøgerens Bortrejse paa Re
kreation mellem Parterne trufne Ordning har Sagsøgeren forklaret, at 
Sagsøgte, da Sagsøgeren i Slutningen af Februar 1944 meddelte, at 
hans Læge havde tilraadet ham at tage paa Rekreation, selv raadede 
Sagsøgeren til at tage bort i mindst 6 Maaneder og tilbød Sagsøgeren 
Løn i denne Tid. Der var ikke Tale om, at Sagsøgeren skulde opsiges, 
og da han 2 Dage før sin Bortrejse fik Dokumentet af 7. Marts forelagt 
til Underskrift med den Motivering fra Sagsøgtes Side, at det var bedst, 
at Aftalen var skriftlig for det Tilfælde, at Sagsøgeren skulde dø, hæf
tede han sig udelukkende ved Ordene »De befinder Dem ikke i nogen
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egentlig opsagt Stilling«, og han opfattede ikke Dokumentet som en 
Opsigelse.

Sagsøgte har som Part forklaret, at han ikke mindes at have drøftet 
Spørgsmaalet om Tantieme med Sagsøgeren i Julen 1937, men at Sag
søgeren senere gentagne Gange har rettet Henvendelse til ham om at 
faa Tantieme. Han tør ikke bestride, at det til at begynde med er blevet 
stillet Sagsøgeren i Udsigt, at han, saafremt han udviste Dygtighed, 
engang i Fremtiden vilde kunne opnaa at blive aflønnet med Tantieme, 
uden at der dog er givet ham noget bestemt Løfte herom, men senere 
er Kravet stadig blevet afvist. Da der i 1942 efter Sagsøgerens Anmod
ning blev foretaget en Ændring i Sagsøgerens Aflønning, saaledes at 
Sagsøgeren fik en højere fast Løn mod at give Afkald paa Overarbejds
betaling, blev det udtrykkelig tilkendegivet Sagsøgeren af Sagsøgte, at 
man herefter ikke mere vilde høre Tale om Tantieme, hvilket Sag
søgeren var indforstaaet med.

Sagsøgte har videre forklaret, at han i Februar 1944, da Sagsøgeren 
skulde rejse paa Rekreation, gjorde Sagsøgeren opmærksom paa, at han 
var nødsaget til at antage anden Medhjælp og derfor ved Sagsøgerens 
Tilbagekomst efter Rekreationsopholdet vilde være frit stillet for det 
Tilfælde, at han var tilfreds med den nye Mand.

Under Domsforhandlingen er endvidere Forklaring afgivet af en 
Række Vidner, bl. a. af Ingeniør Alexander Cyril William Jarvis, Pro
kurist Kaj Villy Jacobsen, Ingenior Valdemar Siegfred Thevis Thaulow 
og Ingeniør Henry Laurids Hansen, der alle er ansat hos Sagsøgte.

Som Sagen ved de afgivne Forklaringer foreligger oplyst, kan det 
ikke mod Sagsøgtes Benægtelse anses for bevist, at der er givet Sag
søgeren et bindende Tilsagn om Aflønning med Tantieme eller Procenter 
af Omsætningen.

Retten maa dernæst give Sagsøgte Medhold i, at der efter Indholdet 
af Dokumentet af 7. Marts 1944 maa anses ved Parternes Forhandling 
i Februar 1944 i Anledning af Sagsøgerens Rekreationsophold at være 
truffet Aftale om en Ophævelse af Tjenesteforholdet, og idet denne 
Aftale, hvorved Sagsøgeren ikke stilledes ringere, end hvis han var 
blevet opsagt mod lovligt Varsel, maa anses for bindende for Sagsøge
ren, findes denne ikke at have Krav paa yderligere Løn.

Derimod tilkommer der Sagsøgeren Feriegodtgørelse for Tiden 1. 
April—1. September 1944 beregnet til 4 pCt. af Lønnen for dette Tids
rum, 3150 Kr., eller 126 Kr.

Sagsøgte vil derfor være at dømme til at udlevere Sagsøgeren Ferie
mærker til Paalydende 126 Kr., men bør iøvrigt i Henhold til det anførte 
være at frifinde.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre Sagsøgte 
med 400 Kr.
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Nr. 48/1945. Ingeniør S. Jelskov og Hustru, Else Jelskov (Hasle) 
mod

Fru Malermester Eleonora Kirstine Hansen (Bay-Erichsen).
(Erstatning for Arealmangel).

Østre Landsrets Dom af 30. December 1944 (IV. Afd.): De 
Sagsøgte, Ingeniør S. Jelskov og Hustru Else Jelskov, bør een for begge 
og begge for een inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse til Sag
søgerinden, Fru Malermester Eleonora Kirstine Hansen, betale 1500 Kr. 
med Renter heraf 5 pCt. p a. fra den 21. September 1944, indtil Betaling 
sker, og i Sagsomkostninger 200 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne gentaget deres Paastand om Frifindelse. Indstævnte paastaar Stadfæstelse.Seks Dommere bemærker følgende:
Efter de Forhandlinger, der ifølge det i Sagen tildels efter Dommens Afsigelse fremkomne gik forud for Afslutning af Handlen vedrørende den i Sagen omhandlede Villaejendom, findes Indstævnte, der trods den foreliggende Usikkerhed med Hensyn til Grundens Størrelse hverken forlangte Garanti eller Opmaaling af Arealet, ikke at have haft tilstrækkelig Føje til at gaa ud fra, at Ejendommen, der blev købt efter Besigtigelse, havde større Areal, end den senere foretagne Opmaaling udviste. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellanternes Paastand om Frifindelse til Følge samt for at paalægge Indstævnte at betale til Appellanterne Sagens Omkostninger for begge Retter med 600 Kr.Tre Dommere stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanterne, Ingeniør S. Jelskov og Hustru Else Jelskov, bør forTiltale af Indstævnte, Fru Malermester Eleonora Kirstine Hansen, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte inden 15 Dage fra denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanterne med 600 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved Skøde af 14. April d. A. solgte Ingeniør S. Jelskov og Hustru

Else Jelskov Ejendommen Matr. Nr. 1 my af Buddinge By, Søborggaard
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Sogn, til Fru Malermester Eleonora Kirstine Hansen for en Købesum af 
29.000 Kr. Ejendommen blev solgt, saaledes som den var og forefandtes. 
1 Skødets § 1 blev det i Overensstemmelse med den mellem Parterne 
under 19. Marts 1944 udfærdigede Slutseddel anført, at Arealet var cirka 
2780 Kv. Al. Ved en senere Opmaaling, foretaget af en Landinspektør, 
konstateredes det imidlertid, at det samlede Areal kun udgjorde 837,6 nf 
eller 2125.88 Kv. Al.

Under nærværende ved Stævning af 21. September 1944 anlagte Sag 
har Fru Hansen paastaaet Ingeniør Jelskov og dennes Hustru in solidum 
tilpligtet at betale 3270 Kr. 60 Øre tillige med Renter heraf 5 pCt. aarlig 
fra Stævningens Dato at regne, indtil Betaling sker.

Sagsøgerinden opgør sit Erstatningskrav saaledes:
Ifølge Aftale skulde der til Ejendommen høre et Areal stort 2780 Kv. Al. 
medens der ifølge Landinspektørens Opmaaling kun var .... 2125,88 - 
saaledes at der ialt mangler til Arealet .............................. 654,12 -

Prisen for Grunde af tilsvarende Beskaffenhed i det paagældende 
Kvarter er efter de af Sagsøgerinden indhentede Oplysninger Kr. 5,00 
pr. Kv. Al. Det paastaaede Erstatningsbeløb bliver herefter 5 X 654,12 
eller Kr. 3270,60.

De Sagsøgte paastaar sig frifundet, idet de gør gældende, dels at 
de ikke har garanteret for Arealets Størrelse, dels at det ikke var 
kendeligt for dem, at Sagsøgerinden og hendes Mand lagde Vægt herpaa. 
Subsidiært har de bestridt Erstatningens Størrelse, idet de har anført, 
at Sagsøgerindens Ansættelse af Arealets Værdi til 5 Kr. pr. Alen er 
for høj.

Under Domsforhandlingen er Forklaring foruden af Sagsøgerinden og 
Sagsøgte Fru Jelskov afgivet af Ejendomsmæglerne Thomas Wibrandt 
Møller og Louis Madelaire Nielsen, de Sagsøgtes Søn Assistent Emil 
Jelskov, Fru Agnes Sørensen, født Larsen, Sagsøgerindens Mand Maler
mester Ernst Emil Hansen og Gartner Johs. Bækgaard.

Sagsøgerinden og hendes Mand har forklaret, at Sagsøgerinden kom 
i Forbindelse med Sagsøgte, Fru Jelskov, gennem en af Ejendomsmæg
ler Wibrandt Møller indrykket Annonce. Hun og hendes Mand besaa 
den 12. Marts 1944 Ejendommen og fik forskellige Oplysninger. De bad 
derefter Ejendomsmægler Madelaire Nielsen om at skaffe yderligere 
Oplysninger, og efter at hendes Mand den 19. Marts 1944 paany havde 
beset Ejendommen, kom det samme Dag til et Møde, hvor foruden Sag
søgerinden og hendes Mand Sagsøgte, Fru Jelskov, og dennes Søn samt 
Ejendomsmæglerne Wibrandt Møller og Madelaire Nielsen var til Stede, 
og hvor Slutsedlen blev skrevet. Sagsøgte, Fru Jelskov, har baade den 
12. og den 19. Marts hævdet, at der var cirka 3000 Kv. Alen Grund til 
Ejendommen, og da der ved det sidste Møde blev Diskussion om Arealets 
Størrelse, udtalte hun: »Ja, 2800 Kv. Alen er der i hvert Fald«, hvortil 
Sagsøgerindens Mand, Malermester Hansen, svarede: »Lad os saa skrive 
2780; saa er De i al Fald paa den sikre Side.« Dette Tal blev derefter 
af Ejendomsmægler Wibrandt Møller, der udfærdigede Slutsedlen, anført 
i denne, og Sagsøgerinden og hendes Mand bemærkede ikke, at der blev 
anført »cirka« foran Tallet, ligesom de ikke har lagt Mærke til, at dette 
Ord er gaaet over i Skødet. De har endvidere forklaret, at de først efter
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Skødets Underskrift, da Haven skulde anlægges, blev klar over, at 
Arealet ikke var saa stort som i Slutsedlen og Skødet angivet, samt at 
de under Forhandlingerne med Sagsøgte, Fru Jelskov, har udtalt, at de 
lagde særlig Vægt paa Arealets Størrelse, idet de tidligere havde haft 
en Villa med 2300 Kv. Alen Grund til, hvilken Grund de syntes havde 
været for lille.

Sagsøgte, Fru Jelskov, hvis Mand, Medsagsøgte Ingeniør Jelskov, 
paa det paagældende Tidspunkt var bortrejst, har bestridt, at hun under 
Forhandlingerne har nævnt Tallet 3000 Kv. Alen, og har forklaret, at hun, 
der ikke med Sikkerhed kendte Arealets Størrelse, den 12. Marts 1944 
har udtalt, at hun mente, at der var cirka 2800 Kv. Alen. Den 19. Marts 
1944 fastholdt hun dette Standpunkt, uanset at hendes Søn, Emil Jelskov, 
udtalte, at han kun mente, at der var 2200 Kv. Alen, og uanset at Ejen
domsmægler Wibrandt Møller udtalte, at der efter hans Skøn næppe var 
mere end godt et Par Tusind Kv. Alen, men Ordet »cirka« i Slutsedlen 
blev netop derfor indsat paa hendes udtrykkelige Forlangende. Hun har 
derhos bestridt, at Sagsøgerinden og dennes Mand har udtalt, at de 
særlig lagde Vægt paa Arealets Størrelse. Hun har iøvrigt gjort gæl
dende, at Sagsøgerinden i Tiden mellem Slutsedlens og Skødets Under
skrift ved Opmaalingen i Haven er blevet klar over Arealets Størrelse.

Assistent Emil Jelskov har bekræftet, at han udtalte sig som anført.
Ejendomsmægler Wibrandt Møller har forklaret, at der ved Slut

sedlens Concipering opstod Diskussion om Arealets Størrelse. Han ud
talte, at der efter hans Skøn næppe var mere end godt et Par Tusind 
Kv. Alen, men Sagsøgerindens Mand, Malermester Hansen, gjorde Ende 
paa Diskussionen ved at bemærke, at han havde set Grunden, og at 
der ikke var Anledning til at snakke mere herom.

Fru Agnes Sørensen har forklaret, at der kort efter den 19. Marts 
1944 fandt Opmaalinger Sted i Haven, men efter Gartner Johs. Bæk- 
gaards Forklaring maa det antages, at dette kun drejede sig om Anlæg 
af enkelte Bede, men ikke om en samlet Opmaaling af hele Grunden.

Efter de afgivne Forklaringer og det iøvrigt under Sagen oplyste 
findes det ikke godtgjort, at det har været kendeligt for de Sagsøgte, 
at Sagsøgerinden og hendes Mand lagde afgørende Vægt paa Arealets 
Størrelse, ligesom Sagsøgte, Fru Jelskovs Udtalelser herom maa antages 
at have været af en saadan Karakter, at Sagsøgerinden ikke med Føje 
har kunnet opfatte dem som Garanti for et Areal paa 2780 Kv. Alen, saa 
meget desto mindre som de, selv om de maatte have overhørt Fru Jel
skovs Ønske om at faa Ordet »cirka« indføjet i Slutsedlen, ogsaa efter 
Assistent Emil Jelskovs og Ejendomsmægler Wibrandt Møllers Bemærk
ninger ved Slutsedlens Concipering burde have været klar over Mulig
heden af en Manko i det i Slutsedlen anførte Areal.

Paa den anden Side findes Sagsøgte, Fru Jelskov, ved — trods Søn
nens og Ejendomsmægler Wibrandt Møllers ovenfor anførte Bemærk
ninger — at have fastholdt, at hun mente, Arealet var cirka 2800 Kv. 
Alen, at have vakt en berettiget Forventning hos Sagsøgerinden og 
dennes Mand om, at Arealet i al Fald var betydeligt større end cirka 
2100 Kv. Alen. De Sagsøgte findes derfor at maatte tilsvare Sagsøgerinden
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en skønsmæssigt fastsat Erstatning, der passende kan ansættes til 1500 
Kr. med Renter som anført i Stævningen.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger vil der være at forholde sig 
som nedenfor anført.

Onsdag den 2 3. Januar.

Nr. 162/1944. Kul- og Kokskompagniet London A/S (Hartvig Jacobsen)
mod

Frøken Charlotte Ohlenschläger m. fl. 
(Overretssagf. Knud Jespersen).

(Erstatning for manglende Levering af Tørv).

Østre Landsrets Dom af 8. Juni 1944 (IV Afd.): De Sag
søgte, Kul- og Kokskompagniet London A/S, bør inden 15 Dage efter 
nærværende Doms Afsigelse til Sagsøgerne, Frøken Charlotte Ohlen
schläger m. fl., betale 3165 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra den 20. De
cember 1943, til Betaling sker og Sagens Omkostninger med 400 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har otte Dommere deltaget.Det bemærkes, at de Indstævntes Paastand for Landsretten gik ud paa Betaling af 3977 Kr. 53 Øre, nemlig Summen af de i Dommen nævnte Beløb 3812 Kr. (nøjagtigt 3812 Kr. 53 Øre) og 165 Kr. Denne Paastand har de Indstævnte gentaget for Højesteret.Efter Indholdet af den mellem Parterne trufne Aftale, saaledes som denne maa forstaas paa Grundlag af Ordrebekræftelsen, en den 23. Juni 1942 foregaaet Telefonsamtale, om hvilken Vidneforklaring efter Dommen er afgivet bl. a. af Repræsentant Plaut og Landsretssagfører Kragh, og Indstævntes ubesvarede Skrivelse af 24. s. M. har Appellanten paataget sig Levering af Tørv af mindst Kl. II B., og da Appellanten ikke har godtgjort, at Forholdene har været til Hinder for Levering af det omhandlede Kvantum Tørv af den lovede Kvalitet, findes Selskabet at have misligholdt sin Leveringspligt og derfor at være pligtig at erstatte de Indstævnte, hvis Tab ikke kan antages at have været mindre end det paastaaede Beløb, dette Beløb med Renter.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Appellanten at burde betale til de Indstævnte med 1000 Kr.
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Thi kendes for Ret:
Appellanten, Kul- og Kokskompagniet London A/S, bør inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til de Indstævnte, Frøken Charlotte Øhlenschlåger m. f 1., betale 3977 Kr. 53 Øre tilligemed Renter 5 pCt. aarlig fra den 2 0. December 194 3, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 1000 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under 22. Juni 1942 solgte Kul- og Kokskompagniet London A/S til 

Overretssagfører Knud Jespersen paa Frøken Charlotte Øhlenschlåger 
m. fl.s Vegne 200 Tons Tørv til Brug for Ejendommen Kastelsvej Nr. 27, 
København.

I Ordrebekræftelsen hedder det: »----------bekræfter vi at have solgt
til Dem under Forbehold af force majeure (Vejrforhold, Vognmangel, 
Regeringsforanstaltninger og andre uden for vor Kontrol liggende Hæn
delser) :

Kvantum: 200 Tons.
Sort.: Prima Tørv Kl. 1 resp. 2 A og ikke under Kl. 2B.
Pris: Kr. 67,00 pr. Ton, frit tilkørt og afkastet for Kl. I Tørv. Hvis 

Kvaliteten ikke svarer til Kl. I Tørv, reguleres Prisen tilsvarende. Ved 
successiv Levering efter 1/10 d. A. tillægges 5 Kr. pr. Ton for Opbevaring.

Levering: 60 Tons leveres omgaaende. 140 Tons leveres successive 
indtil 31/12 d.A.

Særlige Betingelser: Leverancen er underkastet Landbrugsministe
riets Bestemmelser af 30/1 1942 vedr. Handel med Tørv.---------- «

Paa Ordrebekræftelsens Bagside var trykt nogle »Salgsbetingelser 
for Tørv«, i hvilke det hedder:

Færdig fra Trykkeriet den 20. Februar 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. A argan g Høj es te ret saa ret 19 45 Nr. 29

Onsdag den 2 3. Januar.

»I Tilfælde af Arbejdsstandsning eller Mangel paa Arbejdskraft ved 
de Moser eller Fabrikker, hvorfra de solgte Tørv er beregnet at skulle 
leveres, eller ved de Transportmidler, hvormed Transporten er beregnet 
at skulle foregaa, eller i Tilfælde af Paabud fra offentlige Myndigheder, 
Mangel paa Transportmidler, Trafikforstyrrelser eller -indskrænkninger, 
Mosebrand, vedholdende Regnvejr eller andre uden for Sælgerens Kon
trol liggende Aarsager, af hvad Art nævnes kan, som forhindrer eller 
i væsentlig Grad vanskeliggør eller forsinker Fremskaffelse eller Leverin
gen, eller som medfører Forstyrrelser i den regelmæssige Drift, er Sæl
geren berettiget til fra den Dag, saadanne Vanskeligheder indtræffer, 
helt eller delvis at udskyde Leveringen af de solgte Varer, indtil normale 
Forhold atter er indtraadt, eller helt eller delvis at hæve Kontrakten 
forsaavidt angaar Leveringer, som var beregnet at skulle foregaa i det 
paagældende Tidsrum.---------- .«

Da Overretssagfører Jespersen ikke mente, at Ordrebekræftelsen 
klart dækkede de angaaende Købet førte mundtlige Aftaler, tilskrev han 
den 24. s. M. »London« saaledes:

»Under Henvisning til Deres Stadfæstelsesskrivelse af 22. ds. ved
rørende Leverancen af 200 Tons Tørv til Ejendommen Kastelsvej Nr. 27 
tillader jeg mig herved at bekræfte, at jeg er indforstaaet med Slutsedlen, 
men ønsker dog for en Ordens Skyld at pointere efter Samtale med 
Deres Herr Plaut, at De garanterer baade at Tørvene er tørre og i 
hvert Fald ikke under Klasse II B, og hvis dette skulde blive Tilfældet, 
at De indestaar for, at der leveres Tørv, der under alle Omstændigheder 
holder Kl. II B.«

Paa dette Brev gav »London« intet Svar, men paabegyndte Leveran
cen den 25. s. M. Det viste sig imidlertid, at de ved denne Lejlighed 
leverede ca. 22 Tons Tørv ikke havde den af Køberne krævede Kvalitet, 
og Leverancen blev taget tilbage af Sælgeren.

I Tiden fra 1. August til 1. Oktober 1942 leveredes derefter ca. 41 
Tons kontraktmæssige Tørv, og Leverancerne fortsattes derefter af stak
kede Tørv, saaledes at der den 7. Januar 1943 foruden de tilbagetagne 
22 Tons ialt var leveret 54,9 Tons.

Paa Leverancen var der af Køberne den 11. September 1942 for
skudsvis betalt 7000 Kr.

Da de omkontraherede 60 Tons, der skulde leveres omgaaende, saa
ledes ikke var blevet leveret, da Opvarmningsperioden begyndte, rekla-

H. R. T. Nr. 29 (Ark 44 ok 45) 44
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merede Overretssagfører Jespersen og modtog herpaa den 1. Oktober 
1942 følgende Svar:

»Til Deres Orientering skal vi tillade os at meddele Dem, at de af 
Deres Kontor bestilte Tørv til successiv Levering: Ejd. Kastelsvej 21 
opbevares forskriftsmæssigt i Stak eller Lade i Henhold til de gældende 
Bestemmelser.«

Efter Overretssagfører Jespersens Fremstilling var de efter 1. Okto
ber 1942 leverede Tørv ikke af Kvalitet som lovet og gav stadig Anled
ning til Reklamationer. Et Par af Leverancerne blev taget tilbage af 
»London«; ved Juletid manglede den væsentligste Del af Leverancen, 
og Ejendommen stod paa dette Tidspunkt praktisk talt uden Brændsel. 
Efter at Overretssagfører Jespersen i Januar 1943 paany havde rekla
meret, modtog han følgende Brev fra »London« af 12. Januar 1943:

»Vedr. Ejd. Kastelsvej 27. Hoslagt fremsender vi Opgørelse over 
leverede Varer og vedlægger Check stor 5492 Kr. 08 Øre og beklager, 
at vi har skullet hente Tørv retur fra Ejendommen, idet vi har været 
villige til, i Henhold til Kontakten, at afregne efter Kvaliteten, ligesom 
vi maa henvise til vore Salgsbetingelser, der ogsaa henviser til vaade 
Somre, der indvirker paa saavel Kvalitet som Kvantitet. Det har været 
meget bekosteligt for os atter at afhente Tørv, og særlig skal vi paa
pege vore Anstrengelser den 24/12, hvor vi paa Herr Landsretssagfører 
Kraghs Foranledning ogsaa fremskaffede Tørv fra Stak, men hvor Mod
tagelse blev nægtet af Viceværten.

Vi har desuden hjulpet Dem med 3 Læs Brunkul til Ejendommen, 
ogsaa efter Kontrakten var udløbet.

Saafremt Tilførslerne af Brunkul tillader det, skal vi atter optage 
Leveringen heraf.«

Dette besvaredes af Overretssagfører Jespersen den 13. s. M. saa
ledes:

»Under Henvisning til Deres Brev af G. D. vedr. Kastelsvej 27 tillader 
jeg mig at meddele Dem, at jeg ønsker at fastholde den Kontrakt, vi 
har, og da det heller ikke af Deres Brev fremgaar, at De vil hæve 
Kontrakten, bemærker jeg, at det tilbagesendte Beløb af mig betragtes 
som Depot paa den Erstatning, jeg tidligere har meddelt Dem, jeg vil 
kræve af Dem for ukontraktmæssige Leveringer og for de dyrere Ind
køb, jeg har maattet foretage i Anledning af Deres Misligholdelse.

Iøvrigt skal jeg bemærke, at De til mig skriftligt har bekræftet, at 
De havde Tørvene i tør Stand, og Deres Herr Plaut har indtil i Forgaars 
hele Tiden fastholdt, at De havde Tørvene, men blot ikke havde aabnet 
for Stakkene, men at der ikke var Tvivl om, at De var fuldt leverings
dygtige i H. t. vor Overenskomst.

Jeg maa derfor opfordre Dem til at levere aldeles omg. de resterende 
godt 150 Tons, idet jeg ellers maa foretage retslige Skridt imod Dem 
og forbeholde mig at gøre Dem erstatningsansvarlig for alle Følgerne 
af en Misligholdelse.«

Da forskellige Forhandlinger ikke førte til noget Resultat, har Kø
berne, Frøken Charlotte Øhlenschlåger m. fl., som Sagsøgere under nær
værende Sag paastaaet de Sagsøgte, Kul- og Kokskompagniet London 
A/S, dømt til at betale et Beløb af Kr. 4660,00 som Erstatning for Kon-
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traktens Misligholdelse med Renter 5 pCt. p. a. fra Sagens Anlæg den 
20. December 1943.

Beløbet fremkommer saaledes:
Ejendommens Brændselsforbrug har i Varmeperioden kostet 16.806 Kr. 
Hvis London havde leveret Brændsel i Overensstemmelse

med Kontrakten, vilde dette have kostet .................... 12.311 —

4.495 Kr. 
hvortil kommer et Beløb paa ................................................ 165 —
for forgæves forsøgt Dækningskøb. ---------------------

4.660 Kr.
De Sagsøgte har paastaaet sig frifundne, subsidiært mod Betaling 

af et mindre Beløb efter Rettens Skøn.
Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne gjort gældende, at de 

Sagsøgte gennem Ordrebekræftelsen og ved ikke at protestere mod Over
retssagfører Jespersens Brev af 24. Juni 1942 maa anses at have paa
taget sig en Garanti for at være leveringsdygtige med Hensyn til Tørv 
af den omkontraherede Kvalitet.

Navnlig gør de gældende, at de Sagsøgte ikke kan befri sig for 
Ansvar ved at henvise til de paa Ordrebekræftelsens Bagside trykte 
Leveringsbetingelser, idet disse strider mod selve Ordrebekræftelsen, 
ligesom der ikke af de Sagsøgte er ført noget Bevis for, at de i Betin
gelserne nævnte Hindringer er indtruffet. I alt Fald har de Sagsøgte ikke 
henvist til disse Forbehold eller gjort Sagsøgerne opmærksom paa, at de 
som Følge af de der nævnte Hindringer ikke var leveringsdygtige før 
paa et saa sent Tidspunkt, at det var umuligt at foretage Dækningskøb 
af Tørv, hvorfor Sagsøgerne var henvist til Indkøb af væsentlig dyrere 
Brændsel.

De Sagsøgte har til Støtte for deres Paastand anført, at de ikke har 
paataget sig en Garanti som af Sagsøgerne paastaaet. Da der er Tale 
om sukcessiv Levering af en Vare, som endnu ikke er færdigproduceret, 
maa Formodningen være imod, at en saadan Garanti er paataget. Hvor
dan Tørveproduktionen falder ud er i allerhøjeste Grad afhængig af 
Vejret i Tørvesæsonen, og netop i 1942 var Vejret i særlig Grad ugun
stigt for Tørveproduktion. Forholdet er dernæst ikke det, at Firmaet 
selv producerer Tørvene, men slutter Kontrakter med vedkommende 
Tøveproducenter, saaledes at det ingen Indflydelse har paa, hvorledes 
Varen behandles eller opbevares af Producenterne. Overretssagfører 
Jespersens Skrivelse af 24. Juni 1942 maa derfor forstaas ikke som kræ
vende en Garanti for, at det er muligt at levere Tørv af den paagældende 
Kvalitet, hvilket Firmaet aldrig er gaaet ind paa, men som et Krav om 
at kunne nægte Modtagelse af Tørvepartier, der ikke mindst er af Klasse 
II B. Dette har de Sagsøgte heller ikke nægtet at efterkomme, men har 
taget de ukontraktmæssige Tørv tilbage, naar det forlangtes.

De Sagsøgte mener at maatte være fri for Ansvar paa Grund af de 
i de almindelige Betingelser for Torvehandel tagne Forbehold, som er 
en Standardklausul, der benyttes af alle Forhandlere af indenlandsk 
Brændsel.

44'
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De Sagsøgte har dernæst anført, at de af Sagsøgerne andetsteds 
foretagne Brændselskøb er spredte og tilfældige, og at de har fundet 
Sted til Priser, der varierer saa stærkt, at de ikke kan. danne nogen 
Maalestok for Størrelsen af Sagsøgernes Erstatningskrav, forsaavidt et 
saadant maatte tilkomme dem. Sagsøgerne har selv været medvirkende 
til, at Tabet er blevet saa stort ved at kræve Kontrakten opfyldt, uagtet 
det var klart, at der ikke, som Forholdene laa, kunde leveres Tørv af 
den omkontraherede Kvalitet, hverken af de Sagsøgte eller andre.

De Sagsøgte har dernæst kritiseret nogle af Sagsøgernes Varme- 
konsulent i Anledning af Sagen opstillede Beregninger. De har i denne 
Henseende paapeget, at de Omregningstal, som er benyttet for de for
skellige Brændselsarter, er Gennemsnitstal, som ikke giver nogen nøj
agtig Maalestok for det indkøbte Brændsels Værdi. En saadan Maalestok 
kunde kun opnaas ved Analyser af de indkøbte Brændselspartier og 
ved Fyringsforsøg med Ejendommens Kedelanlæg, men noget saadant er 
ikke foretaget fra Sagsøgernes Side.

Endvidere er der ikke taget Hensyn til, hvilken Tørvekvalitet det 
overhovedet har været muligt at fremskaffe i Efteraaret 1942. Regnes 
der med Tørv af Klasse II A, bliver Forskellen ganske vist 4495 Kr. som 
af Sagsøgerne anført; men regnes der med Tørv af Klasse II B bliver 
Forskellen 3812 Kr., og regnes der med Tørv af Klasse III B bliver For
skellen kun 2456 Kr. Sagsøgernes Beregninger er derfor alt for usikre 
til at kunne danne Basis for et Erstatningskrav.

For Landsretten er afgivet Forklaring af Varmemester Ernst Pers
son, Landsretssagfører Kragh og Direktør for det sagsøgte Selskab An
ders P. Michelsen.

Efter det oplyste kan det ikke antages, at der af de Sagsøgte er 
afgivet en Garanti af saadan Rækkevidde som af Sagsøgerne paastaaet. 
Aftalerne om Købet maa opfattes saaledes, at Køberne var beføjede til 
— i Modsætning til hvad der følger af Bekendtgørelse af 30. Januar 1942 
§3 — at afvise Tørv, der ikke havde den i Kontrakten betingede Kva
litet, men ikke at der garanteres Køberne for Opfyldelsen af en Leverings
pligt med Hensyn til et Parti Tørv af den omkontraherede Størrelse og 
Kvalitet.

Derimod maa der efter det oplyste gaas ud fra, at de Sagsøgte, saa
ledes som Tørveproduktionen i 1942 faldt ud, ikke har været leverings
dygtige for det omkontraherede Kvantum Tørv af den krævede Kvalitet. 
Ved ikke at have gjort Køberne opmærksomme herpaa trods de idelige 
utilfredsstillende Omleveringer og ved først at gøre de i de almindelige 
Betingelser indeholdte Forbehold gældende over for Køberne paa et 
Tidspunkt, hvor det var udelukket, at disse fra anden Side kunde skaffe 
sig Leverancer af Tørv, har de Sagsøgte gjort sig skyldige i et til Erstat
ning forpligtende Forhold, hvorved desuden bemærkes, at der ikke fra 
de Sagsøgtes Side er ført Bevis for, at nogen af de i de almindelige 
Betingelser omhandlede Hindringer har foreligget med Hensyn til den 
heromhandlede Leverance.

Med Hensyn til Erstatningens Størrelse bemærkes navnlig, at det 
efter det oplyste maa henstaa som usikkert, hvilken Kvalitet Tørv det 
vilde være muligt at fremskaffe i Efteraaret 1942 til Opfyldelse af den
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af de Sagsøgte omkontraherede Leverance. Der maa derfor gives de 
Sagsøgte Medhold i, at Sagsøgernes Erstatningsberegning lider af saa
danne Usikkerhedsmomenter, at den ikke kan lægges til Grund, og Er
statningen findes herefter at burde fastsættes til 3000 Kr., hvorefter der 
ialt vil være at tilkende Sagsøgerne 3165 Kr.

Med Hensyn til Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor anført.

Torsdag den 2 4. Januar.

Nr. 153/1945. Havemanns Magasin A/S (Møller)
mod

Den danske Forlæggerforening (Jessen).
(Angaaende Indstævntes Pligt til at antage Appellanten som rabat

berettiget Boghandler).

Østre Landsrets Dom af 7. Juni 1945 (IV Afd.): Sagsøgte, 
Den danske Forlæggerforening, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Have
manns Magasin A/S, i denne Sag fri at være. Sagsøgeren godtgør 
Sagsøgte Sagens Omkostninger med 600 Kr., der erlægges inden 15 
Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltagetIdet det ikke kan antages at have været Hensigten med Prislovens § 15, at Afgørelsen af et Spørgsmaal som det foreliggende skulde være unddraget Domstolene, tiltrædes det, at Indstævntes Afvisningspaastand ikke er taget til Følge.Erhvervelse af Rabatberettigelse er efter Samhandelsbetingelserne ikke blot en Forudsætning for at forhandle Bøger udkomne hos Forlæggerforeningens Medlemmer, men der maa efter Proceduren gaas ud fra, at Nægtelsen af at tilstaa Rabatberettigelse praktisk taget vil afskære Appellanten fra at faa nye Bøger til Forhandling.Efter det saaledes foreliggende, og idet de af den indstævnte Forening fastsatte Bestemmelser om faglige Kvalifikationer m. v. ikke findes at give Støtte for Foreningens Nægtelse af at antage Appellanten som rabatberettiget Boghandler paa de i hans Paastand nærmere angivne Betingelser, har Indstævnte, der tidligere har antaget to Stormagasiner som rabatberettigede, været uberettiget til at nægte Appellanten en saadan Ret, i hvilken Appellanten maa antages at have en væsentlig, erhvervsmæssig Interesse. Appellantens Paastand vil herefter være at tage til Følge.
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Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 1200 Kr.
Thi kendes for Ret:

Indstævnte, Den danske Forlæggerforening, bør antage Appellanten, Haveman ns Magasin A/S, som rabatberettiget Boghandler paa Vilkaar, at Appellantens Bogafdeling ledes af en af Forlæggerforeningen godkendt faguddannet Boghandler, og at Appellanten i det hele underkaster sig de gældende Samhandelsbetingelser.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten med 1200 Kr.At efterkomme inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I 1939 ansøgte Sagsøgeren, Havemanns Magasin A/S, der er et 

københavnsk Stormagasin, som forhandler alle Slags Varer, Den danske 
Boghandlerforening, nu Den danske Forlæggerforening, om Antagelse 
som rabatberettiget Boghandler for ogsaa at kunne sælge Bøger til sine 
Kunder, idet Erhvervelse af Rabatberettigelse er en Forudsætning for 
overhovedet at kunne faa nogen Bøger til Forhandling. Andragendet 
afsloges, og dette gentog sig i 1943, da Sagsøgeren paany søgte om 
Rabatberettigelse.

Sagsøgeren forelagde Sagen for Prisdirektoratet i Medfør af Pris
lovens § 14, men i Skrivelse af 12. Maj 1944 meddelte Priskontrolraadet, 
hvem Sagen var blevet forelagt, at man ikke mente at burde paalægge 
Sagsøgte at anerkende Sagsøgeren som rabatberettiget Boghandler, idet 
Raadet mente »særligt at maatte lægge Vægt paa, at Den danske Bog
handlerforening efter Antagelsen i 1929 af A. C. Ilium Handelshus A/S 
som rabatberettiget Boghandler har vedtaget ikke at antage Stormaga
siner som rabatberettigede Boghandlere og ikke siden da har antaget 
andre Stormagasiner som rabatberettigede Boghandlere.«

Sagsøgeren indbragte derefter denne Afgørelse for Prisankenævnet, 
men i Skrivelse af 22. August 1944 afslog Handelsministeriet at ændre 
den af Prisdirektoratet trufne Afgørelse.

Havemanns Magasin A/S har derefter ved Stævning af 9. Januar 
1945 anlagt nærværende Sag mod Den danske Forlæggerforening og 
paastaaet Foreningen tilpligtet at antage Sagsøgeren som rabatberettiget 
Boghandler paa Vilkaar, at Sagsøgerens Bogafdeling ledes af en af For
læggerforeningen godkendt, faguddannet Boghandler, og at Sagsøgeren 
underkaster sig de gældende Samhandelsbetingelser.

Sagsøgte har principalt paastaaet Sagen afvist og subsidiært paa
staaet sig frifundet.

Til Begrundelse for sin Afvisningspaastand har Sagsøgte anført, at 
de af Handelsministeriet trufne Afgørelser i Medfør af Prislovens § 15
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ci endelige, og at Sagsøgeren, der selv har valgt at forfølge Sagen 
gennem Prismyndighederne, herefter maa være bundet af de af disse 
trufne Afgørelser og afskaaret fra at indbringe Spørgsmaalet for Dom
stolene.

Retten er ikke enig heri, idet et Spørgsmaal som det omtvistede 
efter sin retlige Karakter ikke kan være unddraget Domstolenes Af
gørelse, og Afvisningspaastanden kan derfor ikke tages til Følge.

Sagsøgeren har til Begrundelse af sin Paastand særlig anført føl
gende:

Erhvervelse af Rabatberettigelse er efter de for den sagsøgte For
ening gældende »Samhandelsbetingelser« ikke blot en Forudsætning for 
at forhandle Bøger udkomne hos Sagsøgtes Medlemmer, men Nægtelsen 
af at tilstaa Rabatberettigelse afskærer Sagsøgeren fra overhovedet 
at faa Bøger til Forhandling, idet de Forlag af Betydning, der staar 
udenfor den sagsøgte Forening, er tvunget til kun at sælge Bøger til de 
af Sagsøgte anerkendte Boghandlere for at faa Adgang til at benytte 
Danske Boghandleres Kommissionsanstalt.

Det er derhos af meget stor erhvervsmæssig Interesse for Sag
søgeren at opnaa Rabatberettigelse. I 1917 blev Magasin du Nord og i 
1929 Ilium antaget som rabatberettigede Boghandlere. Saa længe Sag
søgeren ikke paa tilsvarende Maade kan etablere en Bogafdeling, er 
Magasinet udsat for i sine Kunders Øjne at komme til at staa som en 
anden Klasses Forretning, der ikke kan opfylde Stormagasinernes Hoved- 
formaal, nemlig at betjene Kunderne i enhver Henseende.

Den sagsøgte Forening har anbragt, at den har truffet sin Afgørelse 
overfor Sagsøgeren ud fra saglige Synspunkter, nemlig Hensynet til 
Boghandlernes Tarv, og at denne er i Overensstemmelse med det siden 
1930 fulgte Princip, hvorefter man ikke antager Stormagasiner som Bog
handlere. Naar Magasin du Nord A/S og A. C. Ilium Handelshus A/S 
henholdsvis i 1917 og 1929 blev antaget som rabatberettigede Bog
handlere, skyldtes det, at der da forelaa ganske særlige Forhold, som 
begrundedes i den Stilling, som det udenfor Foreningen staaende store 
Forlag Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S indtog med Hen
syn til Distributionen af Bøger.

Efter det saaledes foreliggende finder Retten, at den sagsøgte For
ening maa anses berettiget til ud fra sit Kendskab til Boghandlens 
Vilkaar at fastlægge almindelige Retningslinjer for Distributionen af 
de Bøger, som produceres af Foreningens egne Medlemmer, ligesom 
den maa -være beføjet til i det enkelte Tilfælde at træffe Afgørelse om 
el Firmas Antagelse som rabatberettiget Boghandler ud fra sit Skøn 
over Antageisens Betydning for Foreningens Formaal, der bl. a. er at 
fremme Orden, Fasthed og Sammenhold i Boghandelen. Herefter, og da 
Antagelsen af de 2 fornævnte Stormagasiner paa Grund af de særlige 
Omstændigheder, der var forbundet dermed, ikke findes at kunne have 
afgørende Betydning, vil Sagsøgtes Paastand om Frifindelse være at 
tage til Følge, hvorhos Sagsøgeren vil have at udrede Sagsomkost
ningerne med 600 Kr.
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Fredag den 2 5. Januar.

Nr. 218/1944. Konditor Charles Jørgensen (H. Bache efter Ordre) 
mod 

Hestehandlerfirmaet E. Thorsen (Hartvig Jacobsen).
(Huslejesag).

D o m afsagt af Retten for Skive Købstad ni. v. den 1. Maj 
1944: Sagsøgte, Konditor Jørgensens, Vestergade 14, Skive, Lejemaal 
med Sagsøgeren, Hestehandlerfirmaet E. Thorsen, Skive, ophører den 
1. Maj 1944, saaledes at Sagsøgte bør fravige den af ham lejede Lejlig
hed. Sagens Omkostninger ophæves.

Vestre Landsrets Dom af 5. Juli 1944 (V Afd.): Underrets
dommen bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Landsretten 
ophæves. Der tillægges den for Appellanten under Domsforhandlingen 
ved Landsretten beskikkede Sagfører, Overretssagfører Johnsen, i Salær 
75 Kr., der udredes af det Offentlige.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Af Bestemmelserne i § 2, jfr. § 4, Stk. 1, i Lov Nr. 216 af 28. Maj 1942, jfr. nu Bestemmelserne i § 58 a, Stk. 1, jfr. § 58 b, Stk. 3, i Lovbekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 1943 følger, at Lokaliteter, der hidtil har været udlejet paa Opsigelse, ikke uden Kommunalbestyrelsens Godkendelse kan udlejes for et bestemt Tidsrum.
Som Følge heraf vil Appellantens Paastand om Frifindelse være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for Underretten findes Indstævnte at burde betale til Appellanten med 75 Kr. Med Hensyn til Sagsomkostningerne for Landsret og Højesteret vil der være at forholde som nedenfor bestemt.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Konditor Charles Jørgensen, bør for Tiltale af Indstævnte, Hestehandlerfirmaet E. Thorsen, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for Underretten betaler Indstævnte til Appellanten med 75 Kr. Indstævnte betaler derhos til det Offentlige de Rets- og Stempelafgifter, som i Mangel af fri Proces for Landsretten og Højesteret skulde have været erlagt af Appellanten, samtdet Overretssagfører Johnsen ved Dommen til-
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lagte Salærbeløb 75 Kr. og i Salær til Højesteretssagfører Bache 250 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Den 1. Maj 1943 udlejede Sagsøgeren, Hestehandlerfirmaet E. Thor

sen, Skive, til Sagsøgte, Konditor Jørgensen, en 2-Værelsers Lejlighed 
i den Sagsøgeren tilhørende Ejendom, Vestergade 14 i Skive.

Den 25. Maj 1943 underskrev Parterne en Huslejekontrakt, hvori 
Lejen fastsættes til 600 Kr. aarlig at erlægge med 50 Kr. maanedlig, og 
Lejemaalet blev tidsbestemt, idet der staar: »Lejemaalet vedvarer, indtil 
1. Maj 1944.« Skive Byraads Udvalg til Bedømmelse af Huslejesager 
afgjorde den 28. August 1943, at Lejen skulde nedsættes til 37 Kr. 50 Øre 
pr. Maaned, og at Udvalget ikke vilde godkende, at Kontrakten var 
gjort tidsbestemt.

Udlejeren indbragte Spørgsmaalet om Lejens Størrelse for nær
værende Ret, der ved Dom af 18. November 1943 bestemte, at Lejen 
skulde forblive den af Kommunalbestyrelsen fastsatte, og denne Dom 
har Udlejeren forsaavidt angaar Jørgensens Husleje paaanket til Vestre 
Landsret.

Under den omtalte Sag gjorde Udlejeren principalt gældende, at 
Jørgensens Lejlighed var undtaget fra Huslejelovens almindelige Regler 
som henhørende til Nybyggeri, men da der kun forelaa en Omforandring 
af en ældre Lejlighed, gav Retten ikke Udlejeren Medhold heri.

Under denne Sag paastaar Udlejeren, at Lejeren kendes pligtig til 
at fraflytte Lejligheden den 1. Maj d. A., og der anføres i Stævningen 
to Begrundelser herfor, 1) at Lejekontrakten er tidsbestemt og 2) at 
Fru Jørgensen 2 Gange har overfuset Hestehandler Thorsen, da han 
kom for at hente Huslejen, i hvilken Forbindelse er oplyst, at 1. Gang 
var den 1. August 1943 og 2. Gang vistnok den 1. Oktober 1943.

Lejeren paastaar Frifindelse med den Motivering, at Lejemaalet 
ikke er eller kan gøres tidsbestemt, og at Opsigelsesgrund Nr. 2, hvis 
Rigtighed han iøvrigt bestrider, ikke kan begrunde Udsættelsen, da den 
først er paaberaabt i Stævningen af 19. Februar 1944.

Da Lejerens Anførsel om Opsigelsesgrund Nr. 2 har Medhold i § 70 
i Lovbekendtgørelse Nr. 266 af 1943, kan Opsigelse paa dette Grundlag 
ikke tages til Følge.

M. H. t. Lejekontraktens Tidsbegrænsning har Sagsøgte forklaret, 
at da han lejede Lejligheden, var der slet ikke Tale om, at Lejemaalet 
kun skulde indgaas for en bestemt Tid, og han havde ikke paa noget 
Tidspunkt sin Opmærksomhed rettet paa dette Forhold. Han proteste
rede straks ved Lejemaalets Indgaaelse mod Lejens Størrelse, og da 
cand. jur. E. Østergaard kom op til ham med Lejekontrakten i 2 Eks
emplarer til Underskrift, henvendte Sagsøgte sig — efter hvad han har 
forklaret — til Politiassistent Gommesen, der da var Formand for det 
Byraadsudvalg, der havde med Huslejesagerne at gøre, og da Politi-
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assistenten sagde til ham, at han blot skulde kræve Kontrakten forelagt 
Udvalget til Godkendelse, idet der da ingen Risiko var ved at under
skrive, underskrev han. Han forklarer derefter, at han gik ned til Øster- 
gaard med Kontrakterne, at han paatalte, at han fandt, at det var 
upraktisk at sætte 1. Juni 1944 som Fraflytningstermin, da de sædvane
mæssige Flyttedage i Skive var 1. Maj og 1. November, og at Fraflyt
ningsdagen derefter blev ændret til 1. Maj.

Østergaard har som Vidne forklaret, at han tilbød Sagsøgte, at 
han kunde blive boende til 1. Juli 1944, men at Sagsøgte afslog det og 
sagde, at han kun ønskede at blive boende til 1. Maj 1944, da Lejlig
heden var daarlig.

Sagsøgte har bestridt Rigtigheden af dette Vidnes Forklaring.
Hestehandler Thorsen, der er gift med E. Thorsen, har forklaret, at 

Østergaard fortalte ham, da Kontrakten var oprettet, »at Sagsøgte kun 
vilde leje til 1. Maj og ikke til 1. Juni«, som der først havde staaet i 
Kontrakten.

Det bemærkes, at den i Retten fremlagte Kontrakt er en almindelig 
trykt Standardkontrakt, der er udfyldt paa en Skrivemaskine, at Kon
traktens Bestemmelse: »Lejemaalet vedvarer, indtil det ved skriftlig og 
lovformelig Opsigelse fra en af Siderne opsiges med Varsel«, ved Ud
stregning paa Maskine er ændret til »Lejemaalet vedvarer indtil Maj 
1944«.

Den Lejer, der beboede Lejligheden umiddelbart før Jørgensen, 
havde indgaaet Lejemaalet med den forrige Ejer, og hans Kontrakt var 
ikke tidsbestemt.

Det fremgaar klart, som allerede tidligere nævnt, af den fremlagte 
Kontrakt, at Lejemaalet kun skal gælde til 1. Maj 1944, og at Retten 
maa, da det modsatte ikke er bevist, herefter gaa ud fra, at Kontrakten 
dækker Lejeaftalen.

Da dernæst saavel den nuværende Lejelov som den, der havde 
Gyldighed, da Sagsøgte indgik Lejemaalet, udtrykkelig i § 54 hjemler 
Ret for Udlejeren til at afslutte tidsbestemte Lejemaal med den Rets
virkning, at et saadant Lejemaal er undtaget fra Lejelovens almindelige 
Beskyttelsesregler mod Opsigelse af Lejeren, vil Sagsøgerens Paastand 
om, at Sagsøgtes Lejemaal ophører den 1. Maj 1944 være at tage til 
Følge.

Sagens Omkostninger ophæves.

Landsretsdominens Préumisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 1. Maj 1944 af Retten for Skive 

Købstad m. v.
For Landsretten har de Indstævnte til Støtte for deres Paastand om 

Opsigelsens Godkendelse alene gjort gældende, at Lejekontrakten i Med
før af Reglerne i Lovbekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 1943 § 54, Stk. 2, 
Nr. 3, som tidsbestemt ikke omfattes af Reglerne i sammes §§ 55 til 58 j.

Bestemmelsen i fornævnte Lovbekendtgørelse § 58 a, Stk. 3, hvor
efter tidsbestemte Lejemaal ved Genudlejning inden 1. Juni 1945 om
fattes blandt andet af Reglen i samme Paragrafs 1. Stk., saaledes at nyt
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Lejemaal ikke kan afsluttes paa byrdefuldere Vilkaar for Lejeren, ses 
ikke at hjemle, at Kommunalbestyrelsens Samtykke udkræves til Ud
lejning paa bestemt Tid af Lokaliteter, der hidtil har været udlejet paa 
Opsigelse.

Idet Sagen derhos findes rettelig anlagt som sket, og idet det ikke 
er godtgjort, at Udlejning paa bestemt Tid er foretaget med det For
maal at omgaa Lejelovgivningens Regler, vil Dommen i Henhold til det 
i samme iøvrigt anførte Grunde være at stadfæste.

Med Sagens Omkostninger for Landsretten vil der være at forholde 
som nedenfor bestemt.

Mandag den 2 8. Januar.

Nr. 265/1944. Fru Edith Christensen, født Jepsen (Oluf Petersen)
mod

Forbundter Stig Jack Petersen (Bech-Bruun).
(Om Appellantens Ansvar for Misligholdelse af en Lærekontrakt).

Øs t r e Lan ds r e t s Dom af 27. Oktober 1944 (II Afd.): Sagsøgte, 
Fru Edith Christensen, født Jepsen, bør inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse til Sagsøgeren, Forbundter Stig Jack Petersen, betale de paa- 
stævnte 3058 Kr. 72 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 26. Maj 
1944, til Betaling sker, og Sagens Omkostninger med 300 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Fire Dommere bemærker følgende:Efter det om Appellantindens Forhold til Forretningerne paa Annasvej og GI. Kongevej foreliggende, derunder særlig hendes Optræden som Sælger og Medsælger af disse og hendes Raaden over de ved Salgene indkomne Beløb, maa der gaas ud fra, at hun har været den virkelige Indehaver af Forretningen paa Annasvej og i alt Fald Medindehaver af Forretningen paa GI. Kongevej, saaledes at Driften af disse Forretninger helt eller delvist er fore- gaaet for hendes Regning, hvad hun ogsaa lejlighedsvis har tilkendegivet Lærlingen. Herefter finder disse Dommere, at Appellantinden ogsaa maa bære de økonomiske Følger af den foreliggende Misligholdelse af Lærekontrakten og stemmer derfor for at stadfæste Dommen og for at paalægge Appellantinden at betale Sagens Omkostninger for Højesteret med 400 Kr.Fire Dommere stemmer ligeledes for at stadfæste Dommen og for at paalægge Appellantinden at betale Sagens Omkostninger for Højesteret som nævnt, idet de bemærker følgende:
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Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at Appellantinden har disponeret over Købesummerne for Forretningerne paa Annasvej og GL Kongevej, og der maa efter det oplyste gaas ud fra, at dette er sket efter Aftale med hendes Mand, der herved — som det har vist sig under Tvangsforfølgningen — berøvede sig Midler til Fyldestgørelse af Indstævntes Krav. Herefter og efter Sagens øvrige Oplysninger findes Appellantinden, som ikke har ført Bevis for Størrelsen af sit Tilgodehavende hos sin Mand, at være blevet ansvarlig overfor Indstævnte for det paastaaede Beløb.Een Dommer stemmer for at tage Appellantindens Frifin- delsespaastand til Følge, idet han bemærker:Selv om der gaas ud fra, at Appellantinden har haft en saadan økonomisk Interesse i de to Forretninger, at hun forsaavidt kunde betegnes som Indehaver eller Medindehaver, findes det ikke tilstrækkelig godtgjort, at hun har haft et saadant Forhold til Driften, at hun skulde kunne blive medansvarlig for Mandens Misligholdelse af den af ham med Indstævnte indgaaede Lærekontrakt. Der findes derhos ikke at være tilstrækkelige Holdepunkter for at antage, at Manden ved de i Forbindelse med Salget af Forretningerne stedfundne Transaktioner skulde have overført Midler til Hustruen paa en saadan Maade eller under saadanne Omstændigheder, at der derved skulde være skabt en Adgang for Indstævnte til at holde sig til hende for sit Krav mod Manden.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellantinden, Fru Edith Christensen, f. Jepsen, til Indstævnte, Forbundter Stig Jack Petersen, 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Aaret 1935 indgik Sagsøgte, Fru Edith Christensen, født Jepsen, 

Ægteskab med daværende Frisørmester Børge Christensen, som drev en 
Frisørforretning paa Howitzvej. Der oprettedes den 12. Juni 1935 Ægte
pagt, hvorefter der var fuldstændigt Særeje mellem Ægtefællerne. Sag
søgte købte paa Købekontrakter en Del Inventar til sin Mands Forretning.

Ægteparret boede i Ejendommen Strandvejen Nr. 132—Annasvej 
Nr. 2, som tilhører Sagsøgtes i Udlandet boende Moder, Enkefru Mary 
Jepsen, og som Sagsøgte bestyrer som sin Moders Generalbefuldniæg- 
tigede. Nogen Tid efter Ægteskabets Indgaaelse maatte Indehaveren af 
en Frisørsalon i Ejendommen Annasvej Nr. 2 standse sine Betalinger, og 
Sagsøgte lod da sin Mand ogsaa overtage denne Forretning, idet hun paa 
Købekontrakter købte en Del Inventar dertil, medens hendes Mand købte 
den øvrige Del, hovedsagelig paa Købekontrakt.
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I Løbet af Aaret 1939 solgtes Forretningen paa Howitzvej, og Frisør
mester Christensen overtog ved Sagsøgtes Bistand Frisørsalonen GI. 
Kongevej 171, hvis Inventar i hvert Fald hovedsagelig betaltes af Sag
søgte.

Ved Lærlingekontrakt af 27. September 1938 antog Frisørmester 
Christensen Sagsøgeren, Forbundter Stig Jack Petersen, der er født den 
26. Februar 1923, til Oplæring i Barber- og Damefrisørfaget i Forret
ningen Annasvej Nr. 2 fra den 8. September 1938 til den 8. September 
1942. Sagsøgeren, der havde gjort Tjeneste i begge Forretninger, blev 
bortvist den 28. August 1942 og rejste da ved den i Lærlingelov Nr. 120 
af 7. Maj 1937 S 22 anordnede Voldgiftsret Krav overfor Frisørmester 
Christensen paa en Erstatning af 4680 Kr. for mangelfuld Oplæring. Efter 
en Forhandling, hvorunder Sagsøgte mødte for sin Ægtefælle, blev ved 
Voldgiftsrettens den 14. Januar 1943 enstemmigt afsagte Kendelse Lær
lingeforholdet anset ophævet den 28. August 1942 og Frisørmester Chri
stensen tilpligtet at betale Sagsøgeren en Erstatning paa 3000 Kr.

Imidlertid havde Sagsøgtes Ægtefælle og Sagsøgte ved Købekontrakt 
af 11. November 1942 solgt Forretningen GI. Kongevej Nr. 171 pr. 15. No
vember 1942 for 13.000 Kr. samt Overtagelse af alle Forretningen paa
hvilende Gældsforpligtelser, der garanteredes ikke at overstige 4000 Kr.; 
ved Huslejerefusion m. v. blev Betalingen 18.653 Kr. 12 Øre. Betalingen 
skulde erlægges afdragsvis, bl. a. med 5000 Kr. den 1. April 1943.

Da Frisørmester Christensen ikke betalte Sagsøgeren det ham ved 
Voldgiftsrettens Kendelse paalagte Beløb, begærede Sagsøgeren Udlæg 
for dette gennem Københavns Amts nordre Birks Fogedret. For Foged
retten erklærede Frisørmesteren den 15. Februar 1943 at eje Barber
salonen Annasvej Nr. 2 med tilhørende Inventar, hvoraf dog en Del var 
købt paa Købekontrakt. Ved Forretningens Fortsættelse senere paa Da
gen protesterede Frisørmesteren mod Forretningens Fremme under An
bringende af, at Voldgiftsrettens Kendelse var ugyldig. Da Fogedretten 
ved Kendelse af 22. Februar 1943 bestemte, at Udlægsforretningen kunde 
nyde Fremme, og Retten den 1. Marts 1943 i Henhold dertil dekreterede 
Udlæg i visse Frisørmester Christensen tilhørende Genstande, idet han 
opgav, at det øvrige Inventar i Forretningen tilhørte Sagsøgte som Sær
eje, paaankede Frisørmester Christensen Kendelsen og Udlægsdekretet 
her til Retten, ved hvis Dom af 16. September 1943 i Sag 2. Afd. A. S. 
Nr. 81/1943 Kendelsen stadfæstedes, og Frisørmesteren tilpligtedes at 
betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 200 Kr.

Ved Købekontrakt af 19. Maj 1943, ved hvis Oprettelse Sagsøgtes 
Sagfører medvirkede, erkendte »Fru Frisør E. Christensen« samme Dag 
»at have solgt den mig alene tilhørende Herre- og Damefrisørsalon 
—-------Annasvej 2« for 11.000 Kr., hvoraf 1500 Kr. deponeredes til
Udbetaling »til Sælgerinden, saasnart det foretagne Udlæg i---------- er
hævet«. I Kontrakten garanterer Sagsøgte, at samtlige Effekter tilhører 
hende, og overdrager Køberen »Ret til alle Sælgerindens og dennes 
Ægtefælles Varetildelinger til de her omhandlede Saloner«.

Efter Landsretsdommen lod Sagsøgeren Udlægsforretningen fort
sætte med Nedsættelse af et for det udlagte modtaget Afdrag. Frisør
mester Christensen oplyste i Fogedretten den 25. Oktober og 6. Novem-
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ber 1943, at hans Forretning Annasvej 2 var solgt for 11.000 Kr., hvoraf 
7000 Kr. for Inventar, Resten for good-will, og at 4000 Kr. af Beløbet 
var medgaaet til Betaling af den skyldige Husleje til hans Svigermoder. 
Han forklarede videre, at han nu uden Løn og uden Kontrakt bestyrede 
en Frisørforretning Vesterbrogade Nr. 19, som Sagsøgte havde købt og 
drev paa et den 27. Oktober 1943 løst Næringsbrev.

Under denne Sag har Sagsøgeren, der ikke har modtaget mere end 
det omtalte Afdrag paa den ham tilkendte Erstatning, anført, at Forret
ningerne Annasvej Nr. 2 og GI. Kongevej Nr. 171 i Virkeligheden har 
tilhørt Sagsøgte og været drevet for hendes Regning og Risiko med 
hendes Ægtefælle, der havde Næringsbrevet, som Bestyrer eller maaske 
rettere har været drevet af dem begge omend med forskelligt Indskud, 
til fælles Nytte og med fælles Risiko. Særlig er dette klart med Hensyn 
til Forretningen Annasvej Nr. 2, hvor Sagsøgte stillede Lokaler og det 
vigtigste Inventar til Raadighed og solgte Forretningen som alene til
hørende hende; men ogsaa ved Forretningen GI. Kongevej 171 har For
holdet været det samme. Sagsøgte hentede tit Penge i Forretningernes 
Kasser, og Udbetalinger, som ikke kunde afholdes af disse, skete ved 
Checks fra Sagsøgte. Sagsøgte maa derfor som Indehaver eller dog 
Medindehaver af Forretningerne være ansvarlig for de i disse paa- 
dragede Forpligtelser, deriblandt den overfor ham ved daarlig Forret
ningsførelse paadragne Erstatning, hvorved han uimodsagt har bemærket, 
at den omtalte Landsretssag blev ført for Sagsøgtes Regning og Risiko. 
Han har herefter paastaaet Sagsøgte tilpligtet at betale ham
Resterstatning med paaløbne Udlægsudgifter................ 2858 Kr. 72 Øre
De ham tilkendte Sagsomkostninger .............................. 200 — 00 —

Ialt.. 3058 Kr. 72 Øre 
med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra Sagens Anlæg den 26. Maj 1944.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet. Hun har anført, at Forretnin
gerne Annasvej Nr. 2 og GI. Kongevej Nr. 171 ganske som Forretningen 
paa Howitzvej var hendes Mands, og at hun kun har hjulpet ham finan- 
cielt. Forretningerne har begge givet Underskud og ikke kunnet skaffe 
Midler til Betaling af Inventar og Husleje. Hendes Mand overlod hende 
derfor hele Salgssummen for GI. Kongevej Nr. 171 til delvis Dækning af 
hendes Tilskud, og dette er Grunden til, at han intet har nævnt herom 
overfor Fogeden. Hun har ikke tænkt over, at hendes Sagfører har ladet 
hende staa som Sælger af Forretningen Annasvej Nr. 2, men hun har 
ikke haft nogen Del i den og saaledes ikke haft nogen Varetildeling til 
dens Drift. Da hun bor i samme Ejendom, har hun ved Lejlighed hentet 
Penge i denne Forretnings Kasse; men der er ikke foretaget nogen Af
regning med hende for denne eller nogen anden Forretning. Først ved 
den nu forøvrigt solgte Forretning Vesterbrogade Nr. 19 havde hun efter 
de gentagne Erfaringer om hendes Mands svigtende Evner som Admini
strator truffet den Ordning, at hun selv stod som Indehaver. Da hun 
saaledes ikke har været Sagsøgerens Læremester, kan hun ikke tilpligtes 
at betale ham den af ham krævede Erstatning og særlig ikke Rets- 
udgifterne.

Sagsøgeren har som Part forklaret, at Sagsøgte under hans Læretid 
flere Gange har sagt, at Forretningen Annasvej Nr. 2 var hendes; han



28. Januar 1946 703

fik under sit Arbejde dér i Sommeren 1939 Paalæg om daglig at afregne 
med hende, og hun kom der stadig næsten daglig for at hente Dags
indtægten, ligesom hun betalte de større Regninger med egne Checks.

Sagsøgte har som Part forklaret i Overensstemmelse med sin Proce
dure.

Endvidere har Sagsøgtes Ægtefælle afgivet Forklaring.
Selv om Sagsøgtes Ægtefælle som Indehaver af Næringsbeviset i et 

vist Omfang har fremtraadt som Eneindehaver af Forretningerne Annas
vej Nr. 2 og GI. Kongevej Nr. 171, findes det efter de foreliggende Op
lysninger om Sagsøgtes Medvirken ved, delvis Initiativ til deres Erhver
velse og Udstyrelse, om hendes kontrollerende Virksomhed under deres 
Drift og hendes Disponeren ved deres Afhændelse at maatte fastslaas, at 
hun maa anses for at have været Medindehaver af disse og dermed 
ansvarlig for de af deres Drift flydende Udgifter, hvorved bemærkes, at 
Sagsøgte har været kendt med Sagsøgerens Antagelse som Lærling 
saavel som med Voldgiftskendelsen og de af Sagsøgeren til dens Gen
nemførelse foretagne Retsskridt, der maa anses som rettede mod For
retningernes Indehavere, samt at der af Sagsøgte intet er oplyst, der 
kan afkræfte Rigtigheden af den i Købekontrakten af 19. Maj 1943 inde
holdte Udtalelse om, at Forretningen Annasvej Nr. 2 tilhørte hende.

Som Følge heraf vil Sagsøgerens Paastand være at tage til Følge, 
og Sagsøgte vil have at betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 
300 Kr.

Nr. 57/1945. Gas- og Vandmester Johs. Loft (Gamborg) 
mod

Bagermester Lauge Jensen, Bagermester Fru N. Spliid og Bagermester Poul Stoltenberg Petersen (Hvidt).
(Huslejesag).

Dom afsagt af Retten for Aarhus Købstad ni. v. den 
5. August 1944: Indstævnte, Bagermester Lauge Jensen, bør anerkende, 
at han ikke længere har nogen Ret ifølge Lejekontrakten af 1. Oktober 
1934 over Bageriet m. v. i Ejendommen de Mezasvej 18, tilhørende Sag
søgeren, Gas- og Vandmester Johs. Loft. De Indstævnte, Fru N. Spliid 
og Bager Poul Stoltenberg Petersen, bør anerkende den af Sagsøgeren 
givne Opsigelse til Ophør af Lejemaal over Bageriet m. v. i de Mezas
vej 18 til gammel Oktober Flyttedag (17. Oktober) 1944. Sagens Om
kostninger ophæves.

Vestre Landsrets Dom af 25. November 1944 (IV Afd.): Ap
pellanterne, Bagermester Lauge Jensen, Bagermester Fru N. Spliid og 
Bagermester Poul Stoltenberg Petersen, bør for Tiltale af Indstævnte, 
Gas- og Vandmester Johs. Loft, i denne Sag fri at være. 1 Sagsomkost
ninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanterne 400 Kr. Ap-
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pellantinden Fru N. Spliid bøder til Statskassen 10 Kr. Forvandlings
straffen bestemmes til Hæfte i 2 Dage. De idømte Sagsomkostninger 
udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømelsen har ni Dommere deltaget.Otte Dommere stemmer for at stadfæste Landsrettens Dom i Henhold til dens Grunde og med Bemærkning, at en af Appellanten efter Dommens Afsigelse afgivet Partsforklaring bestyrker Dommens Resultat, samt for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til de Indstævnte med 500 Kr.Een Dommer stemmer for at stadfæste Underrettens Dom i Henhold til dens Grunde.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Gas- og Vandmester Johs. Loft, til de Indstævnte, Bagermestrene Lauge Jensen, Fru N. Spliid og Poul Stoltenberg Petersen, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Underretsdommens Præmisser er saalydende:
Ved Lejekontrakt af 1. Oktober 1934 lejede Indstævnte, Bagermester 

Lauge Jensen, Nørreallé 100, Butik med Bageri samt en 5-Værelsers 
Lejlighed m. v. i den Bagermester S. M. Skov tilhørende Ejendom 
de Mezasvej 18 for en aarlig Leje af 3500 Kr. Lejemaalet kunde opsiges 
med 6 Maaneders Varsel til en almindelig April eller Oktober Flyttedag, 
men var dog fra Ejerens Side uopsigeligt, saaledes at det tidligst med 
et halvt Aars Varsel kunde opsiges til Ophør Oktober Flyttedag 1944. 1 
Kontraktens Post 4 fandtes endvidere saalydende Bestemmelse: »Lejeren 
har Ret til Fremleje indenfor Lejeperioden, dog mod at indestaa for 
Lejens Betaling, forsaavidt Ejeren ikke selv maatte godkende den nye 
Lejer«. Lauge Jensen blev boende som Lejer af Bageriet indtil 1936, da 
han afstod Forretningen til en Bager Ostergaard Laursen. Ved Skøde 
tinglyst 7. Juli 1936 havde Sagsøgeren, Gas- og Vandmester Loft, 
de Mezasvej 18, købt Ejendommen, og han vilde ikke godkende Oster
gaard Laursen, men erklærede, at han stadig holdt sig til Lauge Jensen. 
Ostergaard Laursen havde Forretningen et halvt Aar, hvorefter den blev 
overtaget af en Bager Thomsen fra Tiist, som ogsaa kun var der et 
halvt Aar og derpaa solgte den til en Bager Lind fra Randers. Den
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17. Januar 1939 overtog Indstævnte Fru N. Spliid, c/o C. C. Johansen, 
Østbanetorvet 7, Forretningen efter Lind, og hun solgte igen til Ind
stævnte Bager Poul Stoltenberg Petersen, de Mezasvej 18, der overtog 
den 15. Marts 1944. Sagsøgeren har under 12. og 13. April 1944 forkyndt 
en Opsigelse for de tre Indstævnte og har, da disse har protesteret, nu 
anlagt denne Sag, hvorunder han har paastaaet Opsigelsen af Lejemaalet 
til Ophør gammel Oktober Flyttedag 1944 godkendt.

De Indstævnte har paastaaet Frifindelse.
Under Partsafhøringen har Indstævnte Lauge Jensen forklaret, at 

han, bortset fra Østergaard Laursen, ikke har talt med Sagsøgeren om, 
hvorvidt denne vilde godkende de forskellige Lejere. Mens Fru Spliid 
var Lejer, spurgte Sagsøgeren ham, der stadig stod for Lejen, om han 
vilde sige Fru Spliid op, men det nægtede Lauge Jensen, idet han erklæ
rede, at han havde lovet at staa for Lejemaalet. Da Fru Spliid solgte til 
Stoltenberg Petersen, meddelte hun ikke ham noget derom. Østergaard 
Laursen og Thomsen har betalt Lauge Jensen 500 Kr. hver, for at han 
skulde vedblive at staa som Kautionist, til Lejemaalet udløb. Dermed 
mente Lauge Jensen at være dækket for sin Risiko, og han har ikke 
krævet noget af senere Lejere. Han har intet Kendskab til, om Fru Spliid 
eller Stoltenberg Petersen er blevet anerkendt som Lejere af Sagsøgeren.

Indstævnte Fru Spliid har som Part forklaret, at hun forinden Over
tagelsen af Bageriet var oppe hos Sagsøgeren og blev godkendt som 
Lejer. Iøvrigt forhandlede hun direkte med Lind og talte ikke med Lauge 
Jensen om Købet, men hun har set Lauge Jensens Kontrakt med Skov 
under Forhandlingerne. Efter Besøget hos Sagsøgeren, men inden Over
tagelsen fandt Sted, blev hun kaldt op til Sagsøgeren, som forelagde 
hende en Erklæring, dateret 12. December 1938, saalydende: »Under
tegnede Fru Spliid, der medio Januar 1939 overtager Bageriet de Mezas
vej 18, erkender herved at være gjort opmærksom paa, at Kontrakten, 
som er oprettet med Herr Lauge Jensen i 1934, ophører ved dennes Ud
løb Oktober 1944 uden noget Erstatningskrav.« Fru Spliid skrev denne 
Erklæring under, men hun regnede ikke med, at hun skulde fraflytte 
1. Oktober 1944, idet hun mente, hun nok kunde faa en anden Kontrakt 
med Sagsøgeren for et længere Aaremaal. En saadan Kontrakt er dog 
aldrig oprettet.

Indstævnte, Stoltenberg Petersen, har under Partsafhøringen for
klaret, at han saa Lauge Jensens Kontrakt under Forhandlingerne med 
Fru Spliid, men han opfattede Sagen saaledes, at han lejede direkte af 
Fru Spliid.

Sagsøgeren har ikke kunnet afhøres under Sagen, idet han er sat i 
Fængsel af Tyskerne.

Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren anført, at Lauge Jensen 
forlængst har mistet enhver Interesse med Hensyn til det her- omhand
lede Lejemaal, idet han driver Forretning et andet Sted, og Fru Spliid 
er ligeledes fraflyttet. Hun har været ubeføjet til at fremleje uden Sag
søgerens Samtykke, og derfor er Stoltenberg Petersens Lejemaal ogsaa 
ulovligt. De Indstævnte har anført, at Fru Spliid ikke med bindende Virk
ning for Lauge Jensen og Stoltenberg har kunnet afgive den fremlagte 
Erklæring om Lejemaalets Ophør til Oktober Flyttedag 1944. Iøvrigt

H. R. T. Nr. 29 (Ark 44 og 45) 45
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er Opsigelsen ikke sket i Henhold til Lov om Leje § 56, men er en 
almindelig Opsigelse, som derfor ikke kan anerkendes ifølge Lejeloven.

Hvad angaar Lauge Jensen finder Retten, at hans Rettigheder efter 
Lejekontrakten af 1. Oktober 1934 er ophørt, og hans Pligter efter S 4 
maa ligeledes være bortfaldet ved Fru Spliids Indgaaelse af Lejemaalet.

Med Hensyn til Fru Spliid finder Retten, at der ved Erklæringen af 
12. December 1938 er indgaaet en selvstændig Aftale mellem hende og 
Sagsøgeren om en Tidsbegrænsning af Lejemaalet til Oktober 1944, en 
Begrænsning, der ikke fandtes i Lejekontrakten af 1. Oktober 1934, som 
kun bestemmer, at Lejemaalet tidligst kan opsiges til Ophør da. Her
efter maa Fru Spliids Lejemaal antages at falde ind under Lov om Leje 
S 60, 2. Stk., og altsaa ophøre den ovennævnte Dato.

For saa vidt angaar Stoltenberg Petersen skal anføres, at i Kon
trakten af 8. Marts 1944 mellem ham og Fru Spliid om Overtagelse af 
Bageriet findes i S 4 anført, at Stoltenberg Petersen er gjort bekendt 
med Lejekontrakten af 1. Oktober 1934 samt med Fru Spliids Erklæring af 
12. December 1938, og det tilføjes, at »Køberen indtræder herefter i 
Sælgerindens Retsstilling overfor Husværten«. Stoltenberg Petersen har 
altsaa overtaget Fru Spliids Lejemaal vidende om, at dette ophørte til 
Oktober 1944, og han kan ikke uden ny Aftale med Sagsøgeren, hvem 
han overhovedet ikke har søgt at opnaa Godkendelse af, faa større Ret 
end Fru Spliid, saaledes at Lejemaalet ogsaa for hans Vedkommende 
ophører til Oktober 1944.

I Henhold til det anførte vil der være at give Dom efter Sagsøgerens 
Paastand.

Sagens Omkostninger ophæves.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt den 5. August 1944 af Retten for Aar

hus Købstad.
Under Domsforhandlingen for Landsretten har Appellanterne, Bager

mester Lauge Jensen og Bagermester Stoltenberg Petersen, paany af
givet Partsforklaring.

Lauge Jensen har herunder blandt andet forklaret, at han hverken 
af Indstævnte eller af Appellantinden Fru Spliid blev gjort bekendt med 
den i Dommen nævnte Erklæring af 12. December 1938, og at han først 
har faaet Kendskab til den under Retssagen. Han har derhos udsagt, at 
han af personlige Grunde har Interesse i Bibeholdelsen af sine Rettig
heder efter Lejekontrakten af 1. Oktober 1934, saaledes at han i paa
kommende Tilfælde vil kunne overtage Lejemaalet.

Som i Dommen nævnt rettede Indstævnte, efter at Fru Spliid havde 
tiltraadt Lejemaalet, Opfordring til Lauge Jensen om at opsige Fru Spliid, 
hvilket Lauge Jensen nægtede under Henvisning til, at han havde lovet 
at »staa for Lejemaalet«. Idet Lauge Jensen herefter med Føje maatte 
regne med, at Indstævnte ansaa det ved fornævnte Lejekontrakt stiftede 
Lejemaal for bestaaende, saaledes at Lauge Jensen stadig blev betragtet 
som den ansvarlige Lejer, og idet< Indstævnte, der efter det oplyste ikke



28. Januar 1946 707

har underrettet Lauge Jensen om Indholdet af de mellem ham og Tru 
Spliid trufne Aftaler, ikke paa noget senere Tidspunkt har tilkendegivet 
Lauge Jensen, at han ansaa dennes Rettigheder og Forpligtelser efter 
Lejekontrakten for ophørt, maa det statueres, at der stadig bestaar et 
Lejeforhold mellem Lauge Jensen og Indstævnte. Da sidstnævnte derhos 
i Medfør af Bekendtgørelse Nr. 265 af 29. Maj 1943 § 60, 1. Stk., jfr. 
S 55, 1. Stk., ikke kan afgive Opsigelse overfor Lauge Jensen som Lejer 
før tidligst den 1. Juni 1945, og da den af Fru Spliid afgivne Erklæring 
af 12. December 1938 efter det anførte er uden Retsvirkning for Lauge 
Jensen, vil dennes Frifindelsespaastand være at tage til Følge. Da det 
derhos af det anførte maa følge, at Indstævnte ikke med Retsvirkning 
har kunnet lade Fru Spliid underskrive en Erklæring, hvis Hensigt var 
at tidsbegrænse det med Lauge Jensen indgaaede og med denne stadig 
bestaaende Lejemaal, og da det endelig ligeledes er en Følge af det 
anførte, at de af Indstævnte overfor Fru Spliid og Stoltenberg Petersen 
foretagne Opsigelser ikke med Retsvirkning har kunnet foretages overfor 
disse, der efter alt foreliggende maa anses for Fremlejetagere paa Grund
lag af Lauge Jensens Lejeret efter Lejekontrakten, vil ogsaa disse Appel
lanters Frifindelsespaastand være at tage til Følge.

I Sagsomkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde 
betale til Appellanterne 400 Kr.

Stempelovertrædelse ses ikke at have fundet Sted.
I Anledning af at Appellantinden Fru Spliid uden at oplyse lovligt 

Forfald har undladt at give Møde ved den befalede Forligsmægling vil 
hun have at betale en Statskassen tilfaldende Bøde af 10 Kr., der i 
Mangel af Betaling vil være at afsone med Hæfte i 2 Dage.

En af Dommerne afgav saalydende
Dissens:

Da Appellanten, Lauge Jensen, efter det i Sagen oplyste ikke paa 
noget Tidspunkt før under nærværende Sag overfor Indstævnte ses at 
have tilkendegivet, at han havde anden Interesse med Hensyn til Leje
maalet end at blive løst fra Forpligtelsen til at staa som Kautionist ifølge 
§ 4 i Lejekontrakt af 1. Oktober 1934, og da det i Dommen rettelig er 
antaget, at Appellanten Jensen er frigjort for saadan Forpligtelse ved 
Indstævntes Godkendelse af Appellanten Fru Spliid som Lejer, finder 
jeg, at Appellanten Jensen, der ikke siden Februar 1937 har været i Be
siddelse af det lejede, herefter ikke kan støtte noget Ret paa nævnte 
Lejekontrakt.

Med denne Bemærkning og iøvrigt i Henhold til de i Dommen an
førte Grunde vilde jeg stadfæste den indankede Dom.

Sagens Omkostninger vilde jeg paalægge Appellanterne at tilsvare 
Indstævnte in solidum med 125 Kr.

45’
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Torsdag den 31. Januar.

Nr. 209/1945. Rigsadvokaten
mod

Guido Leopold Ludvig Carl Jensen (Qamborg),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 288, Stk. 2, tildels 

jfr. S 21 samt § 288, Stk. 1, jfr. § 21.

Østre Landsrets Dom af 13. August 1945 (Københavnske 
Nævningekreds): De Tiltalte bør straffes med Fængsel, Freddy Ewald 
Petersen i 8 Aar, Ancher Andreas Holm i 14 Aar, Johan Peter Johnsen i 
4 Aar, Guido Leopold Ludvig Carl Jensen i 12 Aar, Karen Holm Søren
sen, født Andersen, i 12 Aar, Svend Aage Nielsen i 3 Aar 6 Maaneder, 
Alfred Gunnar Knudstrup i 8 Aar, Finn Christian Jørgensen i 4 Aar, 
Elton Ronald Thellefsen i 6 Aar og Edel Ewald Petersen i 2 Aar 
6 Maaneder. Af Straffene anses for hver af de Tiltalte 10 Maaneder som 
udstaaet. De Tiltalte Petersen, Jensen, Karen Sørensen, Knudstrup, Thel
lefsen og Edel Petersen bør inden 15 Dage fra Dato een for alle og 
alle for een til Forsikringsselskabet »Danmark« betale 24.175 Kr. 79 Øre 
og yderligere in solidum med Tiltalte Nielsen 500 Kr. til samme Selskab. 
De Tiltalte betaler hver de dem vedrørende Sagsomkostninger, derunder 
Salærer til de beskikkede og den privat antagne Forsvarer, saaledes at 
de Tiltalte-----------Johnsen, Jensen, Nielsen, Knudstrup og Thellefsen
udreder 1200 Kr. til Landsretssagfører Vøhtz med henholdsvis Vis, ö/is, 
3/j»» Vis og Vi s af Beløbet-----------

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den, saavidt den er paaanket, være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu fradrages 1 Aar og 1 Maaned.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør saa vidt paaanket er ved Magt at stande, dog at nu 1 Aar og 1 Maaned af Straffetiden anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Gamborg betaler Tiltalte, Guido Leopold Ludvig Carl Jensen, 150 Kr.Den idømte Erstatning at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag, i hvilken Forundersøgelse er foretaget ved Køben

havns Byret, tiltales:
Freddy Ewald Petersen, 
Ancher Andreas Holm, 
Johan Peter Johnsen, 
Guido Leopold Ludvig Carl Jensen, 
Karen Holm Sørensen, født Andersen, 
Svend Aage Nielsen, 
Alfred Gunnar Knudstrup, 
Finn Christian Jørgensen, 
Elton Ronald Thellefsen og 
Edel Ewald Petersen

til at lide Straf for Røveri og Forsøg paa Røveri af særlig farlig Karak
ter efter Straffelovens § 288, Stk. 2, tildels jfr. § 21, for saa vidt angaar 
Arrestanten Ancher Holm tillige for Forsøg paa Manddrab efter Straffe
lovens 8 237, jfr. § 21 (Forhold C) og for Arrestanten Nielsens Vedkom
mende tillige for Hæleri med Hensyn til Røveri efter Straffelovens § 284, 
jfr. S 288 (Forhold E) i følgende Forhold:

A.
Ancher Holm, Johnsen, Jensen og Karen Sørensen derved, at Arre

stanterne Holm og Johnsen efter Aftale med Arrestanterne Jensen og 
Sørensen, og medens Jensen holdt Vagt udenfor paa Gaden, den 5. April 
1944 Kl. ca. 12 har indfundet sig i Pantelaanerforretningen, Allersgade 4, 
2. Sal, hvor de med Pistol tvang de tilstedeværende Ekspeditricer, Kirsten 
Nielsen og Karen Nielsen samt tre Kunder til at gaa ind i et til Ekspedi
tionskontoret stødende Lokale og der forholde sig i Ro, hvorefter John
sen fra uaflaascde Skuffer i en Pult i Ekspeditionskontoret tilegnede sig 
ca. 1000 Kr.

B.
Ancher Holm, Nielsen, Jensen og Karen Sørensen derved, at Nielsen 

og Jensen efter Aftale med Holm og Sørensen den 19. Maj 1944, Kl. ca. 19 
har indfundet sig i Olie-, Sæbe- og Farveindustriarbejdernes Fagforening 
og Hjælpekasses Kontorer, Middelfartsgade 5, hvor de ved med Pistoler 
at true Kasserer Knud Harald Marius Nilaus Petersen og Kasserer 
Kristian Olsen tvang førstnævnte til at udlevere sig 697 Kr.

C.
Ancher Holm, Nielsen, Jensen og Karen Sørensen derved, at Holm 

og Nielsen efter Aftale med Jensen og Sørensen den 26. Maj 1944, 
Kl. ca. 9 paa Trappegangen til Ejendommen, Valhøjvej 3, ved at true 
med Pistoler har forsøgt at frarøve Renteudbetaler Hermann Otto Lang 
hans Pengetaske, indeholdende ca. 10.000 Kr., hvorhos Arrestanten Holm, 
da Overfaldne raabte om Hjælp, i kort Afstand affyrede flere Skud mod 
denne og derved ramte ham i Hovedet med 2 Skud, hvorefter Arrestan
terne undløb.

D.
Jensen, Knudstrup, Jørgensen og Karen Sørensen derved, at Knud

strup og Jørgensen den 2. Juni 1944, Kl. ca. 10 efter Aftale med Jensen
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og Sørensen har indfundet sig paa Trappeopgangen i Ejendommen, Ture- 
sensgade 3, hvor Jørgensen truede Aldersrenteudbetaler Holger Johan 
Jespersen med Pistol, og Knudstrup forsøgte at fravriste Jespersen hans 
Pengetaske, indeholdende ca. 7000 Kr., hvorefter Arrestanterne, da Over
faldne raabte om Hjælp, tog Flugten, hvorunder Jørgensen i Turesens- 
gade affyrede et eller flere Varselsskud.

E.
Knudstrup, Freddy Petersen, Thellefsen, Karen Sørensen, Jensen og 

Edel Petersen derved, at de fire førstnævnte Arrestanter efter forud- 
gaaende Aftale med Jensen og Edel Petersen, hvilken sidstnævnte efter 
Aftale opholdt sig paa Enghave Plads for at være behjælpelig med at 
bortbringe Udbyttet, den 23. Juni 1944, Kl. ca. 9,45 udfor Ejendommen 
Mynstersvej 5, ved med Pistoler at true Chauffør Harald Emil Jørgensen 
og Kontorbud Harald Carl Peter Aage Berg har tvunget disse til at 
overlade dem et af Chauffør Jørgensen kørt Automobil, tilhørende Frede
riksberg Kommunes tekniske Forvaltning, i hvilket beroede to Tasker 
indeholdende et kontant Pengebeløb paa 41.405 Kr. 23 Øre, hvorefter 
Arrestanterne bemægtigede sig Automobilet og kørte det til Hjørnet af 
Engtoftevej og Frederiksberg Allé, hvor de efterlod det medtagende 
Pengene, Nielsen ved af Arrestantinden Karen Sørensen at have mod
taget ca. 500 Kr. af det fornævnte Beløb, vidende om, at Pengene hid
rørte fra Røveri.

Arrestanten Freddy Petersen tillige for følgende Røverier (Straffe
lovens S 288, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1).

Forsikringsselskabet »Danmark« har nedlagt Erstatningspaastand 
med Hensyn til 24.675 Kr. 79 Øre.

Endvidere tiltales Arrestanten Freddy Ewald Petersen til at lide 
Straf for Tyveri under Mørklægning-----------

Tiltalte Freddy Ewald Petersen er født den 29. August 1921 og er 
ved Nyborg Købstads Rets Dom af 31. August 1939 anset efter Straffe
lovens § 285, Stk. 1, jfr. S 276 med Fængsel i 40 Dage betinget med en 
Prøvetid af 3 Aar.

Tiltalte Ancher Andreas Holm er født den 7. Juli 1909 og er ved 
Københavns Byrets Dom af 16. April 1935 anset efter Straffelovens § 285, 
Stk. 1, jfr. § 278 med Fængsel i 60 Dage betinget.

Tiltalte Johan Peter Johnsen er født den 2. Marts 1917 og er ikke 
tidligere straffet.

Tiltalte Guido Leopold Ludvig Carl Jensen er født den 12. November 
1912 og er ikke tidligere straffet.

Tiltalte Karen Holm Sørensen, født Andersen, er født den 22. Marts 
1917 og er ved Københavns Byrets Dom af 7. Juni 1943 anset efter 
Straffelovens § 285, Stk. 1, jfr. § 276, jfr. tildels Lov Nr. 219 af 1. Maj 
1940 § 1 med Fængsel i 8 Maaneder.

Tiltalte Svend Aage Nielsen er født den 3. April 1923 og er ikke 
tidligere straffet.

Tiltalte Alfred Gunnar Knudstrup er født den 26. August 1916 og er
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bortset fra en Dom efter Lov Nr. 349 af 22. August 1941 8 1 ikke forhen 
straffet.

Tiltalte Finn Christian Jørgensen er født den 12. December 1920 og 
er bortset fra en Dom efter samme Lov ikke forhen straffet.

Tiltalte Elton Ronald Thellefsen er født den 24. November 1913 og 
ei tidligere anset ved Københavns Byrets Dom af 1. December 1933 efter 
Straffelovens S 285, Stk. 1, jfr. § 276 med Fængsel i 3 Maaneder be
tinget og ved samme Rets Dom af 22. April 1944 efter Straffelovens 
§ 285, Stk. 1, jfr. § 284, jfr. § 276 og Lov Nr. 474 af 22. November 1941 
§ 19, jfr. S 8 med Fængsel i 5 Maaneder.

Tiltalte Edel Ewald Petersen er født den 5. Januar 1923 og er ikke 
forhen straffet.

Samtlige Tiltalte har været undergivet mental Observation ved Over
lægen i Psykiatri ved Københavns Fængsler.

Ved Nævningernes Erklæring, som Retten lægger til Grund, er de 
'Tiltalte kendt skyldige i Overensstemmelse med Anklageskrifterne, dog 
at Nævningerne har erklæret Røverierne under D---------- for ikke at
være af særlig farlig Karakter.

Nævningerne har derhos besvaret dem stillede Tiliægsspørgsmaal om 
Anvendelse af Straffelovens 8 85 bekræftende for saa vidt angaar de Til
talte Johnsen, Nielsen, Knudstrup med Hensyn til Forhold D; Jørgensen, 
Thellefsen og Edel Petersen, hvorhos de har svaret bekræftende paa et 
dem stillet Tiliægsspørgsmaal om Anvendelse af Straffelovens 8 84, 
Stk. 1, Punkt 9, for saa vidt angaar Tiltalte Nielsen.

De Tiltalte, med Undtagelse af Jørgensen, vil herefter være at anse 
efter Straffelovens S 288, Stk. 2, for de Tiltalte Holm, Jensen, Karen Sø
rensen og Nielsens Vedkommende tildels jfr. 8 21, Tiltalte Jørgensen 
efter Straffelovens S 288, Stk. 1. jfr. S 21, Tiltalte Jensen, Karen Søren
sen og Knudstrup tillige efter 8 288, Stk. 1. jfr. S 21, Freddy Petersen 
yderligere efter Straffelovens 8 288, Stk. 1, sammenholdt med Lov Nr. 219 
af 1. Maj 1940 S 1 og Straffelovens S 285, Stk. 1, jfr. S 276, jfr. Lov 
Nr. 219 af 1. Maj 1940 S 1, Tiltalte Ancher Holm tillige efter Straffelovens 
S 237, jfr. S 21, og Tiltalte Nielsen tillige efter Straffelovens 8 285, 
Stk. 1, jfr. S 284, jfr. S 288.

Straffene bestemmes til Fængsel, for Tiltalte Freddy Petersen i 
8 Aar, for Tiltalte Ancher Holm i 14 Aar, for Tiltalte Johnsen i 4 Aar, 
for de Tiltalte Jensen og Karen Sørensen i 12 Aar, for Tiltalte Nielsen 
i 3 Aar 6 Maaneder, for Tiltalte Knudstrup i 8 Aar, for Tiltalte Jørgensen 
i 4 Aar, for Tiltalte Thellefsen i 6 Aar, og for Tiltalte Edel Petersen i 
2 Aar 6 Maaneder. Af Straffene anses for hver isévr 10 Maaneder som 
udstaaet.

De Tiltalte Freddy Petersen, Jensen, Karen Sørensen, Nielsen, Knud
strup, Thellefsen og Edel Petersen vil i Overensstemmelse med Anklage
skriftet have at betale Erstatning som nedenfor bestemt.

Der tillægges i Henhold til Retsplejelovens 8 1007, Stk. 2, den af de 
Tiltalte Freddy og Edel Petersen antagne Forsvarer, Landsretssagfører 
Heltberg, Salær om nedenfor bestemt.
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Fredag den 1. Februar.

Nr. 270/1944. Maskinfabrikken Atlas A/S (P. Jacobsen) 
mod

Civilingeniør Ivar Windfeld-Hansen (Landsretssagf. Julius Møller).
(Angaaende Ejendomsretten til Patenter, der maatte blive udstedt paa 

Grundlag af Opfindelser gjort af Indstævnte).

Sø- og Handelsrettens Dom af 30. Oktober 1944: Ejen
domsretten til Opfindelserne ifølge dansk Patent Nr. 1039/1943 og 
2726/1942, jfr. endelig Patentansøgning af 10. Oktober 1944, tilkommer 
for alle Lande Sagsøgeren, Civilingeniør Ivar Windfeld-Hansen. De Sag
søgte, Maskinfabrikken Atlas A/S, bør inden 15 Dage fra denne Doms 
Afsigelse betale Sagens Omkostninger med 1200 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret gaar Appellantens principale Paastand ud paa, at Appellanten frifindes, hvorhos Indstævnte tilpligtes vederlagsfrit at anerkende Appellantens Ejendomsret til de danske og udenlandske Patenter, der eventuelt maatte blive udstedt paa Grundlag af de Opfindelser, der maatte findes at ligge i de danske Patentansøgninger Nr. 2726/1942 og 1039/1943 med det Indhold, disse havde henholdsvis den 5. December 1942 og 12. April 1943.Appellanten har endvidere nedlagt nogle subsidiære Paastande, af hvilke de to første ligeledes gaar ud paa Frifindelse og Indstævntes Anerkendelse af Appellantens Ejendomsret til de nævnte Patenter, men saaledes at Appellanten betaler en passende Afgift for Udnyttelsen enten alene af Patenter i Henhold til sidstnævnte Ansøgning eller af Patenter i Henhold til begge Ansøgninger.Indstævnte har principalt paastaaet Stadfæstelse og har endvidere nedlagt nogle subsidiære Paastande, der blandt andet gaar ud paa, at Appellanten, saafremt Ejendomsretten til de paagældende Patenter tilkendes Appellanten, skal godtgøre Indstævnte saadanne rimelige Udgifter, som dokumenteres at være afholdt til Behandling af Patentansøgningerne.Indstævnte har derhos for Højesteret erkendt, at der, saafremt Appellantens Ejendomsret til de Patenter, der maatte blive udstedt paa Grundlag af Ansøgning Nr. 2726/1942, anerkendes, ogsaa tilkommer Appellanten Ejendomsret til det Patent, som maatte blive udstedt paa Grundlag af en fra denne Ansøgning udskilt Patentansøgning Nr. 836/1944.Efter Dommens Afsigelse har Appellanten givet Indstævnte Oplysning om den af Appellanten i Oktober 1943 indgivne Patentansøgning.
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Det tiltrædes, at den i Patentansøgning Nr. 2726/1942 omhandlede mulige Opfindelse er blevet til under en saa væsentlig Medvirken fra Indstævntes Side, at den falder ind under Appellantens Erklæring af 9. Maj 1940.For Højesteret er der herefter ligesom for Sø- og Handelsretten Enighed mellem Parterne om, at Ejendomsretten til de to i Sagen omhandlede, mulige Opfindelser tilkommer Appellanten, med mindre særlige Omstændigheder maatte føre til et andet Resultat.Idet de i saa Henseende af Indstævnte paaberaabte Forhold fra Appellantens Side ikke kan føre til Fortabelse af Appellantens Ejendomsret, og idet der paa den anden Side ikke ses at foreligge Omstændigheder, som kan fritage Appellanten for at betale Indstævnte den ham kontraktmæssig tilkommende Afgift med Hensyn til begge Opfindelser, vil der være at give Dom i Overensstemmelse med den sidste af Appellantens ovennævnte subsidiære Paastande som nedenfor anført, og saaledes at Appellanten — foruden Afgiften — til Indstævnte betaler de Udgifter, som har været nødvendige til Patenternes Erhvervelse.Sagens Omkostninger for begge Retter findes at burde ophæves. Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Civilingeniør Ivar Windfeld- Hansen, bør anerkende Appellanten, Maskinfabrikken Atlas A/S’s Ejendomsret til de danske og udenlandske Patenter, der maatte blive udstedt paa Grundlag af Opfindelser, indeholdt i de danske Patentansøgninger Nr. 272 6/1 94 2, 1 039/194 3 og 8 3 6/1 944, mod at Appellanten godtgør Indstævnte de til Patenternes Erhvervelse nødvendige Udgifter, og saaledes at Appellanten betaler Indstævnte en passende Afgift for Patenternes Udnyttelse.Sagens Omkostninger for begge Retter ophæves.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Civilingeniør Ivar Windfeld-Hansen, har fra 1. April 

1940—3. December 1942 været ansat som Leder af de Sagsøgte, Maskin
fabrikken Atlas A/S’s Laboratorium.

Han fratraadte, fordi han ikke kunde opnaa Enighed med de Sagsøgte 
om en Tantiémeordning.

I Skrivelse af 9. Maj 1940 tilskrev de Sagsøgte bl. a. Sagsøgeren 
saaledes:

»-----------Vi bekræfter samtidig, at De skal have en Licensafgift,
saafremt vi optager Fabrikation af eller Udnyttelsen af patenterede Op
findelser, som maatte gøres af Dem. Licensafgiftens Størrelse skal der 
træffes Aftale om i hvert enkelt Tilfælde.---------- «
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Efter sin Fratræden indgav Sagsøgeren Patentansøgning om 2 Op
findelser, som han hævder at have gjort i sin Funktionstid hos de Sag
søgte, nemlig

a) Dansk Patentansøgning Nr. 2726/1942, indgivet den 5. December 
1942 vedrørende Fremgangsmaade og Apparat til Vakuumtørring. Patent
kravene er senere omformede henholdsvis den 26. Marts 1943 og 28. Maj 
1943 samt 10. Oktober 1944. 1 sin endelige Skikkelse omfatter Patent
kravet kun et Apparat til Vakuumtørring, der beskrives saaledes:

»Apparat til Vakuumtørring, kendetegnet ved en i et vakuumtæt Hus 
indesluttet Stabel af til Opvarmning indrettede forskydelige Plader, som, 
hvis de er vandrette, eventuelt kan have opadbøjede Rande til Tilbage
holdelse af den fra Tørregodset udløbende Saft, hvilken Stabel kan sam
menpresses ved Indvirkning af mekanisk Tryk fra den ene eller begge 
Endeflader.«

b) Dansk Patentansøgning Nr. 1039/1943, indgivet den 12. April 1943, 
vedrørende Fremgangsmaade til Udvinding, Koncentrering eller Bort
fjernelse ved Vakuumsdestillation af Vædsker eller Stoffer i smeltet 
Tilstand.

Patentkravet beskrives saaledes:
>1. Fremgangsmaade til Udvinding eller Koncentrering, eventuelt i 

Forbindelse med Ekstraktion eller til Bortfjernelse af flygtige Stoffer af 
Vædsker eller Stoffer i smeltet Tilstand ved Vakuumdestillation under 
Gennemledning af et af en Luftart eller kondenserbar Damp bestaaende 
Medføringsstof gennem Vædsken, kendetegnet ved, at Luftarten eller 
Dampen, før den kommer i Berøring med Vædsken, har det i Destilla
tionsapparatet over Vædsken herskende Tryk plus det hydrostatiske 
Tryk over det Niveau, i hvilket Luftarten eller Dampen først kommer i 
Berøring med denne, eller et kun lidt højere Tryk.

2. Fremgangsmaade ifølge Krav 1, hvorved Medføringsstoffet er en 
kondenserbar Damp, fortrinsvis Vanddamp, kendetegnet ved, at Dampen 
udvikles i en Evaporator under et Tryk, som er lig med eller kun lidt 
højere end det Tryk, som hersker i Destillationsapparatet over Vtcdsken 
plus det hydrostatiske Tryk af Vædsken over det Niveau, i hvilket Dam
pen først kommer i Berøring med Vædsken.

3. Fremgangsmaade ifølge Krav 2, kendetegnet ved, at Dampen 
efter Passagen gennem Destillationsapparatet kondenseres under Anven
delse af kunstig Kulde.«

I en ikke fremlagt Skrivelse af 24. Januar 1943 rejste Sagsøgeren 
overfor de Sagsøgte Spørgsmaalet om sine Opfinderrettigheder, hvilket 
ogsaa skete i en mundtlig Samtale af 1. Februar 1943 med de Sagsøgtes 
Ingeniører Gernow og Hertel.

De Sagsøgte svarede herpaa i Skrivelse af 9. Februar 1943:
»— — —
Efter at ovenstaaende var skrevet, har vi gennem Ingeniør Gernow 

og Ingeniør Hertel faaet Meddelelse om Deres Samtale med Ingeniør 
Gernow den 1. d. M., hvorunder De fremsatte Ønsker om en mindelig 
Ordning med os, hvilken Ordning hovedsagelig skulde gaa ud paa, at vi 
skulde indrømme Dem fri Dispositionsret over en Række Patent-ansøg
ninger, som De efter Deres Fratrædelse hos os skulde have indleveret,
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og hvilke efter Deres Udtalelser ikke skulde berøre vort Arbejde med 
Tørpresningsmetoderne.

Vi maa, som tidligere fremhævet og som ovenfor nævnt, i Princippet 
fastholde vort Synspunkt, at alle Metoder, Konstruktioner etc., som 
maatte være fremkommet paa Grundlag af det Arbejde, der er udført 
hos os eller for os og betalt af os, ogsaa tilhører os.

Vi vil naturligvis gerne imødekomme Dem med Hensyn til saadanne 
Patentansøgninger, som De mener ikke direkte berører vort Arbejde med 
nævnte Metoder, og vi kunde eventuelt tænke os at give Dem en Er
klæring herom, men maa dog selvfølgelig forinden være klar over Om
fanget af og Rækkevidden af saadanne Ansøgninger.«

Sagsøgeren svarede herpaa i Skrivelse af 15. Februar 1943:
»---------- Til Deres Omtale af mine Samtaler med Ingeniør Hertel

og Ingeniør Gernow skal jeg bemærke, at jeg allerede har den fulde 
Dispositionsret over de Patentansøgninger, som jeg har indleveret efter 
min Fratrædelse fra min Stilling hos Atlas, og at denne Dispositionsret 
kun vil kunne fratages mig ved en eventuel Dom i højeste Instans. Om 
De vil gøre Krav gældende med Hensyn til disse Patentrettigheder, maa 
De afgøre, naar Patentansøgningerne til sin Tid bliver offentligt frem
lagt, hvilket vil kunne trække ud til ca. 2 Aar fra nu af, men jeg mener 
ikke, at De efter Omstéendighederne vil have noget Grundlag for saa
danne Krav, heller ikke i Dommen i U. f. R. 1940, 164.«

I Skrivelse af 24. Januar 1944 spurgte Sagsøgeren, om de Sagsøgte 
agtede at hævde en Ejendomsret til de 2 nævnte Opfindelser. Da de 
Sagsøgte i Skrivelse af 5. Februar 1944 herpaa svarede, at det var 
umuligt paa nærværende Grundlag at udtale sig om, hvorvidt Sagsøge
rens Patent-Ansøgninger vilde krænke de Sagsøgtes Rettigheder, gav 
Sagsøgeren i Skrivelse af 15. Februar en Fremstilling af Indholdet af 
Hovedkravene for de nævnte Patentansøgninger, og i Skrivelse af 
3. Marts 1944 udtalte Sagsøgeren yderligere vedrørende Patentansøgning 
Nr. 2726/1942 ----------

»Jeg meddelte Dem med mit ovennævnte Brev bl. a. Hovedkravet til 
denne Patentansøgning. Dette Hovedkrav er imidlertid efter Forhandling 
med Patentkommissionen éeiidret (men ikke væsentligt indskrænket) og 
vil muligvis igen blive tendret. Hovedkravet er saaledes endnu ikke fast
lagt. men det mulige Beskyttelsesområde vil dog klart fremgaa af 
Beskrivelsen, hvoraf jeg vedlagt sender Dem en Kopi.«

Herpaa svarede de Sagsøgte i Skrivelse af 22. Marts 1944:
»Efter stedfunden Konference med min Mandant, A/S Maskinfabrik

ken Atlas, skal jeg herved tillade mig at meddele, at man bestrider, at 
Deres Mandant har gjort den Opfindelse, paa hvilken han ved Patent
ansøgning Nr. 212&I42 har andraget om at erhverve Patent. Hvis der fore
ligger nogen Opfindelse, maa det siges at være min Mandants. Der er 
blevet stillet Hr. Windfeld-Hansen en Opgave og meddelt ham visse 
Muligheder, der skulde gennemprøves. Under Arbejdets Gang er dettes 
Forløb og de Metoder, man skulde benytte sig af, stadig blevet drøftet 
med ingeniør Gernow, med Selskabets Direktion og Ingeniører. Den 
Fremgangsmaade, der danner Grundlag for Hr. Windfeld-Hansens Patent
ansøgning, er ikke baseret paa hans Initiativ eller personlige Arbejde.
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For Fuldstændighedens Skyld skal sluttelig bemærkes, at A/S Atlas 
selvfølgelig ikke abandonnerer den Patentret, der søges opnaaet gennem 
Patentansøgning Nr. 2726/42.«

I Skrivelse af 27. Marts 1944 udtalte Sagsøgeren efter i en længere 
Redegørelse at have bestridt de Sagsøgtes Betragtninger i Skrivelsen af 
22. Marts, at han var villig til at overdrage sin Patentansøgning til de 
Sagsøgte paa de i hans Skrivelse af 3. Marts angivne Vilkaar, men at 
han kun var villig til at forhandle herom, dersom de Sagsøgte anerkendte 
hans Opfinderret til denne Opfindelse.

I Skrivelse af 31. Marts udtalte Sagsøgeren, at han vilde skride til 
Sagsanlæg, saafremt han ikke modtog Svar fra Atlas i Løbet af den 
kommende Uge. Han spurgte dernæst, om de Sagsøgte vedrørende Patent
ansøgning Nr. 2726/1942 vilde indlevere Patentansøgning for Tyskland og 
Holland, da Prioritetsfristen begge Steder var udløbet, idet han i modsat 
Fald selv vilde indlevere Patentansøgning i eget Navn.

I Skrivelse af 18. April 1944 udtalte de Sagsøgte, at de maatte hen
holde sig til deres i Skrivelse af 22. Marts indtagne Standpunkt.

Sagsøgeren har derefter ved Stævning af 25. April 1944 indbragt 
Sagen for Sø- og Handelsretten. Sagsøgerens under Domsforhandlingen 
nedlagte Paastand er saalydende:

»Principalt: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Ejendomsretten til 
Opfindelserne ifl. da. Pat. Ans. Nr. 1039/43 og 2126142, jfr. endelig Patent
ansøgning af 10. Oktober 1944, for alle Lande tilkommer Sagsøgeren.

Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der, forsaavidt som 
der maatte blive udstedt Patent paa de nævnte Opfindelser her i Landet 
eller i Udlandet, vil tilkomme Sagsøgeren Licensafgift, samt at anerkende, 
at det er en Betingelse for Sagsøgtes Erhvervelse af Ejendomsretten til 
hver af de to Opfindelser for hvert enkelt Land, at Selskabet inden 3 
Maaneder før Udløbet af den for Øjeblikket i det paagældende Land 
gældende Prioritetsfrist meddeler Sagsøgeren, at det selv ønsker at over
tage Patentansøgningen for vedkommende Land, og at det da samtidig 
vil have at refundere Sagsøgeren de for dette Lands Vedkommende paa
løbne, nødvendige Patentomkostninger, dog at saadan Meddelelse allerede 
anses for givet for Danmarks Vedkommende, og paa den anden Side for 
Sveriges, Hollands og Tysklands Vedkommende vil være at give inden 
15 Dage fra Dommens Dato.«

De Sagsøgte paastaar Frifindelse.
Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren samt de Sagsøgtes Di

rektør Svend Mansted, Overingeniør Richard Dølpher og Ingeniørerne 
Aage Gernow, Eigil Ettrup-Petersen og Niels Weinberg afgivet For
klaring.

Sagsøgeren begrunder sin Paastand med, at de paagældende Op
findelser er gjort af ham, at de Sagsøgte ved ikke at fortsætte Arbejdet 
med Opfindelsernes Udnyttelse har opgivet disse, og at de i hvert Fald 
maa have mistet deres Ret til Opfindelserne ved ikke paa Sagsøgerens 
gentagne Forespørgsler at overtage Patenteringen af Opfindelserne.

De Sagsøgte erkender, at Opfindelsen vedrørende Patentansøgning 
Nr. 1039/1943 er gjort af Sagsøgeren, men bestrider dette for Opfindelsen 
vedrørende Patentansøgning Nr. 2726/1942 og begrunder iøvrigt deres



1. Februar 1946 717

Frifindelsespaastand med, at de ikke har opgivet Opfindelsernes Udnyt
telse, men stadig har arbejdet med disse, og at de ifølge Patentansøg
ningernes usikre Karakter, hvorved henvises til, at Patentansøgning Nr. 
2726/1942 er ændret fire Gange, og ifølge Overenskomsten af 9. Maj 1940 
ikke er pligtig at tage Standpunkt til Spørgsmaalet om, hvorvidt de vil 
overtage Opfindelserne, førend Patent er opnaaet paa disse.

Med Hensyn til Spørgsmaalet, om Opfindelsen vedrørende Patent
ansøgning Nr. 2726/1942 er gjort af Sagsøgeren, har Sagsøgeren under 
Domsforhandlingen forklaret følgende:

I Begyndelsen af Aaret 1941 paabegyndte de Sagsøgte et Samarbejde 
med Ingeniør Gernow vedrørende Brikettering af Levnedsmidler — tør
rede Grøntsager etc. — I den Anledning vilde de Sagsøgte vide, i hvilket 
Omfang Vitaminerne bevaredes under Briketteringen, og der prøvedes 
forskellige Tørremetoder som Vacuumtørring med Varmeoverføring ved 
Straaling og Tørring i ren Kulsyre i lukket Kredsløb. Resultaterne blev 
ikke gode, idet der ved Tørring af Torskefilet kun opnaaedes gule til 
brungule Produkter med stærk Tørfiskesmag. De Sagsøgte opgav derefter 
Forsøgene, og Direktør Mansted udtalte, at Vaccumtørring var for dyr.

Sagsøgeren fortsatte dog i Løbet åf Sommeren 1942 paa eget Initiativ 
med mindre Tørreforsøg i forskellig Retning uden at raadføre sig med 
nogen. En Dag kom han pludselig paa den Idé at tørre Materialet 
sammenpresset mellem en belastet Plade og en Hedeflade, idet han tør
rede det presset mod Bunden af en Vacuumexsiccator, der var nedsænket 
i varmt Vand.

Om Forsøget afgav Sagsøgeren saalydende Ugerapport for Ugen 
4 Maj til 9. Maj 1942:

»Spinat. Vi har foretaget et Forsøg over Tørring af blancheret 
Spinat i Vacuum ved direkte Berøring af Materialet med Hedefladen 
under en vis Belastning. Forsøget udførtes i en Vacuumexsiccator (af 
Glas), hvis Underdel nedsænkedes i et opvarmet Vandbad. I denne Under
del anbragtes et ca. 25 mm Lag blancheret Spinat, og Laget holdtes 
noget sammenpresset ved Hjælp af en svær Jernskive af omtrent samme 
Diameter som Exsiccatoren. Tørretiden var 10 Timer. Vandbadet var i 
Gennemsnit 65°, men Glasvæggen var ret tyk. Ved denne Fremgangs
maade træder Saften ud af Spinaten og staar i Bunden af Apparatet og 
koger under i hvert Fald den første Halvdel af Tørretiden. Kapaciteten 
var derfor ikke saa ringe, nemlig 3,5 kg bl. Mat./m2/Time, og det vilde 
derfor maaske lønne sig at gentage Forsøget med en Underdel til 
Exsiccatoren af støbt Aluminium. Der foretoges ikke Vitaminbestem
melser efter dette Forsøg, da Materialet havde kogt i Berøring med 
Jern.«

Der blev derefter paa Sagsøgerens Initiativ konstrueret en Vacuum
exsiccator med Hedeflade og Plade af Aluminium, hvormed han i Oktober 
Maaned 1942 gentog Forsøget. Herom afgav Sagsøgeren følgende Rap
porter:

»Ugerapport fra Laboratoriet for Ugen 5. Oktober—10. Oktober 1942.
Der er foretaget et Forsøg over Tørring af Spinat i Vacuum med 

Varmeoverføring ved direkte Kontakt som ved de tidligere 2 Forsøg 
den 29. Maj og 2. Juni i Aar (Vitaminforsøgene Nr. 60 og 61). Disse
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Forsøg udførtes i en Exsiccator med støbt Aluminiunibund, mod hvilken 
et Lag Spinat trykkes ved en Aluminiumplade, belastet med en Vægt paa 
ca. 7 kg. Al-Skaalen anbringes i Vandbad paa 80°. Ved dette Forsøg 
tørredes 400 g ikke blancheret Spinat. Ved de 2 tidligere Forsøg kunde 
vi ikke bestemme C-Vitamin i det friske Materiale og derfor ikke fastslaa 
Bevaringsprocenten, men det kunde skønnes, at den maatte have været 
ganske god. Ved dette Forsøg fandtes i den friske Spinat 560 mg pCt. 
Ascorbinsyre, hvoraf 91 pCt. bevaredes. Det tørrede Produkt var meget 
aromatisk, men havde en let syrlig Smag, som ved alle tidligere Vacuum- 
tørreforsøg med Spinat----------

Ugerapport fra Laboratoriet for Ugen 19. Oktober—24. Oktober 1942.
Der er foretaget 5 Tørreforsøg med Spinat i Exsiccatoren med 

Aluminiunibund. Ved 2 af disse Forsøg undersøgtes C-Vitaminindholdet, 
og Bevaringen fandtes at være 85 og 78 pCt. Ascorbinsyre. Forøvrigt 
foretoges disse Forsøg nærmest for at faa klarlagt det rette Forhold 
mellem Spinatlagets Tykkelse, Belastningen paa dette og Tørretiden. Ved 
for ringe Belastning bliver Kontakten med Hedefladen og i Materialet 
selv for daarlig og dermed Varmeoverføringen, og ved for stor Belast
ning bliver Spinatmassen saa tæt, at Dampen ikke kan undvige uden for 
stor Modstand. Ved nogle af disse Forsøg blancheredes Spinaten inde i 
Apparatet før Tørringens Begyndelse under Udelukkelse af Luften i Vand
damp af Undertryk, og Blancheringen kontrolleredes ved Peroksydase- 
p røven. Forsøgene gav som Resultat, at med 15,0 kg Spinat pr. m2 Hede
flade (Bund) og 365 kg/m2 var Tørretiden lavest, nemlig 2 Timer 40 Min. 
(97 pCt. Tørstof), medens den med 20 kg Spinat/m2 og 365 kg/m2 var 
4 Timer 00 (97 pCt. Tørstof). Med samme Mængde, men større Belast
ning blev Tørretiden længere, og med 25,0 kg Spinat pr. m2 og 525 kg/m2 
endnu længere. Paa Grund af disse Tal kan man skønne, at man vil 
kunne bygge et teknisk Apparat med 10 Varmeplader å 2 X 1 m2 med 
en Kapacitet paa 2400 kg frisk Spinat pr. Døgn for en overkommelig 
Sum. Bevaringen af C-Vitamin vil være ca. 70 pCt. og Varmeøkonomien 
ca. 1 kg Damp pr. kg fordampet Vand. Vi har tørret en Portion paa 462 g 
fersk, kogt Torskefilet i Vacuumexsiccatoren paa 4 Timer 00. Produktet 
var ganske lyst og helt uden Klipfisklugt. Efter Opblødning og Kogning 
smagte det som kogt Torsk. Materialet var før Opblødningen i pæne 
Stykker, 4—5 cm Længde. Det tørrede Produkt vejede 10 pCt. af den 
friske Filet. Tørringen kan i Praksis ske i et ganske lignende Apparat 
som ovenfor omtalt.«

I Oktober—November Maaneder 1942 fortsatte Sagsøgeren paa egen 
Haand Forsøgene med dette Apparat, hvorved den tekniske Effekt be
kræftedes, uden at dog nogen interesserede sig for Forsøgene eller de 
derved opnaaede Resultater. Paa et Møde den 30. Oktober 1942 udtalte 
Direktør Mansted, at Vacuumtørring var alt for dyr. Sagsøgeren fandt 
stadig paa eget Initiativ, at man ved at tørre Torskefilet efter denne 
Fremgangsmaade opnaaede et næsten hvidt Produkt uden Tørfiskesmag. 
En Dag inviterede han Ingeniør Hertel og Ingeniør Gernow over i La
boratoriet og serverede dem dette Produkt i opblødt og kogt Tilstand, 
men det lykkedes ham ikke at interessere dem for Metoden, uagtet 
Smagen omtrent var som frisk Torsk.



1. Februar 1946 719

Direktør Svend Mansted har under Domsforhandlingen udtalt, at han 
ikke erindrer det nævnte Møde af 30. Oktober 1942 og bestrider, at han 
skulde have taget Afstand fra Vacuumtørring. Iøvrigt hævder han, at 
Sagsøgeren har faaet Ideen til Prestørring dels fra ham og dels fra 
Ingeniør Gernow. Vidnet forklarer saaledes, at han paa et Møde i 
Februar—Marts Maaned 1942 har drøftet en Metode til Prestørring mel
lem en Tromle og et Net. I dette Møde deltog Ingeniør Gernow og Over
ingeniør Dølpher. Vidnet erindrer ikke, om Sagsøgeren deltog heri.

Sagsøgeren har herom forklaret, at han ikke har deltaget i dette 
Møde, men blev holdt udenfor, og at han ikke kender noget til den 
paagældende Plan, som iøvrigt er en ganske anden end hans Opfindelse, 
hvorved Tørregodsets Overflade tildækkes fuldstændig paa begge Sider. 
Der er overfor Sagsøgerens Opfindelse blevet modholdt et Patent ved
rørende Tørring mellem Flade og Net, hvilket ligger nærmere Sag
søgerens Opfindelse end Direktør Mansteds Plan om Tørring mellem 
Tromle og Net. Dette Modhold er senere frafaldet.

Ingeniør Aage Gernow har forklaret, at han deltog i det nævnte 
Møde. Sagsøgeren var ikke tilstede. Vidnet rejste kort efter til Norge og 
fik dér at vide, at man i Kanada tørrede Fiskefilet mellem Varmeflader. 
Der var ikke Tale om Vacuumtørring, men det betragter Vidnet som 
selvfølgeligt, da det er den eneste anvendelige Metode. Vidnet er sikker 
paa, at han har fortalt Sagsøgeren om Tørringen i Kanada, men erindrer 
ikke, hvad Sagsøgeren sagde hertil.

Sagsøgeren forklarer, at han ikke har hørt om Tørringen i Kanada, 
og at det i hvert Fald ikke har givet ham nogen Impuls, da det Apparat 
til Vacuumtørring, hvorom han har indgivet Patentansøgning, ingen For
bindelse har med den i Kanada foretagne Tørring. Det karakteristiske 
ved det af Sagsøgeren konstruerede Apparat er den forskydelige Pres
stabel.

Til det saaledes anførte skal Retten udtale følgende: Fra Rettens 
Side skal der ikke tages Standpunkt til, hvorvidt det af Sagsøgeren kon
struerede Apparat er af praktisk Værdi, eller om det er patenterbart, 
men alene til Spørgsmaalet om, hvorvidt Apparatet maa antages for 
opfundet af Sagsøgeren. I denne Henseende er det ikke afgørende, at 
Sagsøgeren til Konstruktionen har benyttet de Sagsøgtes Apparatur eller 
mulig er henledt paa Tanken gennem de ham af de Sagsøgte stillede 
Opgaver. Afgørende er alene, om Sagsøgeren fra de Sagsøgte har faaet 
saadanne Bidrag til Konstruktionen, at der ikke kan tales om en selv
stændig Opfindelse. Retten finder det ikke ved de afgivne Forklaringer 
bevist, at der foreligger saadanne Bidrag fra de Sagsøgtes Side og kom
mer herefter til det Resultat, at det af Patentansøgningen omfattede Ap
parat maa anses for en selvstændig Opfindelse af Sagsøgeren.

Med det herefter givne Udgangspunkt, at saavel Patentansøgning 
Nr. 2726/1942 som Patentansøgning Nr. 1039/1943 har Hensyn til af Sag
søgeren gjorte Opfindelser bemærkes følgende:

Der er mellem Parterne Enighed om, at de 2 Opfindelser er Funk
tionæropfindelser, og det har under Proceduren mellem Parterne været 
indgaaende diskuteret, hvorvidt de Sagsøgte ved Passivitet har mistet 
den dem tilkommende Ret til Funktionæropfindelser.
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Dette bestrider de Sagsøgte og har til Støtte herfor oplyst følgende: 
Vedrørende Patentansøgning Nr. 2726/1942 har Civilingeniør Eigil 

Ettrup-Petersen, som fra 1. Februar 1943 blev ansat paa de Sagsøgtes 
Laboratorium, oplyst, at Direktør Mansted straks efter hans Ansættelse 
meddelte ham, at de Sagsøgte var meget interesseret i Prestørring. Han 
fik udleveret alle fra Laboratoriet foreliggende Ugerapporter og fik Be
sked om at udvikle Vacuumprestørring paa det hidtidige Grundlag. Vidnet 
var klar over, at det for at komme videre gjaldt om at foretage For
søgene i halv teknisk Form, og der blev til dette Brug konstrueret et 
Apparat.

Overingeniør Richard Dølpher har forklaret, at det nævnte Apparat 
blev konstrueret i Marts 1943 efter Ordre fra Direktør Mansted, og at 
der er foretaget mange Forsøg med det. Der arbejdes ogsaa med Salg 
af Apparate1:.

Sagsøgeren bestrider, at der ved det omhandlede Apparat er Tale 
om et Apparat, der svarer til det af hans Patentansøgning omfattede 
Apparat. Sagsøgeren henviser herved til, at de Sagsøgte i Oktober 1943 
har indgivet Ansøgning om Patent paa Pres-Vacuumtørring, og at de 
Sagsøgte trods Provokation ikke vil oplyse Hovedkravet vedrørende 
denne Patentansøgning, hvori Sagsøgeren finder Bevis for, at denne 
Patentansøgning ikke har Forbindelse med hans.Opfindelse.

Vedrørende Udnyttelsen af den af Patentansøgning Nr. 1039/1943 
omfattede Opfindelse har Sagsøgeren forklaret, at han i Sommeren 1942 
søgte at interessere Fabrikant J. Steffensen for Konstruktion af et 
Desodoriseringsanlæg for Destruktionsfedt paa Grundlag af denne Me
tode, at Fabrikanten udbad sig et Tilbud, men ikke fik noget saadant 
fra de Sagsøgte trods Sagsøgerens gentagne Paamindelser herom.

Ingeniør Niels Wernberg, der er teknisk Konsulent for Fabrikant 
Steffensen, har forklaret, at Sagsøgeren i Sommeren 1942 talte med ham 
om et Desodoriseringsanlæg baseret paa en ny Metode, hvorved der 
skulde opnaas en betydelig Dampbesparelse. Vidnet bad om et konkret 
Forslag, men fik det ikke.

Fabrikant Steffensen var ikke aktuelt interesseret i Forslaget paa 
Grund af de gældende Fedtpriser og Byggevanskeligheder. Et Aars Tid 
senere fik Fabrikant Steffensen fra Atlas et konkret Forslag, som Vidnet 
ikke har set.

De Sagsøgte hævder, at de baade til en Virksomhed i Kolding og 
Fabrikant Steffensen har afgivet alternativt Tilbud med Anlæg dels efter 
den gamle Metode, dels efter Sagsøgerens Metode, hvorom i Tilbudet er 
udtalt, at de Sagsøgte ikke kan garantere for denne. Sagsøgeren be
strider, at noget af de nævnte Tilbud er baseret paa hans Opfindelse.

Færdig fra Trykkeriet den 6. Marts 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretæren

89. Aargang Høj estere tsaaret 1945 Nr. 30

Fredag den 1. Februar.

Retten finder ikke Anledning til at tage Standpunkt til Striden mel
lem Parterne om, hvorvidt de Sagsøgte har opgivet de 2 Opfindelser, idet 
Spørgsmaalet om Retten til Opfindelserne efter Rettens Opfattelse er 
afgjort ved de Sagsøgtes senere Stilling til Sagsøgerens gentagne Fore
spørgsler, om de Sagsøgte ønskede at overtage de indgivne Patent
ansøgninger til Opfindelserne, saaledes at der ikke er Anledning til at 
komme ind paa den retlige Betydning af en eventuel af de Sagsøgte 
udvist Passivitet med Hensyn til Opfindelsernes videre Prøvelse og 
Udnyttelse.

Som det fremgaar af det foran anførte, har Sagsøgeren fra Januar 
Maaned 1944 rettet gentagne Henvendelser til de Sagsøgte om, hvorvidt 
de agtede at hævde en Ejendomsret til de nævnte Opfindelser, idet Sag
søgeren har erklæret sig villig til at overdrage Patentansøgning Nr. 
2726/1942 til de Sagsøgte mod Godtgørelse af sine Patentomkostninger, 
passende Honorar for sit Arbejde med Patentsagen og Licens. De Sag
søgte har vedrørende Patentansøgning Nr. 2726/1942 i Skrivelse af 
22. Marts 1944 indtaget det Standpunkt, at Opfindelsen ikke var Sag
søgerens, og vedrørende Pantentansøgning Nr. 1039/1943 i Skrivelse af 
18. April 1944 udtalt, at de ikke uden nærmere Undersøgelser kunde tage 
Standpunkt.

Under Domsforhandlingen har de Sagsøgte hævdet det Standpunkt, 
at de ikke er pligtige at tage Standpunkt til Spørgsmaalet om, hvorvidt 
de vil overtage Opfindelserne, før det viser sig, om Patent opnaas.

Retten kan ikke tiltræde denne Opfattelse, men er enig med Sag
søgeren i, at det under Retsfortabelse inden rimelig Tid maa paahvile 
Virksomheden at tage Standpunkt til, hvorvidt den vil udnytte en Funk
tionæropfindelse og drage Omsorg for Patenteringen, og at de Sagsøgte 
har forsømt rettidigt at tage saadant Standpunkt.

Efter Rettens Opfattelse er disse Betingelser for Virksomhedens Ud
nyttelse af Funktionæropfindelsen — Standpunkttagen inden en rimelig 
Tidsfrist og Afholdelse af Udgifterne til Patenteringen — en underordnet 
og rimelig Byrde for Virksomheden sammenlignet med de Fordele, som 
Udnyttelsesretten byder Virksomheden, og en Fritagelse for denne Byrde 
udsætter Funktionæren for, at han afskæres fra at drage Nytte af sin 
Opfindelse gennem Fremkomsten af andre Opfindelser og Umuligheden af 
at opnaa Financiering fra anden Side.

H. R. T. 1945 Nr. 30 (Ark 46 og 47) 46
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De Sagsøgte har herved anført, at de ved at maatte tage Standpunkt, 
før Patent er opnaaet, risikerer, at Patentansøgningen modificeres gen
nem Modhold under Patentsagens Forløb, men dette kan de Sagsøgte 
tage i Betragtning ved deres Overvejelse af, om de vil overtage Op
findelsen, og i hvert Fald vejer denne Risiko efter Rettens Opfattelse ikke 
saa tungt som Faren for Funktionæren for, at hans Udnyttelse af Op
findelsen afskæres, saafremt Virksomheden kan trække sin Standpunkt
tagen i Langdrag.

De Sagsøgte har endvidere anført, at de efter Overenskomsten af 
9. Maj 1940 kun er pligtige at betale Licensafgift af patenterede Op
findelser, men dette lader sig efter Rettens Opfattelse vel forlige med 
den antagne Ret for Funktionæren til at kræve Standpunkttagen til 
Opfindelsens Udnyttelse inden rimelig Tid, og fra denne Ret kan Sag
søgeren ikke antages at have afskaaret sig ved Overenskomsten.

Der vil herefter være at give Dom efter Sagsøgerens principale 
Paastand, og de Sagsøgte bør betale Sagens Omkostninger med 1200 Kr.

Mandag den 4. Februar.

Nr. 72/1945. Overretssagfører Chr. Tiemroth, Borgmester C. 
N. Christiansen og Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem, Gaardejer Carl Johansen (Landsretssagf. Christrup)

mod
A/S Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation (Bunch-Jensen).

(Angaaende Appellanternes Ansvar for Forsømmelighed ved Likvidator
hvervs Udførelse).

Østre Landsrets Dom af 22. Februar 1945 (IV Afd.): De 
Sagsøgte, Overretssagfører Chr. Tiemroth, Borgmester C. N. Christian
sen og Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem, Gaardejer Carl Johansen, 
bør inden 15 Dage fra nærværende Doms Afsigelse een for alle og alle 
for een til Sagsøgerne, A/S Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation, betale 
11.£50 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra 19. December 1944, til Betaling 
sker, og i Sagsomkostninger 800 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har elleve Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne paastaaet Frifindelse, subsidiært mod Betaling af 600 Kr., mere subsidiært mod Betaling af 1750 Kr. Indstævnte paastaar Stadfæstelse.Ni Dommere bemærker følgende:Indstævnte har for Højesteret erklæret sig enig i, at det ikke kan bebrejdes Appellanterne, at de i Anledning af Salget af de
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Banen tilhørende Stationsarealer traadte i Forbindelse med en stedlig Sagfører. Under Hensyn til Sagfører Christoffersens selvstændige Stilling, og idet det ikke er godtgjort, at der fra Appellanternes Side er udvist noget til Erstatning forpligtende Forhold i Forbindelse med Benyttelsen af Sagfører Christoffersens Bistand ved Salget af Arealerne, findes Appellanternes Frifindelses- paastand at burde tages til Følge. Endvidere stemmer disse Dommere for at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter til Appellanterne med 1000 Kr.To Dommere bemærker følgende:Af den i Sagen fremlagte Korrespondance fremgaar, at Anmodningen til Christoffersen i Skrivelse af 20. Marts 1941 vel kun gik ud paa »at fremskaffe Tilbud« paa Stationsarealerne m. m., men at det hurtigt ændredes til, at Christoffersen skulde søge at faa Arealerne solgt uden nærmere Præcisering af Hvervets Omfang eller den Fremgangsmaade, der skulde følges. I Skrivelse af 13. August 1941 forespørger Appellanten Tiemroth, »hvorledes det gaar med Salget af Banens Stationer og Holdepladser«, og herpaa svarer Christoffersen den 22. August 1941 følgende:»Jeg skal høfligst meddele, at jeg endnu ikke har truffet endelig Aftale vedrørende Stationsbygningerne Lindet, Haulykke og Nørreballe.Saa snart disse Resultater foreligger, skal jeg tillade mig at fremsende endelig Opgørelse.«
Den 23. September 1941 anmoder Appellanten Tiemroth om en Rapport over, »hvilke Stationer der er solgt og paa hvilke Vilkaar, og hvor langt Forhandlingerne er med de tilbageværende.« Herpaa svarer Christoffersen den 6. Oktober 1941 og udtaler i Skrivelsen blandt andet:
»Købesummen berigtiges i Hovedsagen i 11. December Termin d. A., dog at 20.000 Kr. af Købesummen for Stokkemarke betales i 11. Juni Termin 1942 og forrentes med 4 pCt. p. a. fra 11. December d. A.«
Først i Skrivelse af 18. November 1941 udbeder Tiemroth sig »Afskrift af de paagældende Slutsedler«, idet han motiverer det med, at han gerne vil have, at de snart begynder paa Udstykningen af de solgte Stationsarealer.
Efter det saaledes om Salgsbestræbelserne oplyste findes det ikke at have været fjerntliggende, at der kunde blive Tale om Indbetaling til den lokale Sagfører, der skulde søge de i Størrelse og Værdi ret forskellige Arealer og Bygninger afhændede tildels til Overtagelse straks, og Likvidatorerne kunde derfor ikke med Føje bortse fra en saadan Mulighed. Herefter og idet Likvidatorerne som ovenfor nævnt har undladt at give Christoffersen, om hvis Soliditet de ingen Oplysninger indhentede, nærmere Instruktioner og at føre fyldestgørende Kontrol med hans Virksomhed for Salget navnlig ved at kræve Slutsedlerne indsendt, efterhaanden som Købene afsluttedes, finder disse Dommere, at Appellanterne maa være erstatningspligtige overfor de Indstævnte for

46*
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de Tab, de har lidt ved Christoffersens Besvigelser, og de stemmer derfor for at stadfæste Dommen.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanterne, Overretssagfører Chr. Tie rn- rot h, Borgmester C. N. Christiansen og Sogne- raadsformand, Amtsraadsmedlem, Gaardejer Carl Johansen bør for Tiltale af Indstævnte, A/S Marib o-T orrig Jernbane i Likvidation i denne Sag fri at være.
Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanterne med 1000 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag paastaar Sagsøgerne, A/S Maribo-Torrig 

Jernbane i Likvidation, de Sagsøgte, Overretssagfører Chr. Tiemroth, 
Borgmester C. N. Christiansen og Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem, 
Gaardejer Carl Johansen, dømt til in solidum at betale 11.550 Kr. med 
Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato den 19. Februar 1944.

De Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
I 1941 var det Aktieselskab, som drev den private Jernbane fra 

Maribo til Torrig, traadt i Likvidation. Likvidationen foretoges af et 
Likvidationsudvalg bestaaende af de 3 Sagsøgte med Overretssagfører 
Chr. Tiemroth som Formand. Da Spørgsmaalet om Afhændelsen af de 
Banen tilhørende Stationsarealer i Begyndelsen af 1941 blev aktuelt, 
henvendte Udvalget sig den 20. Marts 1941 efter Forslag af Sagsøgte, 
Gaardejer Johansen, til Sagfører V. Christoffersen, Stokkemarke, med 
Forespørgsel om, hvorvidt han havde Interesse i at tage denne Sag op, 
hvilket han besvarede bekræftende den 21. s. M. Efter at han ved 
Skrivelse af 26. Maj 1941 havde faaet tilsendt Planer over Stations
arealerne, indrykkede han den 13. Juni s. A. en Annonce i Maribo Amts
tidende om, at Banens Stationspladser med Bygninger var til Salg, 
og at nærmere Oplysninger kunde faas ved Henvendelse til ham.

Der fremkom herefter forskellige Henvendelser og Tilbud, hvilket 
Sagfører Christoffersen meddelte Likvidatorerne ved Skrivelse af 25. Juni 
1941. De endelige Salgssummer blev paa et Likvidatormøde den 16. Juli 
1941, ved hvilket ogsaa Sagfører Christoffersen var til Stede, fastsat til 
ialt 81.850 Kr., hvilket stadfæstedes ved Skrivelse af 21. Juli 1941 fra 
Formanden til Christoffersen.

Sagfører Christoffersen traf derefter i Slutningen af Juli Maaned 
Aftale med forskellige Købere, der havde henvendt sig til ham dels paa 
Grundlag af Annoncen, dels efter Henvisning enten af et Medlem af 
Likvidationsudvalget eller af Banens Driftsbestyrer. Han udfærdigede 
umiddelbart derefter Salgsdokumenter til Køberne, betegnede som »be
tingede Skøder«, hvilke han selv underskrev saaledes: »Som Sælger:
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For Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation: V. Christoffersen«; ifølge 
disse skulde Købesummerne betales kontant. Paa dette Grundlag har 
Christoffersen den 23. Juli, 30. Juli og 5. August 1941 oppebaaret og 
kvitteret for 7100 Kr.; derudover har han — uden at Tidspunkterne er 
oplyst — oppebaaret 4450 Kr., ialt altsaa 11.550 Kr.

Likvidationsudvalget hørte foreløbig intet nærmere til Sagen, og For
manden spurgte derfor ved Skrivelse af 13. August 1941 Christoffersen, 
hvorledes det gik, hvilket denne ved Skrivelse af 22. s. M. besvarede 
med, at han endnu ikke havde truffet endelig Aftale, skønt han paa dette 
Tidspunkt havde udstedt flere betingede Skøder og oppebaaret de ovenfor 
nævnte 7100 Kr. Ved Skrivelse af 1. September 1941 opfordrede For
manden Christoffersen til at komme til Stede til et Møde med Likvida
torerne i Stokkemarke Kro den 6. s. M., og ved dette Møde blev det 
omtalt af Christoffersen, at han havde afsluttet nogle Handler, uden at 
der dog var Tale om Enkeltheder. Christoffersen oplyste ved denne 
Lejlighed intet om, at han havde udstedt Skøder og indkasseret Købe
summer. Den 23. September 1941 anmodede Formanden i Anledning af 
en forestaaende Indberetning til Ministeriet om Likvidationens Forløb 
Christoffersen om en Rapport over, hvilke Stationsarealer der var solgt 
og paa hvilke Vilkaar, og denne Forespørgsel besvarede Christoffersen 
ved en Skrivelse af 6. Oktober 1941, hvori han oplyste, hvilke af Stations
arealerne der var solgt og for hvilken Pris, idet han tilføjede, at Købe
summerne i Hovedsagen skulde berigtiges i December Termin 1941 — 
et enkelt Beløb dog først i Juni Termin 1942 — samt at det var en 
Forudsætning for Købesummernes Betaling i December Termin 1941, 
at Matrikuleringen havde fundet Sted inden denne Tid. Paa en General
forsamling den 25. Oktober 1941 forelaa en Indberetning fra Christoffer
sen om de hidtil skete Salg, men Spørgsmaalet om, hvorvidt de var 
helt eller delvis berigtigede, vides ikke at have været berørt.

Ved en Skrivelse af 18. November 1941 udbad Formanden sig Gen
part af de foreliggende Slutsedler og erindrede herom allerede ved en 
Skrivelse af 22 s. M. I Besvarelse heraf fremsendte Christoffersen med 
Skrivelse af 27. s. M. Genpart af de af ham udfærdigede betingede 
Skøder, og da det heraf fremgik, at der var indbetalt Beløb paa ialt 
8600 Kr. til Christoffersen, anmodede Formanden ham i Skrivelse af 
1. December 1941 om straks at indbetale dette Beløb til Lollands Handels- 
og Landbrugsbank. Da man en Uges Tid senere erfarede, at dette ikke 
var sket, anmodede Udvalgets Formand ved Skrivelse af 8. December 
1941 Christoffersen om en omgaaende Forklaring herpaa, idet han tillige 
meddelte, at han samtidig havde anmodet 4 af Køberne om at indbetale 
de i December Termin forfaldende Beløb direkte paa Likvidationsboets 
Bankkonto. Herefter modtog Udvalget en Skrivelse af 9. December 1941, 
hvori Christoffersen erkendte, at han havde oppebaaret og forbrugt 
11.550 Kr. og var ude af Stand til at erstatte dette Beløb.

Da Forhandlingerne med Christoffersen og hans Familie om at skaffe 
Pengene forblev resultatløse, blev Køberne ved Skrivelse af 15. Januar 
1942 anmodet om at betale paany til Likvidationsudvalget, og da de 
vægrede sig derved, blev der anlagt Sag mod en af Køberne, Gaardejer 
Gudmand Mortensen, med Paastand principalt om mod Udstedelse af
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endeligt Skøde at betale Købesummen paany til Likvidationsudvalget 
subsidiært om at aflevere Parcellen. Ved Nakskov Købstads Rets Dom 
af 10. Juni 1942 blev vedkommende Køber dømt til at betale det krævede 
Beløb, men ved Østre Landsrets Dom af 11. Marts 1943 blev han fri
fundet med den Begrundelse, a t han havde haft Føje til at gaa ud fra, 
at Christoffersen var bemyndiget til at modtage og kvittere for Købe
summen, og a t Udvalget end ikke havde givet Christoffersen Instruks 
om, hvorledes der skulde forholdes ved eventuelle Indbetalinger.

Likvidationsudvalget har med Trafikministeriets Samtykke besluttet 
herefter ikke at foretage videre overfor Køberne, men Ministeriet har i 
Skrivelse af 29. April 1943 til Likvidationsudvalget taget Forbehold med 
Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt det Likvidationsboet paaførte Tab 
vil kunne kræves erstattet fra anden Side, d. v. s. af Likvidationsudvalget.

Under Hensyn til, at Staten er Ejer af Halvdelen af Aktierne i den 
likviderende Bane, har Finansministeriet herefter rejst Spørgsmaalet om 
at gøre Ansvar gældende mod Likvidatorerne personlig, og paa en den 
5. Juli 1944 afholdt Generalforsamling blev det med 15.376 Stemmer mod 
4706 Stemmer vedtaget at kræve, at Likvidatorerne skal erstatte de om
handlede 11.550 Kr. Da Likvidatorerne ikke har ønsket at efterkomme 
dette uden ifølge Dom, er nærværende Retssag anlagt.

Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne anført, at de Sagsøgte 
ifølge deres Stilling maa være ansvarlige for, at Boets Aktiver ikke for
ringes eller gaar tabt og derfor maa indbetale det af Sagfører Christoffer
sen forbrugte Beløb, selv om der ikke vilde kunne bebrejdes dem nogen 
Fejl eller Forsømmelse med Hensyn til deres Forhold overfor Sagfører 
Christoffersen.

Naar det af de Sagsøgte hævdes, at Likvidatorernes Stilling og 
Ansvar er den samme som Bestyrelsesmedlemmers i et Aktieselskab, er 
dette ganske urigtigt. Likvidatorernes Stilling maa snarere ligestilles med 
Skifterettens eller nærmere en Eksecutor testamentis Stilling, og disses 
Ansvar og Risiko er noget ganske andet end Bestyrelsesmedlemmers. 
Ogsaa den Maade, hvorpaa Likvidatorers Honorar sædvanligt beregnes, 
støtter denne Opfattelse, idet Likvidationshonorarer ligger betydeligt 
højere end Honorarer til Bestyrelsesmedlemmer.

Sagsøgerne mener derhos, at de Sagsøgte har gjort sig skyldige i 
Forsømmelighed ved Likvidatorhvervets Udførelse og har herved særlig 
fremhævet, at de Sagsøgte ved deres Antagelse af Christoffersen har 
givet ham en saadan Legitimation, at han derved har kunnet faa Penge 
mellem Hænder, a t de har givet ham ufuldstændige Instruktioner og 
navnlig ikke forbudt ham at handle selvstændigt, samt a t de ikke har 
ført fornøden Kontrol med ham, hvorved Forholdet kunde være opdaget 
tidligere, saaledes at der kunde være opnaaet hel eller delvis Dækning 
for det forbrugte Beløb.

Selv om de Sagsøgte ikke maatte anses ansvarlige allerede ifølge 
deres Stilling, har de herved udvist et til Erstatning forpligtende Forhold, 
som maa bevirke, at de er ansvarlige for det forbrugte Beløb.

De Sagsøgte har til Støtte for deres Frifindelsespaastand anført, at 
Likvidatorernes Stilling ganske maa svare til Bestyrelsesmedlemmers. 
Dette fremgaar af Aktieselskabslovens § 61, hvor det udtrykkelig siges,
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at Likvidatorerne træder i Bestyrelsens Sted, ligesom der i denne Be
stemmelse henvises til de i Lovens tidligere Kapitler om Bestyrelses
medlemmer givne Regler. Det maa derfor være berettiget at slutte til, at 
Likvidatorerne ogsaa i Henseende til deres Ansvar er undergivet samme 
Regler som Bestyrelsesmedlemmer. Men efter fast Praksis ifalder Be
styrelsesmedlemmer kun Ansvar, naar de har gjort sig skyldige i For
sømmelser af de dem paahvilende Pligter. De Sagsøgte bestrider at have 
gjort sig skyldige i saadanne Forsømmelser, som kunde paadrage dem 
Ansvar. De bestrider at have haft noget Kendskab til, at Sagfører Chri
stoffersen har misbrugt sin Stilling, forinden Forholdet blev opdaget i 
December 1941. De hævder endvidere, at de ikke kunde regne med, at 
Sagfører Christoffersen vilde være i Stand til at begaa noget saadant 
og henviser i denne Henseende til en den 18. November 1942 af Sag- 
førerraadet afgivet Erklæring, hvori udtales, at en Sagfører, som ikke 
har nogen Fuldmagt dertil fra Sælgeren af en fast Ejendom, ikke har 
nogen Bemyndigelse til at modtage Købesummen for Ejendommen med 
frigørende Virkning for Køberen, samt at der ikke findes nogen Sædvane 
for Legitimation for Sagføreren i Tilfælde, hvor Sagføreren ingen Fuld
magt har. Det var derfor ganske ufornødent at give Christoffersen andre 
Instrukser end Oplysninger om Vilkaarene for Salget.

Endelig viser hele den med Christoffersen førte Korrespondance, at 
Udvalget ikke har forsømt at kræve Sagen fremskyndet og jævnlig har 
forhørt sig om, hvordan Sagen stod. Kun ved, at Christoffersen paa Fore
spørgslerne undlod at give Oplysninger om de faktiske Forhold, er det 
lykkedes ham at gennemføre sin Tilegnelse af Beløbet. Forsaavidt 
Likvidatorerne paa dette Punkt maatte skønnes at have udvist Forsøm
melse, maa Ansvaret herfor alene falde paa Formanden, Overretssag
fører Chr. Tiemroth, men ikke paa de 2 andre Sagsøgte.

Endelig har de Sagsøgte bestridt, at der ved Indgriben overfor Chri
stoffersen paa et tidligere Tidspunkt vilde have kunnet opnaas hel eller 
delvis Dækning for de tilegnede Beløb.

Der findes nu ikke at kunne gives de Sagsøgte Medhold i deres Paa
stand om, at de med Hensyn til Ansvaret er ligestillede med Bestyrelses
medlemmer i Aktieselskaber. Aktieselskabslovens § 61 omhandler kun, 
hvilke Beføjelser der fra Selskabets Bestyrelse og Direktion overgaar 
til Likvidatorerne, naar Selskabet træder i Likvidation, og Bestemmel
serne i Lovens §§ 47—50, hvortil der i Paragraffen henvises, kan alene 
angaa Ansvaret for Misbrug af disse Beføjelser.

Der kan derfor ikke fra disse Bestemmelser sluttes til Spørgsmaalet 
om, hvilket Ansvar Likvidatorerne er undergivet med Hensyn til den Del 
at deres Virksomhed, der beskrives i Aktieselskabslovens §§ 64—65, og 
som nærmest maa sidestilles med en Skifterets Virksomhed.

I denne Henseende bemærkes, at det følger af selve Likvidatorernes 
Stilling, at de ved at overtage Hvervet tillige paatager sig en Pligt til 
at sørge for, at alle ved Likvidationen faktisk indvundne Værdier kom
mer Likvidationen til Gode, hvadenten Likvidatorerne selv eller andre 
paa deres Vegne har oppebaaret disse.

Da de Sagsøgte efter det oplyste ikke findes at have antaget Sag
fører Christoffersen som Forretningsfører for Likvidationen, men alene
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som Medhjælpere til Opfyldelsen af de Likvidatorerne overfor Likvida
tionsboet paahvilende Pligter, findes de Sagsøgte i det foreliggende Til
fælde alene at maatte bære Risikoen ved de stedfundne Tilegnelser.

Som Følge heraf vil der, idet der ikke findes Grundlag for at paa
lægge Likvidationsudvalgets Formand alene Ansvaret, være at give Dom 
efter Sagsøgernes Paastand.

Med Hensyn til Sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

En af de voterende Dommere har afgivet saalydende
Dissens:

Ifølge § 61, sidste Stk., jfr. § 47, 1. Stk., i Lov Nr. 123 af 15. April 
1930 om Aktieselskaber finder de for Bestyrelsens Ansvar givne Regler 
Anvendelse paa Likvidatorer.

Herefter findes der efter min Opfattelse ingen Hjemmel til at paa
lægge Likvidatorer Risikoen for, at de under Likvidationen indvundne 
Værdier ogsaa endeligt indgaar til Boet.

Idet Antagelsen af en lokal Sagfører til Bistand ved Salget af Boets 
Grunde efter mit Skøn maa anses som et naturligt Led i Likvidationen, 
maa jeg — rent bortset fra, om det ved en anden end den af Likvida
torerne anvendte Fremgangsmaade havde været muligt at hindre eller 
begrænse Tabet — efter det oplyste anse det betænkeligt at statuere, at 
der ved Kontrollen med den paagældende Sagfører eller paa anden 
Maade fra Likvidatorernes Side er udvist nogen til Erstatning forplig
tende Forsømmelighed. Jeg vil derfor frifinde de Sagsøgte og ophæve 
Sagens Omkostninger.

Tirsdag den 5. Februar.

Nr. 172/1945. Rødovre Sogneraad (Overretssagf. Sven) 
mod

Københavns Magistrat (Trolle).
(Hvorvidt Indstævnte er erhvervsskattepligtig til Appellanten af Indtægter 

hidrørende fra Levering af Gas til Beboerne i Rødovre Kommune).

Østre Landsrets Dom af 9. Juni 1945 (V Afd.): Sagsøgte, 
Rødovre Sogneraad, bør anerkende, at Sagsøgeren, Københavns Ma
gistrat, ikke for Skatteaarene 1943/44 og 1944/45 kan ansættes til at 
svare Erhvervsskat af den Indtægt, som Københavns Belysningsvæsen 
maatte have haft ved Levering af Gas til Beboere i Rødovre Kommune. 
I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren 500 Kr. inden 
15 Dage efter denne Doms Afsigelse.
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Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre LandsretI Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet Indstævnte tilpligtet at anerkende, at Københavns Kommune for Skatteaaret 1944—45 kan ansættes til at svare Erhvervsskat til Rødovre Kommune af den Indtægt, som Københavns Belysningsvæsen maatte have haft ved Levering af Gas til Beboerne i Rødovre Kommune. Indstævnte paastaar Stadfæstelse.Otte Dommere finder, at den Virksomhed, som Københavns Belysningsvæsen udøver i Rødovre Kommune, ikke er af en saadan Beskaffenhed, at den kan sidestilles med en Erhvervsvirksomhed, der ved Forretningslokale eller fast Arbejdsplads er knyttet til Kommunen. Disse Dommere stemmer derfor allerede af denne Grund for at stadfæste den indankede Dom og for at paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 400 Kr.
Een Dommer finder, at Indstævnte ved sin Levering af Gas til Appellanten maa anses som drivende Erhvervsvirksomhed i Rødovre Kommune, og bemærker iøvrigt følgende:De faste Indretninger — Ledninger, Maalere og Lygter — som Københavns Kommune til Opfyldelse af sine Forpligtelser efter Overenskomsten af 16. Juli 1930 har i Rødovre Kommune, findes at knytte Erhvervsvirksomheden til denne Kommune paa lignende Maade som Forretningslokale eller fast Arbejdsplads. Overenskomsten mellem Kommunerne hjemler ikke udtrykkeligt Københavns Kommune Fritagelse for Erhvervsskat, og saafremt det havde været Meningen at Rødovre Kommune ved Overenskomsten fraskrev sig en den ellers efter Lovgivningen tilkommende Ret til at opkræve denne Skat, maatte det være Københavns Kommunes Sag at tage Forbehold om Frihed herfor. At Appellanten først adskillige Aar efter Overenskomstens Oprettelse har rejst Spørgsmaalet om Erhvervsskat, findes ikke at kunne berøve Appellanten Ret til at kræve saadan Skat, idet det naturligt forklares ved, at Spørgsmaalet ikke forinden Gas- prisernes Forhøjelse har haft økonomisk Betydning. Herefter finder denne Dommer, at Kravet om Erhvervsskat har Hjemmel i Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 § 29, jfr. § 18, Stk. 1, Nr. 1, og stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand til Følge.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Rødovre Sogneraad, til Indstævnte, Københavns Magistrat, med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under denne Sag har Sagsøgeren, Københavns Magistrat, nedlagt 

Paastand paa, at Sagsøgte, Rødovre Sogneraad, tilpligtes at anerkende, 
at Sagsøgeren ikke for Skatteaarene 1943/44 og 1944/45 kan ansættes 
til at svare Erhvervsskat af den Indtægt, som Københavns Belysnings
væsen maatte have haft ved Levering af Qas til Beboere i Rødovre 
Kommune.

Sagsøgte har paastaaet Frifindelse.
Sagens Omstændigheder er følgende:
Paa Foranledning af Beboere i Rødovre Kommune blev der ved 

Overenskomst af 16. Juli/20. Juli 1930 mellem Sagens Parter indgaaet 
Aftale om Levering af Gas fra Københavns Gasværker til Rødovre 
Kommune.

Det hedder i Overenskomsten bl. a.:
»§ 1.

Københavns Kommune erholder for Københavns Belysningsvæsen 
Eneret paa Gasforsyning i Rødovre Kommune, saaledes at Københavns 
Belysningsvæsen har Ret til at nedlægge Gasledninger i Rødovre Kom
munes offentlige Veje og til at foretage de nødvendige Eftersyn, Repara
tioner og Udvidelser af disse Ledninger.----------

§3.
Gas leveres til Konsumenter i Rødovre Kommune af samme Kvalitet, 

paa samme Betingelser og til en 3 Øre højere Pris, som til enhver Tid 
gælder for Konsumenter i Københavns Kommune, og Forholdet til Kon
sumenterne er Rødovre Kommune uvedkommende, idet al Administra
tion af Gasforsyningen besørges af Københavns Belysningsvæsen.---------

§4.
Gaslygter i Rødovre Kommune leveres, opstilles, passes og ved

ligeholdes ved Københavns Belysningsvæsens Foranstaltning----------
§5.

Gasmestre, der har eller erholder Autorisation i Københavns Kom
mune, har tillige Autorisation i Rødovre Kommune, saa længe denne 
Overenskomst varer. Rødovre Kommune kan ikke uden Magistratens 
Samtykke udstede Bemyndigelse til at udføre Arbejder ved Gaslednin
ger, der henhører til Københavns Kommunes Anlæg.

§ 6.
Denne Overenskomst kan fra begge Sider opsiges med to Aars 

Varsel til en 1. Juli, dog tidligst til Ophør den 1. Juli 1955.----------
§ 7.

Omkostningerne ved Stempling af denne Overenskomst bæres af 
Rødovre Kommune.«

Da Gasprisen i 1939—41 i København forhøjedes fra 13 til 25 Øre 
pr. m3, forhøjedes Prisen for Rødovres Vedkommende i Henhold til 
Overenskomsten fra 16 til 28 Øre pr. m3. Ved Skrivelse af 24. November 
1943 anmodede Sagsøgte, efter at have drøftet Sagen med Hvidovre 
Sogneraad, for hvis Vedkommende Forholdet ligger tilsvarende, Sag
søgeren om »at overveje Muligheden af en Udligning af det Misforhold, 
der er opstaaet derved, at Københavns Belysningsvæsen siden 1939 hos
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Forbrugerne i Nabokommunerne udover Produktionsprisen og Gasvær
kernes normale Fortjeneste har indkasseret betydelige Beløb, der efter 
Sogneraadenes Mening kun kan betragtes som en indirekte Skat.--------- «

Ved Skrivelse af 8. Februar 1944 til de to Sogneraad, afslog Sag
søgeren at gaa med til en Nedsættelse af Gasprisen for Forbrugere i 
Rødovre og Hvidovre, idet Sagsøgeren bl. a. anførte, at Produktions
prisen for Gas var steget betydeligt paa Grund af Kulprisens Stigning 
fra ca. 20 Kr. pr. Ton til ca. 73 Kr. pr. Ton, at Overprisen paa 3 Øre 
pr. m3 end ikke før Krigen dækkede Gasværkernes Merudgifter ved at 
forsyne Rødovre Kommune med Gas, og at Gasprisen i denne Kom
mune var en af Landets laveste og laa langt under, hvad Prisen vilde 
være, hvis Kommunen selv skulde have drevet Gasværk.

Da Københavns Belysningsvæsen umiddelbart herefter fra Sagsøgte 
modtog 2 Selvangivelsesblanketter med Anmodning om at meddele, 
hvilken Indtægt Belysningsvæsnet havde haft ved Gasforsyning af Be
boere i Rødovre Kommune, protesterede Belysningsvæsnet herimod 
under Henvisning til, at Betingelserne i Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 
§ 29, jfr. § 18, Stk. 1, Nr. 1 for at statuere Skattepligt ikke var tilstede.

Efter yderligere Brevveksling mellem Parterne forelagdes Tvisten 
for Erhvervsskatteudvalget, der i Skrivelse af 31. Januar 1945 udtalte, 
at »Erhvervsskatteudvalget maa holde for, at Københayns Kommune 
gennem sit Belysningsvæsens Virksomhed i Rødovre Kommune opfylder 
Betingelserne for Erhvervsbeskatning i nævnte Kommune i Medfør af 
de fornævnte Lovbestemmelser. Forsaavidt angaar Skatteaaret 1943—44 
er dog Fristen for Ansættelsens Foretagelse udløbet med Skatteaarets 
Udgang, jfr. Lovens § 22, Stk. 3.-------—.«

I Medfør af ovennævnte Lovs § 25, Stk. 2, har Sagsøgeren nu ind
bragt den af Erhvervsskatteudvalget trufne Afgørelse her for Retten, og 
Sagsøgeren gør til Støtte for sin Paastand bl. a. gældende, at Parternes 
økonomiske Mellemværende i Anledning af Gasforsyningen maa anses 
reguleret ved den trufne Overenskomst, i hvilken Sagsøgte ikke har 
reserveret sig at rejse Krav paa Erhvervsskat. Sagsøgeren har endvidere 
anført, at Levering af Gas i den foreliggende Situation maa anses som 
Udøvelse af en kommunal Funktion og ikke som Udøvelse af Erhverv. 
Da Sagsøgeren endvidere ikke i Rødovre Kommune har nogen Arbejds
plads og ej heller i denne Kommune har nogen Person ansat i Anledning 
-af Gasleveringen, kan Lovens Betingelser for Ansættelse til Erhvervs
skat ikke anses opfyldt, i hvilken Forbindelse Sagsøgeren har anført, at 
hverken Tilstedeværelsen af Gasledningerne i Rødovre Kommunes Veje 
eller den i Overenskomsten omhandlede Pasning af Gaslygter efter 
Loven kan anses som et tilstrækkeligt Grundlag for at statuere Er
hvervsskattepligt.

Sagsøgte har gjort gældende, at Lovens Betingelser for at anse 
Sagsøgeren for erhvervsskattepligtig maa anses for at være tilstede, og 
at denne Pligt ikke berøres af den mellem Parterne indgaaede Overens
komst, saa meget mere som Sagsøgeren ikke i denne har taget noget 
Forbehold om Fritagelse for Erhvervsskat.

Det maa efter Sagens Oplysninger antages, at den aftalte Gas
leverance til Beboerne i Rødovre Kommune paa Overenskomstens Tid i
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nogen Grad har været en Favør for Rødovre Kommune, og denne har 
da ej heller før i 1944 fundet sig foranlediget til at rejse Krav om Er
hvervsbeskatning. Der kan ved Sagens Paadømmelse dernæst ikke ses 
bort fra, at Forholdet mellem Parterne er reguleret ved en til 1. Juli 
1955 uopsigelig Overenskomst, og at det af Sagsøgte stillede Krav even
tuelt indirekte vilde vitiere Betydningen af den mellem Parterne ved
tagne Gaspris. Hertil kommer, at en Udregning som den af Sagsøgte 
i Selvangivelsesblanketterne begærte vilde føre til næsten uoverstigelige 
Vanskeligheder. Der foreligger endelig ikke i Rødovre Kommune Forret
ningslokale eller fast Arbejdsplads, hvorfor Krav om Erhvervsskat alene 
vilde kunne støttes paa Ordene i Lovens § 18, Stk. 1, Nr. 1: »eller paa 
anden lignende Maade-----------«, paa hvilken Passus Pligten in casu
vanskeligt vilde kunne støttes, selv hvis Virksomheden kunde anses som 
Erhverv.

Som Følge af det anførte vil der være at give Sagsøgerens Paa
stand Medhold.

1 Sagsomkostninger vil Sagsøgte have at godtgøre Sagsøgeren 
500 Kr.

Nr. 18/1945. Gaardejer Carl Olsen Christensen og Enkefru 
Helene Klag (Landsretssagf. Krebs)

mod
Rentier Severin Malle Christensen (Hartvig Jacobsen).

(Spørgsmaal om Livsgave eller Dødsgave).

Vestre Landsrets Dom af 28. November 1944 (Ill Afd.): 
Sagsøgte, Rentier Severin Malle Christensen, bør for Tiltale af Sag
søgerne, Gaardejer Carl Olsen Christensen og Enkefru Helene Klag, i 
denne Sag fri at være. Sagsøgerne bør anerkende, at Sagsøgte er ejen
domsberettiget til Sparekassebog med Spare- og Laanekassen for Frøs 
og Kalvslund Herreder Litra A Nr. 5733 med Paalydende 3000 Kr. og 
til Sparekassebog med Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn 
Litra B Nr. 12560 med Paalydende 461 Kr. 28 Øre. I Sagsomkostninger 
betaler Sagsøgerne een for begge og begge for een til Sagsøgte 300 Kr., 
der udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Otte Dommere stemmer for at stadfæste Dommen i Henhold til dens Grunde samt for at paalægge Appellanterne in solidum at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 400 Kr.Een Dommer bemærker følgende:De Dispositioner, som afdøde Bodil Christensen traf kort
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før sin Død, angik, som det fremgaar af Dommen, en Fordeling af hele hendes Formue — bortset fra lidt Indbo — idet det i Sparekassen i Ribe indestaaende Beløb deltes mellem Helene Klag og Indstævnte, og det i Sparekassen i Rødding indestaaende skulde deles mellem Indstævnte og »Karls Gudrun, Ingrid og Olga.«Ligesom afdøde i sin Tid, da hun havde bestemt, at Appellantinden skulde være hendes Arving, havde talt om »at faa Sagen ordnet i Rødding Sparekasse«, saaledes taler alt foreliggende for, at afdødes heromhandlede Dispositioner tilsigtede en Fordeling af hendes Efterladenskaber, og de maa saaledes opfattes som testamentariske Bestemmelser og ikke som Gaver i levende Live. Det ses ej heller, at de Meddelelser, afdøde har givet Indstævnte, som skulde sørge for, at det Beløb, der skulde tilfalde Gudrun, Ingrid og Olga, blev indsat paa Sparekassebog, har kunnet give denne Føje til at opfatte Forholdet paa anden Maade for hans Vedkommende, hvorved bemærkes, at de paagældende Sparekassebøger ikke blev overleveret Indstævnte til Raadighed, men indsendt til Sparekassen til Opbevaring, fordi afdøde ikke »var glad ved at opbevare Værdipapirer her under Tilstandene for Tiden.«
Efter hvad der er oplyst, er saavel det Beløb, der skulde tilfalde Gudrun, Ingrid og Olga, som det paa Helene Klags Navn indsatte Beløb inddraget under Boet, og da heller ikke de til Fordel for Indstævnte trufne Dispositioner efter den fremkomne Indsigelse kan opretholdes som testamentariske Dispositioner, stemmer denne Dommer for at tage Appellanternes Paastand til Følge og at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanterne, Gaardejer Carl Olsen Christensen og Enkefru Helene Klag een for begge og begge for een til Indstævnte, Rentier Severin Malle Christensen med 400 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Frøken Bodil Marie Christensen, Esbjerg, der afgik ved Døden den 

23. Oktober 1943, og som var Søster til Sagsøgerne, Gaardejer Carl 
Olsen Christensen, Thorsted Skovgaard, og Enkefru Helene Klag, Es
bjerg, og til Sagsøgte, Rentier Severin Malle Christensen, Fæsted, havde 
i en Aarrække fra omkring 1914 til 1928 været Husbestyrerinde for
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Sagsøgte, hvorefter hun fra 1928 til 1938 boede sammen med sin Fader, 
hvis Underhold Sagsøgte ifølge Aftægtskontrakt var forpligtet til at 
sørge for.

Efter at hun, der led af Sukkersyge, havde haft Ophold paa Pleje
hjemmet i Haderslev fra 31. Marts 1938 til 1. Oktober 1939, flyttede hun 
sidstnævnte Dato til Esbjerg og tog Ophold hos Sagsøgerinden Enkefru 
Helene Klag, der da ejede en Ejendom i Gormsgade 50, Esbjerg.

Under et Sygdomsanfald her, vistnok i 1942, oprettede hun uden 
Iagttagelse af Testamentformen et Dokument, hvorved hun indsatte Sag
søgerinden som sin Universalarving, dog at der skulde udredes 4000 Kr. 
til Sagsøgerindens Datter Anna Martha Klag. Hun havde talt om at faa 
Sagen ordnet i Rødding Sparekasse, men Testamentet blev aldrig bragt 
formelt i Orden, og det er ikke paaberaabt af Sagsøgerinden.

I September 1943 solgte Sagsøgerinden sin fornævnte Ejendom, og 
den 15. s. M. blev der paa Landsretssagfører Rambusch’ Kontor i Es
bjerg oprettet Dokument om Handlen. Dagen efter fik Bodil Marie Chri
stensen dette at vide, og hun blev meget vred herover og kom med 
Udtalelser om, at Salget nok skulde bringe Sagsøgerinden Ulykke, og 
at hun nok skulde ordne det saadan, at Sagsøgerinden ikke skulde faa 
noget efter hende.

Paa den Tid ejede Bodil Marie Christensen foruden lidt Indbo af 
ringe Værdi en Sparekasebog Litr. B 10970 med Spare- og Laanekassen 
for Ribe By og Omegn med indestaaende 961 Kr. 88 Øre og en Spare
kassebog Litr. A Nr. 4538 med Sparekassen for Frøs og Kalvslund 
Herreder i Rødding, i det følgende kaldet Rødding Sparekasse, hvorpaa 
indestod 5255 Kr. 63 Øre.

Den 22. September 1943 modtog Sagsøgte følgende udaterede Brev 
fra Bodil Marie Christensen:

»Kære Malle.
Jeg lader hermed vide, at jeg har ladet 3000 Kr. indskyde i dit 

Navn i Rødding Frøs og Kalvslund Herreds Sparekasse for det Tab, dine 
Møbler har lidt i den fugtige Lejlighed i Fæsted, vil Du saa ikke lade 
Resten i Sparekassen indsætte til Karls Gudrun, Ingrid og Olga.

Thøste han har hævet 1 Gang 1100 Kr. og 1 anden Gang 1600 Kr. 
og saa har jeg betalt 270 Kr. for Grisen i Ribe, men jeg tænker jo ogsaa 
paa alt det gode, vi har nyt fra Anne og Thøste, skriver Du, saa send 
endelig i Indskriverbrev, thi ellers aabner Lene den, hun har solgt Huset 
for 22V2 Tusind, det er jo alt for lidt.

Venlig Hilsen Gaa endelig ikke i Kaution
Marie for nogen.«

Den 23. September 1943 modtog Sparekassen i Ribe følgende udate
rede Skrivelse fra Bodil Marie Christensen:

»De bedes om at indsætte femhundrede Kr. i en Sparekassebog til 
Helene Klag, Gormsgade 50, Esbjerg, og Resten af Pengene i en Bog 
til Severin M. Kristensen, Fæsted, Sdr. Hygum.

Bodil M. Kristensen.
Jeg ønsker gerne Besked om det kan ordnes, da jeg ikke godt kan rejse 
til Ribe, jeg vilde ogsaa vide hvad Resultatet er i Bogen afd. B. 10970. 
Med Hilsen. Bogen kan blive i Banken.«
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Og den 25. s. M. modtog Sparekassen i Rødding saalydende Skri
velse fra hende: 
»Gormsgade 50, Esbjerg.

Hr. Bankdirektør.
De bedes sende mig 200 Kr. samt meddele mig samtidig Resultatet 

om De kan ordne det saadan, at der bliver indskudt 3000 Kr. tretusind 
Kroner i en Sparekassebog til Severin Malle Kristensen, Fædsted, Sdr. 
Hygum, jeg kan ikke rejse til Rødding, da jeg er stadig syg, men saa 
kan jeg give min Broder Besked om at ordne Resten.

Venlig Hilsen
sign. Bodil M. Kristensen.
Bogen kan blive i Banken.«

Disse Skrivelser besvarede Sparekasserne samme Dag, de var mod
taget; Sparekassen i Ribe saaledes;

»Vi anerkender Modtagelsen af Deres Brev, hvormed fulgte Spare
kasse B. Nr. 10970, hvis indestaaende Beløb efter Deres Ønske er 
hævet med

Kr. 961,88 
der er anvendt saaledes:
Indsat paa en ny Sparekassebog B. Nr. 12559 tilhørende
Helene Klag, Gormsgade 50, Esbjerg .................................. Kr. 500,00
Indsat paa en ny Sparekassebog B. Nr. 12560 tilhørende
Severin M. Kristensen, Fæsted, pr. Sdr. Hygum ................ — 461,28
Porto til nærværende Skrivelse ............................................. — 0,60

Ialt Kr. 961,88

De ovennævnte to nye Sparekassebøger fremsendes hermed,« og Spare
kassen i Rødding saaledes:
»Fr. Bodil Marie Kristensen, 
Esbjerg.

Vi anerkender herved Modtagelsen af Deres Skrivelse og den der
med fremsendte Sparekassebog, hvorpaa vi efter Deres Ønske har hævet 

Kr. 200,00 
som hoslagt følger i Kontanter.

Samtidig vedlægger vi en Sparekassebog lydende paa Navnet Seve
rin Malle Kristensen af Fæsted paa Kr. 3000,—, hvilket Beløb vi har 
overført fra Deres Sparekassebog A. Nr. 4538, som hoslagt følger i 
a jour-ført Stand.«

Den 18. eller 19. Oktober 1943 modtog Sagsøgte atter et Brev fra 
Bodil Marie Christensen af lignende Indhold som det den 22. September 
1943 modtagne, dog at dette tillige indeholdt Oplysning om Indsættelsen 
af fornævnte Beløb 461 Kr. 28 Øre til Sagsøgte paa Sparekassebog med 
Sparekassen i Ribe.

Sparekassen i Rødding modtog den 19. Oktober 1943 Sparekasse
bøgerne A 5733 med indestaaende 3000 Kr. for Sagsøgte og A Nr. 4538 
samt saalydende Brev fra Bodil Marie Christensen:

»Ærede Hr. Bankredaktør.
Jeg sender hermed Sparekassebøgerne og beder Dem om at be

holde Dem indtil videre, saa vil S. M. Kristensen, Fædsted, Sdr. Hygum,
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nok ordne det i nær Fremtid. Man er jo ikke glad ved at opbevare 
Værdipapirer her under Tilstanden for Tiden.«

Sparekassen besvarede ikke dette Brev, idet Sagsøgte allerede for
inden havde henvendt sig i Sparekassen og erklæret sig bekendt med, 
at Bogen var overdraget til ham.

Den 21. Oktober 1943 modtog Sparekassen i Ribe fornævnte Spare
kassebog Nr. 12560 med indestaaende 461 Kr. 28 Øre fra Sagsøgte,*) og 
da Brev ikke medfulgte, sendte Sparekassen Bodil Marie Christensen en 
Meddelelse om, at den beholdt Bogen indtil videre.

Samme Dag den 21. Oktober 1943 Kl. 1,30 blev Bodil Marie Christen
sen — efter Aftenen i Forvejen at have taget for store Mængder Sove
midler — i bevidstløs Tilstand indlagt paa Esbjerg Kommunes Sygehus’ 
medicinske Afdeling, hvor hun døde den 23. s. M. Kl. 2,50 uden at være 
kommet til Bevidsthed.

Afdøde efterlod sig som eneste Arvinger efter Loven sine 3 Søskende, 
Sagsøgerne og Sagsøgte, og Boet blev af Skifteretten i Esbjerg taget 
under offentlig Behandling den 7. Januar 1944. Paa Skiftesamlingen i 
Boet oplyste den for Sagsøgte mødende Sagfører, Landsretssagfører 
Bjerre-Madsen, at Sagsøgte betragtede de af Bodil Marie Christensen til 
Fordel for ham trufne Dispositioner som fuldbyrdede Livsgaver, og at 
Sparekassebøgerne derfor ikke kunde inddrages under Bobehandlingen.

Under Anbringende af, at de fornævnte to Sparekassebøger A Nr. 5733 
og B Nr. 12560 paa henholdsvis 3000 Kr. og 461 Kr. 28 Øre rettelig 
tilhører Bodil Marie Christensens Dødsbo, har Sagsøgerne under nær
værende Sag paastaaet Sagsøgte dømt til Anerkendelse heraf.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet samt paastaaet Sagsøgerne 
tilpligtet at anerkende Sagsøgtes Ejendomsret til de fornævnte Spare
kassebøger, der er skænket ham af afdøde som fuldbyrdede Livsgaver.

Sagsøgerne har til Støtte for deres Paastand i første Række gjort 
gældende, at de af Bodil Marie Christensen foretagne Dispositioner over 
Sparekassebøgerne var bestemt til først at skulle opfyldes efter hendes 
Død og desuden foretaget paa en Tid, da hun havde besluttet at tage 
sig af Dage, og hvor hun ikke var ved sin Fornufts fulde Brug, hvorfor 
de maa tilsidesættes, da Reglerne i Arveforordningens § 30 ikke er iagt
taget. Sagsøgerne har i saa Henseende anført, at fornævnte Dispositioner 
er truffet den 18. eller 19. Oktober 1943, fem Dage før Bodil Marie 
Christensens Død, samt anført, at hun stadig har været i Stand til at 
raade over Sparekassebøgerne, idet hun ikke har bemyndiget Spare
kassen til at udlevere Bøgerne til Sagsøgte. Den Omstændighed, at hun 
havde disponeret over næsten alt, hvad hun ejede, tyder efter Sagsøger
nes Opfattelse ogsaa paa, at hun havde besluttet at tage sig af Dage.

I en til Sagen af Overlæge Guldager, Esbjerg, den 3. Juni 1944- af
givet Erklæring hedder det blandt andet, at Bodil Marie Christensens 
Død »maa betragtes som Forgiftning med Sovemidler fremkaldt med den 
Hensigt at begaa Selvmord.«

Sagsøgerindens Datter, Frøken Anna Martha Klag, har som Vidne 
forklaret at hun samme Dag Bodil Marie Christensen blev indlagt paa

*) Skal formentlig være: afdøde.
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Hospitalet, modtog et Brev fra hende, af hvis Indhold hun sluttede, at 
Mosteren vilde tage sig af Dage, men for at skaane Sagsøgerinden for 
disse Oplysninger, rev Vidnet straks Brevet i Stykker.

Sagsøgte har som Part forklaret, at han efter Modtagelsen den 
22. September 1943 af det første Brev fra Bodil Marie Christensen hen
vendte sig til Sparekassen i Rødding og fik det Raad, at han helst skulde 
faa Sparekassebogen tilsendt. Sagsøgte skrev herom til Søsteren, der 
imidlertid af sig selv havde sendt Sparekassebogen til nævnte Spare
kasse. Sagsøgte var ligeledes i Sparekassen i Ribe engang førend Døds
faldet, og der fik Sagsøgte den Besked, at der ikke kunde udbetales noget, 
før vedkommende Sparekassebog forelaa.

Sparekassebogholder A. A. Arens, Rødding, har som Vidne forklaret, 
at Bodil Marie Christensen telefonisk havde rettet Henvendelse til Spare
kassen om Overførelse af et Beløb paa en anden Sparekassebog, inden 
Sparekassen den 25. September 1943 modtog hendes Skrivelse herom, 
hvorfor Vidnet betragtede nævnte Brev som en gyldig Ordre til Over
førelsen. Da Sagsøgte senere henvendte sig i Sparekassen og spurgte, 
om der var overført Penge til ham fra hans Søster, svarede Vidnet 
bekræftende og henviste Sagsøgte til at foranledige, at Bodil Marie 
Christensen sendte Bogen til Sparekassen med Ordre om Udleveringen 
til Sagsøgte. Da Bodil Marie Christensen den 19. Oktober 1943 sendte 
Sparekassen Bogen, maatte Vidnet opfatte Brevet som en gyldig Fuld
magt til at udlevere den paa Sagsøgtes Navn lydende Sparekassebog til 
Sagsøgte.

Ved at indsætte de fornævnte Beløb paa Sparekassebøger lydende 
paa Sagsøgtes Navn og ved at give ham Meddelelse om Indsættelsen 
samt ved at sende Sparekassebøgerne til de respektive Sparekasser 
findes Bodil Marie Christensen paa bindende Maade at have overført 
Ejendomsretten til de paa Bøgerne indestaaende Beløb til Sagsøgte, 
hvorved bemærkes, at det ikke findes tilstrækkeligt godtgjort, at Bodil 
Marie Christensen, da hun traf de omhandlede Dispositioner, ansaa sin 
Død som umiddelbart forestaaende, og at der ikke i de af hende til 
Sagsøgte sendte Breve findes Holdepunkter for at antage, at Gaverne 
først skulde opfyldes efter Giverens Død, og der kan herefter ikke 
gives Sagsøgerne Medhold i, at de foretagne Dispositoner falder ind 
under Arveforordningens § 30.

Sagsøgerne har videre gjort gældende, at Bodil Marie Christensen 
var sindssyg og derfor ifølge Myndighedslovens § 65 ude af Stand til 
med Retsvirkning at træffe Dispositioner over Sparekassebøgerne. Det 
er i saa Henseende anført, at afdøde var sær og indesluttet, og at hun 
kunde faa mærkelige Idéer og Raserianfald, hvorunder hun ødelagde 
forskellige Løsøregenstande. Efter Sagsøgernes Opfattelse er Bodil 
Marie Christensens voldsomme Reaktion i Anledning af, at Sagsøger
inden solgte sin Ejendom, ogsaa et Tegn paa, at hun var sindssyg.

Sagsøgerne har endvidere paaberaabt sig en af Læge Ingeborg 
Jacobsen, Esbjerg, den 3. December 1943 udstedt saalydende Erklæring:

»Jeg har behandlet Frk. Bodil Marie Christensen, Gormsgade 50, i et 
Par Aar. Frk. Christensen havde en Sindslidelse og var derfor ikke fuldt 
tilregnelig for sine Handlinger.«

H. R. T. 1945 Nr. 30 (Ark 46 or 47) 47
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Imidlertid har Læge A. Graabek, Esbjerg, der i ca. 2 Aar — 1939- 
og 1940 — har været Bodil Marie Christensens Læge, i en Erklæring af 
24. August 1944 bl. a. udtalt, at han aldrig har iagttaget noget, der tyder 
paa, at hun var sindssyg, og Overlæge Axel Guldager, Esbjerg, der har 
haft hende under Behandling for Sukkersyge og Leddegigt fra 5. Marts 
til 19. Marts 1940, har i en Erklæring af 25. August 1944 udtalt, at der 
af Journalen med Sygehistorien intet som helst fremgaar om, at hun skal 
have været sindssyg.

Endelig har Sygeplejerske Magdalene Maren Stein, Esbjerg, som 
Vidne forklaret, at hun daglig i 3—4 Aar indtil faa Dage før Bodil Marie 
Christensens Død kom i hendes Hjem for at give hende Insulin. Hun 
havde Indtryk af, at Frøken Christensen nærmest var lidt af en Original,, 
men efter Vidnets Skøn ikke sindssyg.

Efter det saaledes foreliggende findes det ikke godtgjort, at Bodil 
Marie Christensen, da hun foretog Dispositionerne over Sparekasse
bøgerne har manglet Evnen til at handle fornuftsmæssigt, og Sagsøger
nes Paastand herom kan herefter ej heller tages til Følge.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde for Sagsøgernes Tiltale under 
denne Sag, hvorhos Sagsøgerne vil være at dømme til at anerkende,, 
at Sagsøgte er ejendomsberettiget til de fornævnte Sparekassebøger som 
af ham paastaaet.

Med Hensyn til Sagsomkostninger vil der være at forholde som. 
nedenfor anført.

Onsdag den 6. Februar.

Nr. 284/1944. Dansk Forening for international Motorkøre
tøjsforsikring (Bache) mod

Malermester Carl Vilh. Hermann Petersen (Vang).
(Angaaende Appellantens Hæftelse for Skade paaført Indstævnte af 

ikke-identificeret Automobil).

Østre Landsrets Dom af 18. November 1944 (V Afd.): Sag
søgte, Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring, bør til 
Sagsøgeren, Malermester Carl Vilh. Hermann Petersen, betale 2472 Kr. 
89 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 27. Maj 1944, til Be
taling sker. Sagsøgeren kendes endvidere berettiget til en Invaliditets
erstatning hos Sagsøgte, dog at Sagsøgeren heraf selv bærer Va. I Sags
omkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgeren 600 Kr. At efterkomme 
inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Appellanten, der for Højesteret ikke gentager sin Indsigelse
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om, at Indstævnte har fortabt sit Krav paa Skadens Godtgørelse ved ikke at sikre sig Chaufførens Navn eller Motorkøretøjets Nummer, har paastaaet Frifindelse mod Betaling af 3386 Kr. 22 Øre, udgørende to Tredjedele af en samlet Erstatning af 5079 Kr. 34 Øre. Dette Beløb bestaar af de i Dommen under 1—7 anførte Poster, ialt 2909 Kr. 34 Øre med Tillæg af Erstatning for Invaliditet 5790 Kr. og med Fradrag af Dagpenge og Invaliditetserstatning fra Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring ialt 3620 Kr. Indstævnte, der yderligere kræver Betaling af det i Dommen nævnte Beløb for tabt Arbejdsfortjeneste 800 Kr. samt Erstatningen for Invaliditet fastsat til 8000 Kr., og som bestrider, at der bør ske Fradrag som Følge af Ulykkesforsikringen eller Nedsættelse af Erstatningen paa Grund af egen Skyld, paastaar herefter Appellanten tilpligtet at betale ialt 11.709 Kr. 34 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 27. Maj 1944.Parterne er enige om, at Indstævntes Invaliditetsgrad ansættes til 22Vs pCt., og Appellanten har erklæret intet at have at erindre mod Rentepaastanden.
Der ses ikke at foreligge tilstrækkeligt Grundlag for at tilkende Indstævnte det fornævnte Beløb for tabt Arbejdsfortjeneste 800 Kr. Den Indstævnte tilkommende Erstatning for Invaliditet findes efter de foreliggende Oplysninger, bl. a. om hans Indtægter, der i de senere Aar gennemsnitlig har andraget godt 4000 Kr., at kunne fastsættes til 6500 Kr. Da endvidere den ifølge Justitsministeriets Cirkulære Nr. 19 af 20. Februar 1939 trufne Ordning maa forstaas saaledes, at der skal ske Fradrag i Erstatningen for de fra Ulykkesforsikringen hidrørende Beløb, og da der derhos ikke ved det i Sagen oplyste findes Grundlag for at paalægge Indstævnte paa Grund af egen Skyld at bære en Del af Skaden, udgør den Erstatning, der herefter med Renter som paastaaet vil være at tillægge Indstævnte, 5789 Kr. 34 Øre.Endvidere findes Appellanten at burde betale til Indstævnte Sagens Omkostninger for begge Retter med 1000 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring, bør til Indstævnte, Carl Vilh. Hermann Petersen, betale 5789 Kr. 34 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 2 7. Maj 194 4, til Betaling sker.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Appellanten til Indstævnte med 1000 Kr.At udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Malermester Carl Vilh. Hermann Petersen, søger Sag

søgte, Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring, til Be-
47'
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taling af 2909 Kr. 34 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Stævningens 
Dato den 27. Maj 1944, idet han til Støtte herfor har anført følgende:

Den 17. November 1943, Kl. 18,20 blev Sagsøgeren, der er født den 
1. Januar 1870, udfor Ejendommen GI. Kongevej 96 paakørt af en Lillebil 
eller Taxa, idet han vilde gaa tværs over Kørebanen for at komme over 
til Hauchsvej. Paakørslen skete ca. 1 å 2 m fra Fortovet ved Hauchsvej, 
idet han næsten var kommet over GI. Kongevej. Motorvognen kom fra 
hans højre Side, altsaa med Retning mod Byen. Han blev ved Paa
kørslen slynget ned mod Vejbanen, hvorved han paadrog sig en Del 
Læsioner og formentlig en lettere Hjernerystelse. Chaufføren kørte Sag
søgeren, der blødte ret stærkt, gennem Hauchsvej til Hjemmet i Frede
riksberg Allé og hjalp ham op ad Trapperne til Gadedøren. Uden at 
opgive Navn eller Nummer og uden at Sagsøgeren kunde gribe ind, 
forsvandt Chaufføren imidlertid ned ad Trappen, saasnart der var blevet 
ringet paa, og det har ikke været Politiet muligt at faa opsporet Chauf
føren, som saaledes har unddraget sig sit Ansvar. Det viste sig, at Sag
søgeren var kommet langt mere til Skade, end han selv antog umiddel
bart efter Ulykken. Han havde faaet flere Saar og Slaglæsioner i Ho
vedet, ligesom venstre Arm og Skulder var stærkt forslaaet og var uden 
Følelse eller Bevægelighed. Begge Hofterne og højre Knæ var blevet 
læderet, og han havde faaet en Del Hudafskrabninger. Ulykkestilfældet 
nødvendiggjorde et længere Sengeleje, der strakte sig lige til Begyn
delsen af Januar 1944. Saasnart han var begyndt at prøve paa at staa 
op, fremkom der paa hans Ryg og under hans Arme en Række meget 
smertefulde Brandbylder, der maa antages at skyldes en Infektion ved 
Ulykken, og som bevirkede, at Sagsøgeren maatte indlægges paa Diako
nissestiftelsen til Undersøgelse og Behandling. Hospitalsopholdet strakte 
sig over 1 Maaned indtil den 24. Februar 1944, og selv efter Hospitals
opholdet paa Diakonissestiftelsen har Sagsøgeren maatte lade sig be
handle for disse og nye Brandbylder, ligesom den læderede Arm ogsaa 
har krævet fortsat Lægebehandling. Ialt har 12 usædvanlige store og 
smertefulde Brandbylder maattet skæres eller bortopereres paa Hospi
talet.

Kravet opgøres saaledes:
1. Røntgenundersøgelser hos Overlæge V. Finsen .. 75 Kr. 00 Øre
2. Hospitalsophold paa Diakonissestiftelsen ............ 464 — 60 —
3. Lægehonorar til Læge Poul Ernst ....................... 250 — 00 —
4. Leje af Varmelamper ............................................ 30 — 00 —
5. Positive Udgifter til Tilsyn med Skadelidtes For

retning .................................................................. 811 — 74 —
6. Løn for Pasning af Skadelidtes øvrige Virksomhed 278 — 00 —
7. Erstatning for Svie og Smerte .............................. 1000 — 00 —

Ialt.... 2909 Kr. 34 Øre

Sagsøgte paastaar Frifindelse, subsidiært mod Betaling af et mindre 
Beløb efter Rettens Bestemmelse. Dansk Forening for international 
Motorkøretøjsforsikring har i Henhold til Justitsministeriets Cirkulære 
af 20. Februar 1939 »forpligtet sig til paa Grundlag af den til enhver
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Tid gældende Motorlovs fastsatte Regler og indenfor dennes Dæknings- 
summer at dække Skade forvoldt af ukendt Motorkøretøj paa Personer, 
der ikke ved Skadens Indtræden befordres med Motorkøretøj, naar 
det ved et efter almindelige processuelle Regler tilstrækkeligt Bevis er 
godtgjort, at den forvoldte Skade skyldes ukendt Motorkøretøj. For
eningen er dog ifølge sin Erklæring ikke pligtig at dække Regreskrav 
fra Trediemand, ej heller Krav paa Erstatning for Skade, der i paa
gældende Tilfælde kan dækkes ad anden Vej.«

Ifølge foranstaaende kan Sagsøgte ikke anerkende at være dæk
ningspligtig, idet Skadelidte har haft al Anledning til at sikre sig Chauf
førens Navn og Motorkøretøjets Nummer, saaledes at Motorkøretøjet 
ikke kan anses for ukendt i Henhold til det nævnte Cirkulære. Subsidiært 
hævdes det, at Sagsøgeren har gjort sig skyldig i Uagtsomhed og der
for maa bære en Del af Skaden. Sagsøgte kan ikke anerkende Posterne 
2, 3, 5, 6 og 7.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Sagsøgeren.
Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren yderligere nedlagt Paa

stand om Betaling af 800 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra Domsforhand
lingens Dato den 11. November 1944. Det nævnte Beløb skal ifølge et 
fremlagt Bilag 21 skyldes i yderligere tabt Arbejdsfortjeneste. Endelig 
paastaas Sagsøgeren kendt berettiget til Invaliditetserstatning.

Sagsøgte paastaar Frifindelse ogsaa i de anførte Henseender.
Der kan ikke gives Sagsøgte Medhold i, at Tilfældet ikke falder ind 

under Sagsøgtes Risiko som Følge af, at Automobilet ikke skulde anses 
ukendt. Der findes efter Ulykkestilfældets Beskaffenhed intet afgørende 
at bebrejde Sagsøgeren ved, at han ikke sikrede sig Automobilets 
Nummer.

Sagsøgeren vil herefter være at anse berettiget til Erstatning hos 
Sagsøgte i Anledning af den ham overgaaede Paakørsel, dog saaledes, 
at han, som Følge af, at han under Mørklægning og under Hensyn til 
hans Alder ikke har benyttet en ca. 40 m fra Paakørselsstedet værende 
Fodgængerovergang, — en Benyttelse der efter det foreliggende ikke 
kunde anses som nogen Omvej — findes selv at burde bære Vs af 
Skaden.

Skaden findes efter de af Sagsøgeren tilvejebragte Oplysninger at 
kunne bestemmes til de ialt paastaaede 3709 Kr. 34 Øre, hvorhos Sag
søgeren efter det oplyste vil være at kende berettiget til Invaliditets
erstatning, uden at Retten dog kan fastsætte Graden.

Der kan ikke gives Sagsøgte Medhold i, at der skal ske Fradrag 
af Dagpenge og Invaliditetserstatning ifølge en af Sagsøgeren tegnet 
Ulykkesforsikrings-Police med Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, idet 
Ordene i Justisministeriets ovennævnte Cirkulære: »ej heller Krav paa 
Erstatning for Skade, der i paagældende Tilfælde kan dækkes ad anden 
Vej« ikke kan antages at have Hensyn til de anførte Ydelser.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgte have at godtgøre Sagsøgeren 
600 Kr.
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Torsdag den 7. Februar.

Nr. 258/1944. Fhv. Gaardejer Andreas Hansens Konkursbo, fhv. Gaardejer Andreas Hansen og Gaardejer Harald Roed(Svane)
mod

Kreaturhandler N. L. Skærbæk (Hjejle).
(Vedrørende Ophævelse af en Arrest i fast Ejendom).

Kendelse afsagt af Rougsø, Nørhald m. fl. Herreders 
Fogedret den 21. September 1943: Konkursboets Begæring kan ikke 
tages til Følge.

Ves t re Lands ret s Dom af 17. Maj 1944 (IV Afd.): Indstævnte, 
Kreaturhandler N. L. Skærbæk, bør for Tiltale af Appellanterne, fhv. 
Gaardejer Andreas Hansens Konkursbo, fhv. Gaardejer Andreas Hansen 
og Gaardejer Harald Roed, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger 
for Landsretten betaler Appellanterne een for alle og alle for een til 
Indstævnte 225 Kr., der udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Vestre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanterne med Rettens Tilladelse nedlagt den principale Paastand, at det fastslaas, at den af Indstævnte den 26. Februar 1942 foretagne Arrest i Ejendommen Matr. Nr. 14 a, 29 a og 30 a af Hadbjerg By og Sogn er bortfaldet i Medfør af Konkurslovens § 10 eller dennes Analogi.Indstævnte har paastaaet sig frifundet.Bestemmelsen i Konkurslovens § 10 findes at maatte medføre, at Arresten i Overensstemmelse med den af Konkursboet nedlagte Paastand ved Konkursens Indtræden taber sin Virkning, uanset at Ejendommen af Skyldneren er afhændet forinden, idet denne sidste Omstændighed ikke ses at kunne medføre en bedre Retsstilling for Arresthaveren, end Arrestens almindelige Karakter hjemler.Appellanternes principale Paastand vil derfor være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for Landsretten og Højesteret findes Indstævnte at burde betale til Appellanterne med 600 Kr.

Thi kendes for Ret:
Den ovennævnte den 2 6. Februar 1942 foretagne Arrest i Ejendommen Matr. Nr. 14a, 29a og 30a af Hadbjerg By og Sogn er bortfaldet.Sagens Omkostninger for Landsretten og Højesteret betaler Indstævnte, Kreaturhandler N. L. Skærbæk, til Appellanterne, fhv. Gaard-
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ejer Andreas Hansens Konkursbo, fhv. Gaardejer Andreas Hansen og Gaardejer ‘ Harald Roed, med 600 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Fogedretskendelsens Præmisser er saalydende:
Den 26. Februar 1942 blev der af Kreaturhandler N. L. Skærbæk, 

Silkeborg, foretaget Arrest hos Gaardejer Andreas Hansen, da af Had
bjerg, i dennes faste Ejendom Matr. Nr. 14 a, 29 a og 30 a, Hadbjerg By 
og Sogn, med Tilbehør m. v. for et Beløb af 2163 Kr. 30 Øre. Arresten 
blev tinglyst samme Dag og er paany tinglyst 22. Februar 1943. Ved 
betinget Skøde af 18. April 1942, lyst den 8. Maj 1942, blev Ejendommen 
med noget Tilbehør overdraget til Gaardejer Harald Roed, der stadig 
besidder Ejendommen. Efter at Andreas Hansen var flyttet til Aarhus, 
blev hans Bo taget under Konkursbehandling af den derværende Skifteret 
ifølge Dekret afsagt den 5. April 1943 med Retsvirkning fra 22. Februar 
1943 Kl. lOVs. Den 16. Juni 1943 blev der af Andreas Hansens Konkursbo 
rettet en Forespørgsel til nærværende Fogedret angaaende Størrelsen af 
den Sikkerhedsstillelse, der vilde blive krævet som Betingelse for at 
ophæve Arresten, og ved Kendelse afsagt den 29. Juni s. A. blev det 
fastsat, at en Sikkerhedsstillelse paa 2500 Kr. maatte anses for passende, 
idet der iøvrigt ikke blev taget Stilling til Arrestens Ophævelse.

Konkursboet har nu ved Skrivelse af 23. August 1943 begæret Ar
resten ophævet mod Deponering af en Sikkerhedsstillelse paa 2500 Kr.

Arresthaveren Skærbæk har protesteret mod Arrestens Ophævelse 
og principalt paastaaet Begæringen afvist, dels under Henvisning til, at 
Ejendommen ikke tilhører Konkursboet, dels under Henvisning til, at det 
ved Dom afsagt 1. April 1942 er fastslaaet, at den foretagne Arrest er 
lovlig gjort og forfulgt, og at det paagældende Beløb under Eksekutions
tvang er forfaldet til Betaling, saaledes at Arresten nu kun kan afværges 
ved Betaling og ikke Sikkerhedsstillelse.

Subsidiært har Arresthaveren gjort gældende, at det, saafremt Ar
resten anerkendes at kunne ophæves ved Sikkerhedsstillelse, maa fast- 
slaas, at Sikkerhedsstillelsen skal være uafhængig af Konkursboet.

Foreløbig bemærkes, at den paagældende Ejendom m. v. ikke ses 
inddraget under Konkursboet, og a t Fogedretten maa antage, at Arrest
haveren Skærbæk ikke har anmeldt sit Tilgodehavende i Boet og at 
Landsretssagfører Svend Hasted, Aarhus, der forøvrigt ogsaa er Boets 
Kurator, som den Sagfører, der har skrevet Papirerne mellem Fallenten 
og Harald Roed, ligger inde med en Rest af Ejendommens Salgssum, som 
ikke vil blive afleveret til Boet, førend Retsanmærkningen paa det be
tingede Skøde om Arresten er fjernet. Boet maa altsaa antages at have 
fremsat sin foreliggende Begæring for at faa Arresten fjernet ad den Vej. 
hvorved Betingelserne for Restsalgssummens Indgang i Boet skulde fore
ligge.

Da Fogedretten under denne Interessekonflikt mellem Boet og Arrest
haveren Skærbæk, der staar frit og selvstændigt overfor hinanden, under
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de foreliggende Omstændigheder finder det betænkeligt at gaa med ti! 
Boets Begæring, idet det forekommer Fogedretten, at Arresthaverens 
Krav om, at Arresten, hvis den skal fjernes fra den faste Ejendom, saa 
maa fjernes ved Betaling og ikke ved ny og anden Sikkerhedsstillelse, — 
er berettiget, eragtes----------

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den af fhv. Gaardejer Andreas Hansens Konkursbo med Tiltrædelse 

af Fallenten Hansen og Gaardejer Harald Roed indankede Kendelse er 
afsagt den 21. September 1943 af Fogedretten for Rougsø Herred og en 
Del af Sønderhald Herred med Nørhald, Støvring og Galten Herreder.

For Landsretten gaar Appellanternes Paastand ud paa, at den af 
Indstævnte den 26. Februar 1942 og senere, senest den 4. Februar 1944 
paa Ejendommen Matr. Nr. 14 a, 29 a, 30 a Hadbjerg By og Sogn, lyste 
Arrest for 2163 Kr. 30 Øre ophæves, imod at Appellanten Andreas Hansen 
stiller som Sikkerhed et Beløb af 2500 Kr., subsidiært et af Landsretten 
fastsat Beløb.

Indstævnte har principalt paastaaet Kendelsen stadfæstet, hvorhos 
han har nedlagt en subsidiær Paastand.

For Landsretten er det oplyst, at det Beløb af 2500 Kr., som Hansen 
tilbyder at stille som Sikkerhed i Anledning af Arrestens Ophævelse, 
udgør en Del af den Hansen eller nu hans Konkursbo tilkommende kon
tante Købesum for fornævnte faste Ejendom, idet Appellanten Roed har 
erklæret sig villig til at stille dette Beløb til Raadighed for Hansen paa 
Betingelse af, at det anvendes til Sikkerhedsstillelsen. Det er endvidere 
oplyst, at Indstævnte Skærbæk har anmeldt sin Fordring paa Hansen i 
dennes Konkursbo.

Af Appellanternes Procedure for Landsretten fremgaar det, at det — 
saafremt der gives Appellanternes Paastand Medhold — er Konkursboets 
Hensigt ved Søgsmaal at søge den Sikkerhed, som Appellanten Hansen 
maatte have stillet, afkræftet.

Efter det saaledes foreliggende skønnes den af Appellanten Hansen 
tilbudte Sikkerhed ikke at være af en saadan Beskaffenhed, at den paa 
fyldestgørende Maade kan tjene til Sikring af Indstævntes Fordring, 
naar den for denne gjorde Arrest ophæves, og der er derfor ikke Grund
lag for at tage Appellanternes Paastand til Følge.

Indstævnte vil herefter være at frifinde.
Med Sagens Omkostninger her for Retten vil der være at forholde 

som nedenfor bestemt.

Nr. 230/1945. Rigsadvokaten
mod 

Kristen Egon Eschen (Bech-Bruun),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 288, jfr. Lov Nr. 219 af 

1. Maj 1940 § 1, Stk. 1.



7. Februar 1946 745

Østre Landsrets Dom af 10. Oktober 1945 (Københavnske 
Nævningekreds): Tiltalte, Kristen Egon Eschen, bør straffes med Fængsel 
i 8 Aar, hvoraf 100 Dage anses udstaaet Sagens Omkostninger, derunder 
200 Kr. i Salær til den for Tiltalte for Landsretten beskikkede Forsvarer, 
Overretssagfører Byrdal, udredes af Tiltalte.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu vil være at afkorte 180 Dage.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at af Straffetiden 180 Dage anses som udstaaetI Salær for Højesteret til Højesteretssagfører B e c h-B ruun betaler Tiltalte Kristen Egon Eschen 100 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, i hvilken Forundersøgelsen har været fore

taget ved Københavns Byrets 4. Afdeling, tiltales Kristen Egon Eschen 
ifølge Anklageskrift af 2. Juli 1945 til at lide Straf for:

Røveri af særlig grov Beskaffenhed under Mørklægning efter Straffe
lovens § 288, Stk. 2, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1.

1.
ved den 24. Oktober 1944 Klokken ca. 23 sammen med en ikke identifice
ret Person at have indfundet sig i Gaarden til Ejendommen Toldbod
gade 8, hvor han ved at true med en Løsskudspistol tvang Cigarhandler 
Kruse til at udlevere sig 300 Kr. kontant, samt yderligere tilegnede sig 
4 Pakker Cigaretter,

2.
ved den 25. Oktober 1944 Klokken ca. 18 sammen med de allerede dom
fældte Frederik Peter Klemmensen og Svend Aage Diabelez samt en 
endnu ikke identificeret Person kaldet »Poul« at have indfundet sig i 
Schous Sæbeudsalg paa Hjørnet af Nansensgade og Vendersgade, hvor 
de truede Ekspeditricen med Løsskudspistoler og bemægtigede sig nogle 
Silkestrømper og Herresokker, en Fyldepen og et Damearmbaandsur til 
en samlet Værdi af ca. 500 Kr., samt 150—175 Kr. kontant,

3.
ved den 25. Oktober 1944 Klokken ca. 22,45 i Forening med de under 
Forhold 2 ovenfor nævnte Personer at have indfundet sig i Villaen Carl 
Baggers Allé 23, Charlottenlund, hvor de truede Beboerne med Løsskuds-
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pistoler og bemægtigede sig en Del Sølvtøj og Dækketøj samt i alt Fald 
160 Kr. kontant

Tiltalte er født den 16. Januar 1920 og tidligere straffet ved Køben
havns Byrets Dom af 8. Februar 1943 efter Straffelovens § 298, Stk. 3, 
med 12 Dagbøder hver paa 7 Kr., subsidiært 12 Dages Hæfte.

Det bemærkes, at Østre Landsret ved Dom af 7. Juni 1945 har op
hævet den af Københavns Byrets 4. Afdeling den 26. Marts 1945 afsagte 
Dom, hvorved ovennævnte Tiltalte for Røveri af særlig grov Beskaffen
hed delvis under Mørklægning, er anset med Straf af Fængsel i 7 Aar 
med Fradrag af 75 Dage.

Under Domsforhandlingen har Anklagemyndigheden frafaldet Tiltale 
for Røveri af særlig grov Beskaffenhed og kun paastaaet Anvendelse af 
Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1.

Ved Nævningernes Erklæring, som Retten lægger til Grund, er Til
talte fundet skyldig i de Forhold, for hvilke han er tiltalt.

Tiltalte vil herefter være at anse efter Straffelovens § 288, Stk. 1, 
jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940, § 1, Stk. 1, med Fængsel i 8 Aar, saaledes 
at ved Varetægtsfængsel heraf anses udstaaet 100 Dage.

Mandag den 11. Februar.

Nr. 1/1945. Godsejer, Arkitekt I. L. Meulengracht (Hvidt) 
mod

Inspektør S. Jetting og Hustru Fru Emmy Jetting (Landsretssagf. Julius Møller).
(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Østre Landsrets Dom af 19. December 1944 (IV Afd.): Sag
søgte, Godsejer, Arkitekt I. L. Meulengracht, bør til Sagsøgerne, In
spektør S. Jetting og Hustru Fru Emmy Jetting, betale 6405 Kr. 60 Øre 
med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 1. Oktober 1943, til Betaling sker. 
Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til Sagsøgerne med 500 Kr. Det 
idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten med de Indstævntes Samtykke fremsat Krav om Modregning, forsaavidt angaar Købesummen 1621 Kr. 85 Øre for de hos Firmaet N. Kjær den 4. August 1943 indkøbte 35 Tønder Korn, og hans Paastand gaar herefter ud paa Frifindelse, subsidiært mod Betaling af 4055 Kr. 75 Øre, nemlig det af de Indstævnte paastaaede Beløb 6405 Kr. 60 Øre



11. Februar 1946 747

med Fradrag dels af det for Landsretten fremsatte Modkrav paa 728 Kr., dels det fornævnte Beløb paa 1621 Kr. 85 Øre.Til Støtte for Frifindelsespaastanden har Appellanten for Højesteret ikke paaberaabt sig, at Inspektør Jettings Drift af Qaarden har været fagmæssig uforsvarlig.Efter det oplyste maa det antages, at de 35 Tønder Korn er blevet afleveret paa Gaarden og er indgaaet i Gaardens Drift. Herefter og iøvrigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til de Indstævnte med 500 Kr.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret beta- lerAppellanten, Godsejer, Arkitekt I. L. Meulengracht, til de Indstævnte, Inspektør S. Jetting og Hustru Fru Emmy Jetting, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Efter forudgaaende mundtlig Forhandlinger tilskrev Godsejer, Ar

kitekt I. L. Meulengracht den 23. December 1942 Inspektør S. Jetting 
saaledes:

»Henholdende til Aftale ved Møde paa GI. Estrup den 3. ds. skal 
jeg herved meddele Dem, at jeg tilbyder Dem Stillingen som Avlsfor- 
valter (Inspektør) paa nedennævnte nærmere Vilkaar:

De ansættes som Avlsforvalter (Inspektør) paa GI. Estrup fra først
kommende 1. April 1943 med en aarlig Gage af Kr. 6.000.---------------
Deres faste Gage erlægges med å conto Udbetalinger paa 300 Kr. den 
1ste i hver Maaned, Kr. 1200.— den 1ste Januar og Kr. 1200 den 1ste 
April. Engagementet fortsættes, indtil det opsiges med 6 Maaneders 
Varsel af en af Parterne til Ophør en 1. April, dog kan De først sige 
op til Fratrædelse 1ste April 1946.-----------

Som Leder af Driften paa GI. Estrup vil det være Deres Opgave i 
nært Samarbejde med Ejeren at tilrettelægge Driftsplanen for Gaarden 
Aar for Aar og derefter at bringe denne til Udførelse paa bedste og 
mest økonomiske Maade.-----------

Saavel Antagelse som Afskedigelse af Mandskab til Gaardens Drift 
paahviler Dem, og har De selv herfor hele Ansvaret---------- Endvidere
skal der antages en ny Underforvalter samt en Ladefoged, som De lige
ledes selv drager Omsorg for at engagere fra 1. Maj----------

Folkehusholdningen overtages af Deres Hustru, som fører Hushold
ningen efter Regning. Herfor betales Deres Hustru Kr. 100.— pr. Maa
ned. —

Foruden de foranomtalte kontante Honorarer til Dem og Deres 
Hustru erholdes fri Bolig med Brændsel og elektrisk Belysning.----------
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I Tilfælde af Ejerens Død eller Salg af Ejendommen skal De og 
Deres Hustru være pligtig at fortsætte, indtil Fratrædelse kan ske med 
det i nærværende Overenskomst anførte Varsel.-----------«

1 en supplerende Skrivelse af 24. Marts 1943 udtalte Meulengracht 
bl. a. yderligere:

»---------- Ty siut skal jeg tilføje, at jeg muligvis meget snart tager
fast Ophold paa Ql. Estrup og da muligvis selv vil bo i Hovedbygningen, 
ligesom maaske da selv overtage Folkehusholdningen----------- «

Jetting og hans Hustru tiltraadte herefter den 1. April 1943 deres 
Stillinger paa GI. Estrup paa de ovenangivne Vilkaar.

Den 2. September 1943 anmodede Meulengracht Jetting om at af
skedige den af ham antagne Underforvalter, hvilken Ordre Jetting undlod 
at efterkomme.

Paa Grund af forskellige Uoverensstemmelser mellem Meulengracht 
og Jetting opsagde sidstnævnte den 15. September 1943 Tjenesteforholdet 
til Ophør den 1. April 1944, hvilken Opsigelse Meulengracht, uanset de 
vedtagne Opsigelsesvilkaar, modtog.

I Anledning af Opsigelsen afholdtes der Dagen efter et Møde paa 
GI. Estrup, hvor foruden Meulengracht og Jetting Landsretssagfører 
Pagter Kristensen, Randers, var til Stede.

I et af Landsretssagfører Pagter Kristensen udarbejdet, af Meulen
gracht og Jetting tiltraadt Referat af det nævnte Møde hedder det bl. a.:

»Torsdag den 16. September 1943 var jeg tilstede paa GI. Estrup, 
hvor Arkitekt Meulengracht og jeg opholdt os i Arkitektens Værelse.

Ved 10-Tiden bankede det paa Døren, og ind kom Inspektør Jetting.
Arkitekt Meulengracht anmodede os om at tage Plads, og efter at vi 

alle havde taget Plads, sagde Arkitekt Meulengracht til Inspektør Jetting: 
»Efter det, der er passeret i Gaar, vil jeg gerne tale med Dem i Over
værelse af min Sagfører, og jeg har bedt Landsretssagfører Pagter 
Kristensen om at være tilstede. Jeg vil begynde med at spørge Dem: 
Jeg tilskrev Dem og anmodede Dem om at opsige Forvalteren. Har De 
opsagt ham?

Insp. J: »Nej«.
Arkt. M: »Hvorfor ikke«?
Insp. J: »Fordi jeg efter Kontrakten skal engagere og afskedige 

Medarbejderne, og jeg har Ansvaret.«
— — —«
Og herefter udtalte Arkitekten, at han maatte fastholde, at In

spektør Jetting har haft Pligt til at efterkomme hans Ordre med Hensyn 
til Forvalteren, og Arkitekten endte med Spørgsmaalet: »Har De ingen 
skriftlig Kontrakt med Forvalteren?«

Insp. J: »Nej«.
Herefter forlod Arkitekt Meulengracht det paagældende Emne og 

meddelte, at der var adskillige Forhold fra Inspektørens Side, som han 
var meget utilfreds med, og udtalte, at han bestemt ikke havde været 
tilfreds med den Maade, hvorpaa Inspektør J. i de sidste Dage havde 
ladet de optagne Kartofler behandle.

Inspektør J. udtalte herefter i en skarp, ophidset og nærmest ufor
skammet Tone: »Det vil jeg slet ikke diskutere med Dem« og tilføjede
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noget lignende som: »De er jo ikke Fagmand« og muligt endvidere 
»at det vilde han kun diskutere med Fagmænd.«

Endvidere udtalte han i samme Tone, — dog om muligt endnu mere 
ophidset: »Jeg vil overhovedet ikke tale med Dem, medmindre min 
juridiske Konsulent er tilstede.«

Arkitekt M., der hele Tiden havde været høflig, rolig og behersket 
spurgte: »Hvem er det?« Herpaa svarede Inspektør J. ikke, men forlod 
brat Værelset uden at sige mere.«

Kort efter Mødets Afslutning havde Meulengracht og Jetting et vold
somt Sammenstød paa Gaardspladsen.

Den 17. September 1943 tilskrev Landsretssagfører Pagter Kristensen 
herefter Jetting bl. a. saaledes:

»Jeg bekræfter herved, at De Onsdag den 15. September d. A. har 
opsagt Deres Stilling til Fratrædelse 1ste April 1944, og at Godsejer 
Meulengracht har modtaget Deres Opsigelse.

Jeg beklager, at De i Gaar, da jeg var Godsejerens Gæst, nægtede 
at forhandle med Godsejeren i min Overværelse.-----------

Med Hensyn til Underforvalterens Fratrædelse fastholder Ejeren, at 
denne skal ske til 1. November, hvilket er i Overensstemmelse med de 
Vilkaar, hvorpaa han er ansat i Henhold til Lønningsbogen for faste Folk, 
hvori De selv, da han blev antaget, har anført, at han er fæstet for 
Sommeren 1943 for en Løn af 1000 Kr. De har i Gaar erkendt, at De 
ikke, trods forud givet Ordre hertil, har foretaget Dem noget over for 
Underforvalteren. Dette berettiger Ejeren til at betragte dette som en 
Lydighedsnægtelse fra Deres Side.

Endvidere beklager jeg, at De i Gaar, umiddelbart efter at jeg forlod 
Gaarden, opførte Dem paa en saadan Maade overfor Godsejeren, at han 
efter min Mening er berettiget til at bortvise Dem med øjeblikkelig Virk
ning. Godsejeren har meddelt mig, at De passede ham op umiddelbart 
efter, at jeg forlod Gaarden, sprang ind paa ham, puffede til ham m. m. 
og raabte: »Jeg skal »Fanden lyne mig« vise saadan en Laban som Dem, 
at jeg skal ordne Dem«, alt imedens De vedblev at trænge Dem ind paa 
Godsejeren og svinge truende med Deres Egespirstok. — Da Godsejeren 
saaledes saa sig i allerhøjeste Grad truet med Vold fra Deres Side, ud
talte han overfor Dem, at han nu saa sig nødsaget til at søge Politi
beskyttelse overfor Dem. Ikke desto mindre vedblev De med at forfølge 
Godsejeren hen til Hovedbygningens Indgangsdør, alt imedens De stadig 
trængte Dem ind paa ham og puffede til ham, ligesom De stadig udstødte 
forskellige Trusler, hvoraf Godsejeren navnlig husker, at De udtalte, at 
De »Fanden lyne mig« skulde sørge for, at der ikke af Gaardens Areal 
skulde blive tilsaaet een eneste Td. Land i Foraaret, saalænge De var 
paa Gaarden, ligesom De udtalte, at De var ligeglad med Ejerens Ud
talelse om, at han agtede at forebringe mig alle Deres Trusler, idet De 
anførte, at der ingen Vidner var, saa De vilde kun sige, det var Løgn.

Helt bortset fra Deres ovenstaaende Opførsel, som giver Godsejeren 
Ret til øjeblikkelig Bortvisning af Dem, har Deres Forhold paa Gaarden 
i de forløbne ca. 5Vs Maaned været af en saadan Art, at disse ogsaa 
efter min Formening giver Ret til Deres øjeblikkelige Bortvisning. De har
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udvist en saadan Efterladenhed og Ligegyldighed med Hensyn til ret
tidig Udførelse af saa godt som alle Arbejder vedrørende Afgrøderne.

Da De kom paa Gaarden den 1ste April, skulde De straks have 
iværksat Sætning af Kartofler. Dette Arbejde blev først fuldført langt ind 
i Maj. Senere skulde De rettidigt have sprøjtet mod Kartoffelskimmel. 
Dette har De ganske undladt trods gentagne Henvendelser derom fra 
Godsejerens Side.

Høhøsten i Engene skulde have været foretaget 3 Uger å 1 Maaned 
tidligere, end det skete. Resultatet af denne Ligegyldighed blev tørt og 
halmet Hø, der desuden blev bjerget daarligt, fordi det imidlertid var 
faldet ind med stadig Regn. Endvidere havde den for sent foretagne 
Høhøstning til Følge, at Køerne kom til at mangle Græsning og satte af 
paa Mælken.

Kornhøsten blev paabegyndt 1 til 3 Uger for sent med det Resultat 
at der paa store Dele af Kornarealet faldt saa store Kornmængder af, 
at det affaldne Korn kan anslaas til 1 til 2 Tønder pr. Td. Land. Jeg 
formener, at der er mistet 2—500 Tdr. Korn ved Affaldning paa Grund 
af for sen Høst.

Men ogsaa paa en Række andre Omraader har De udvist en ganske 
overordentlig Ligegyldighed---------- Deres Tilsyn med Hestebesætnin
gen har været i allerhøjeste Grad mangelfuld, saaledes at det uafbrudt 
har været nødvendigt at hente Dyrlæge til Hestene, specielt paa Grund 
af Kolik. Det er Deres Mangel paa at tage nødvendige Hensyn til Fodring 
m. m. af Hestene, der har foranlediget dette. Ogsaa har De tolereret, at 
der arbejdedes med Heste, der var brudt paa Bringe eller Manke, som 
oftest foraarsaget af hensynsløs Brug af Dyrene. Ogsaa disse Forhold 
har paaført Ejeren store Tab af forskellig Art.-----------

Ved Tiltrædelsen paa Gaarden modtog De den 1ste April 19 Tdr. 
Byg og 31 Tdr. Havre. Det har ikke været muligt at erholde Regnskab 
for mere end 71,17 Tdr. ialt, og der mangler altsaa Regnskab for 
18,83 Tdr., som Ejeren forlanger Erstatning for til Frihandelskorns 
Pris.----------

Som Følge heraf tilkendegiver jeg Dem som Sagfører for Godsejer 
Meulengracht, at Deres Tjenesteforhold forlanges ophævet pr. 1. No
vember d. A.---------- «

Landsretssagfører Johs. Sørensen svarede den 22. September 1943^ 
paa Jettings Vegne, at han ikke kunde modtage Opsigelsen pr. 1. No
vember 1943, men maatte fastholde den af Meulengracht modtagne Op
sigelse pr. 1. April 1944, ligesom han forbeholdt sig ethvert Krav, saa
fremt Opsigelsen pr. 1. November 1943 fastholdtes.

Landsretssagfører Henning Arup meddelte derefter i en Skrivelse af 
25. September 1943 Jetting følgende:

»Efter den Maade, hvorpaa De har optraadt overfor Godsejeren 
Torsdag den 16. September, og under Hensyn til Deres øvrige Forhold 
paa Gaarden som nævnt i Landsretssagfører Pagter Kristensens Brev til 
Dem af 17. September, ønsker Ejeren, at De og Deres Frue fratræder 
Deres Stilling Onsdag den 29. ds., naar han kommer til Stede paa 
Gaarden.------ —
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Ejeren ønsker tillige, at De og Deres Familie samtidig fraflytter 
Gaarden, og han vil, saafremt De ikke maatte være villig hertil, søge 
Fogdens Assistance.«----------

Som Følge heraf forlod Jetting og Hustru GI. Estrup ved Udgangen 
af September Maaned 1943.

Inspektør S. Jetting og Hustru Fru Emmy Jetting har herefter ved 
Stævning af 7. Oktober 1943 anlagt nærværende Sag og herunder efter 
deres endelige Paastand paastaaet Sagsøgte, Godsejer, Arkitekt I. L. 
Meulengracht, tilpligtet at betale 6405 Kr. 60 Øre med Renter heraf 
5 pCt. aarlig fra den 1. Oktober 1943.

Sagsøgte har principalt paastaaet sig frifundet mod Betaling af 
472 Kr., subsidiært mod Betaling af 5077 Kr. 60 Øre.

Sagsøgerne opgør nærmere deres Paastand saaledes:
Sagsøgerens Restløn for Tiden indtil 1. April 1944 .. 4200 Kr. 00 Øre 
Varme for Tiden 1. Oktober 1943—1., April 1944 .... 400 — 00 — 
Lys for Tiden 1. Oktober 1943—1. April 1944 ............. 100 — 00 —
Sagsøgerens Kost for Tiden 1. Oktober 1943—1. April

1944 ............................................................................ 360 — 00 —
Sagsøgerindens Løn for Tiden 1. Oktober 1943—

1. April 1944 ........................................................... 600 — 00 —
Sagsøgerindens Kost for Tiden 1. Oktober 1943—

1. April 1944 ........................................................... 360 — 00 —
Feriepenge for begge Sagsøgerne for Tiden 1. April

1943—1. April 1944 ................................................ 385 — 60 —

Ialt.... 6405 Kr. 60 Øre.
Til Støtte for deres Paastand har Sagsøgerne gjort gældende, at 

Sagsøgte ikke har haft tilstrækkeligt Grundlag for at afskedige Sagsøge
ren Inspektør Jetting uden Varsel. Denne har herunder bestridt Rigtig
heden af den af Sagsøgte gennem Landsretssagfører Pagter Kristensens 
Skrivelse af 17. September 1943 givne Fremstilling af det den 16. s. M. 
stedfundne Optrin paa GI. Estrups Gaardsplads, ligesom han har be
stridt, at han med Hensyn til Gaardens Kartoffelavl, Høhøst og Kornhøst 
eller med Hensyn til Tilsynet med Hestebesætningen har gjort sig 
skyldig i nogensomhelst Pligtforsømmelse. Naar han trods derom given 
Ordre har undladt at opsige Underforvalteren, skyldtes dette dels, at 
Sagsøgeren ifølge Ansættelsesvilkaarene havde Ansvaret for Folkenes 
Antagelse og Afskedigelse, og dels at han havde antaget Underforvalte
ren paa saadanne Vilkaar, at Opsigelse ikke kunde finde Sted til det af 
Sagsøgte ønskede Tidspunkt, men først til Maj 1944. Endelig bestrider 
Sagsøgeren, at der skulde være nogen Manko i Kornregnskabet.

Sagsøgte opgør sin principale Paastand saaledes:
Sagsøgerens Resttilgodehavende for Tiden indtil 1. Oktober 

1943 ................................................................................... 1200 Kr.
I Sagsøgerens Kornregnskab for April Maaned 1943 var op

taget, at han havde modtaget 488 kg Byg, medens der i 
Virkeligheden var afleveret til ham 1840 kg. Differencen 
udgør 1352 kg Byg å 40 Kr............. 540 Kr. 80 Øre
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Paa tilsvarende Maade var der en Diffe
rence paa 468 kg Havre å 40 Kr.. 187 Kr. 20 Øre

-------------------------- 728 Kr.

472 Kr.
Sagsøgtes subsidiære Paastand fremkommer saaledes: 

Det af Sagsøgeren krævede Beløb ........................... 6405 Kr. 60 Øre
med Fradrag af det ovennævnte Beløb .... 728 Kr. 
samt Hustruens Løn for Tiden fra 1. Okto

ber 1943 ............................................. 600 —
------------------ 1328 — 00 —

5077 Kr. 60 Øre.
Til Støtte for sin principale Paastand gør Sagsøgte gældende, at den 

af Landsretssagfører Pagter Kristensen i Skrivelse af 17. September 1943 
givne Fremstilling af Sagsøgtes Forhold er i Overensstemmelse med det 
faktisk passerede, og at der følgelig er fuldt tilstrækkeligt Grundlag for 
den stedfundne Afskedigelse. Den af ham paaberaabte Manko i Korn
beholdningen tyder paa, at Sagsøgeren har begaaet noget ulovligt, men 
i alle Tilfælde maa Sagsøgeren overfor Sagsøgte indestaa for den over
leverede Kornbeholdnings Tilstedeværelse, og Sagsøgte maa derfor være 
berettiget til at fradrage det fornævnte Beløb af 728 Kr. Hertil kommer, 
at Sagsøgeren den 4. August 1943 indkøbte 35 Tdr. Frihandelskorn hos 
Firmaet N. Kjær i Mørke uden at gøre Sagsøgte bekendt hermed og uden 
at indføre dette Kvantum i Korn regnskabet. Efter Sagsøgtes Mening var 
det overflødigt at indkøbe Korn paa dette Tidspunkt, da Kornhøsten var 
i fuld Gang. Han mener ikke, at dette Kvantum er brugt i Gaardens In
teresse. Efter hans Mening maa Sagsøgeren ogsaa med Hensyn til dette 
Kvantum have gjort sig skyldig i et ikke nærmere angivet ulovligt For
hold. Om Købet af de omhandlede 35 Tdr. Korn fik Sagsøgte først 
Kundskab i Januar Maaned 1944. Sagsøgte har dog ikke villet paastaa 
sig Prisen for disse 35 Tdr. Korn tilkendt eller Beløbet anvendt til Mod
regning mod Sagsøgernes Krav.

Selv om Retten ikke maatte give Sagsøgte Medhold i, at der har 
været tilstrækkeligt Grundlag for den stedfundne Afskedigelse, maa Sag
søgte endvidere være berettiget til, foruden det foran omhandlede Beløb 
af 728 Kr., at fradrage 600 Kr., nemlig Fru Jettings Løn fra 1. Oktober 
1943, idet Sagsøgte i Skrivelsen af 24. Marts 1943 havde forbeholdt sig 
selv at overtage Folkehusholdningen og derfor maatte være berettiget til 
uden Varsel at bringe Forholdet til Ophør forsaavidt angaar hende.

Færdig fra Trykkeriet den 13. Marts 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København
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Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj esteretsaaret 1945 Nr. 81

Mandag den 11. Februar

Under Sagen er foruden af Parterne Forklaringer afgivet af Vidnerne 
Forvalter Per Jørgen Damkjær, Proprietær Anker Jensen, Dyrlæge Peder 
Kusk Nørøxe, Forpagter Chresten B. Dideriksen. Godsejer Erik Blach, 
Inspektør John Aagaard, Forpagter Erik Hvenegaard, Husmand Karl 
Larsen, Gaardejer Chresten Andersen, Traktorfører Gotfred Schmidt, 
Forvalter Alfred Sørensen, Magasinforvalter Niels Otto Hovberg og Fru 
Esther Petersen.

Sagsøgte har forklaret, at han ved Sagsøgerens Tiltrædelse lod 
Traktorføreren opveje Kornbeholdningen sammen med to andre Mænd. 
Sagsøgeren fik derefter Nøglerne til Kornmagasinet udleveret tillige med 
en Fortegnelse over Beholdningerne, hvorpaa de omhandlede ca. 50 Tdr. 
Korn var opført. Da der ved Slutningen af April manglede ca. 18 Tdr. 
Korn i det af Sagsøgeren afleverede Regnskab, bad han om en Rede
gørelse og har senere gentagne Gange forgæves rykket herfor. Siden 
Optrinet i Gaarden den 16. September 1943 har han været stærkt nervøs, 
medens han ikke tidligere har lidt af daarlige Nerver. Han har ikke endnu 
overtaget Folkehusholdningen. Iøvrigt forklarer han i Overensstemmelse 
med Indholdet af Landsretssagfører Pagter Kristensens Brev af 17. Sep
tember 1943. Han erkender, at han ikke har nogen Uddannelse som 
Landmand, men han har tidligere i et Par Aar været Ejer af en Herre- 
gaard, paa hvilken han havde en meget dygtig Inspektør, som han lærte 
meget af.

Sagsøgeren har forklaret, at han ved Tiltrædelsen af Sagsøgte fik 
opgivet som Beholdning 488 kg Byg og 2628 kg Havre. Disse Tal 
noterede han straks i sin Lommebog. Sagsøgtes Paastand om, at der 
skulde have været en Beholdning paa ca. 50 Tdr. Korn, har han først 
hørt efter nærværende Sags Anlæg. De hos Firmaet Kjær i Mørke den 
4. August 1943 indkøbte 35 Tdr. Korn var nødvendige, fordi Beholdningen 
var opbrugt, og Tærskningen først kunde begynde omkring 10. August. 
Det indkøbte Kvantum svarede til cå. 10 Dages Forbrug. Sagsøgte fik 
Fakturaen paa dette Parti umiddelbart efter Købet. Sagsøgeren glemte 
derfor at indføre Partiet i Kornregnskabet pr. 1. September. Kornbehold
ningerne blev aldrig afkontrolleret af Sagsøgte; ved Fratrædelsen sagde 
Sagsøgeren til Sagsøgte, at der var ca. 90—100 Tdr. Korn, hvortil 
Sagsøgte under Eftersynet paa Kornmagsinet svarede, at det skulde nok 
passe. Underforvalteren havde ogsaa Nøgler til Kornmagasinet. Han be
strider Sagsøgtes Beskyldninger imod ham for Pligtforsømmelse med
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Hensyn til forskelligt Arbejde paa Gaarden. Har han paa nogle Punkter 
været noget for sent paa Færde, hænger dette sammen med den kata
strofale Mangel paa Arbejdskraft i Sommeren 1943. Han sagde ikke 
Underforvalteren op, fordi denne var fæstet for 1 Aar, og der forelaa 
ikke nogen som helst Opsigelsesgrund, og Underforvalteren var tilmed 
en meget dygtig Mand. Hans Bog er ført saaledes, at det kunde se ud, 
som om Underforvalteren kun var fæstet for Vi Aar, men det er ikke 
rigtigt og kun opført saaledes af Hensyn til Lønudbetaling. Han har 
gjort Sagsøgte opmærksom herpaa. Efter Mødet den 16. September 1943 
traf han tilfældigt Sagsøgte i Gaarden og udbad sig en Forklaring paa, 
hvorfor Sagsøgte havde ment det nødvendigt at tilkalde sin Sagfører til 
et rent sagligt Møde. Sagsøgte svarede, at han ikke skyldte Sagsøgeren 
nogen Forklaring. Parterne talte om Saaplanen og om forskellige af de 
Ting med Hensyn til Driften, som Sagsøgte bebrejdede Sagsøgeren. Han 
havde en Stok i Haanden og gestikulerede vistnok med den, men han 
mener ikke at have benyttet denne paa en saadan Maade, at Sagsøgte 
kunde faa Indtryk af Trusel. Ordvekslingen var ikke særlig venskabelig 
og stod vel paa i ca. 5 Minutter, men han maa bestemt benægte at have 
brugt de af Sagsøgte anførte Udtryk eller at skulle have truet Sagsøgte 
med Vold eller med at ville sabotere Arbejdet paa Gaarden. Sagsøgte 
udtalte bl. a., at han vilde tilkalde Politiet, hvis Sagsøgeren gik over til 
Haandgribeligheder, hvortil Sagsøgeren svarede, at han aldrig havde 
lagt Haand paa nogen.

Underforvalteren, Per Jørgen Damkjær, har forklaret, at han var 
fæstet af Sagsøgeren for Tiden 1. Maj 1943 til 1. Maj 1944.

Efter Rettens Opfattelse er der ikke ført noget Bevis for de af 
Sagsøgte fremførte Sigtelser mod Sagsøgeren for Pligtforsømmelser, 
hvorved Retten navnlig har lagt Vægt paa, at Sagsøgeren efter det 
oplyste har en lang og grundig Uddannelse som Landmand bag sig, samt 
paa en Række af de afgivne Vidneforklaringer. Ej heller findes Sagsøgte 
at have ført Bevis for, at Sagsøgeren skulde have begaaet nogen Mislig
heder med Hensyn til de omhandlede Partier Korn. Forsaavidt der den 
1. April 1943 fandtes den af Sagsøgte paaberaabte Kornbeholdning, 
hvilket ikke findes tilstrækkelig godtgjort, er den rimeligste Forklaring 
paa Mankoen i Kornregnskabet den, at der har fundet større Opfodring 
Sted, end Regnskabet udviser. Det af Sagsøgte fremsatte Modkrav paa 
728 Kr. findes derfor ikke berettiget, ligesom hverken det om Forholdet 
med Hensyn til den omhandlede Manko eller med Hensyn til Købet af de 
35 Tdr. Korn den 4. August 1943, om hvilket Køb Sagsøgte hævder først 
at have faaet Kundskab i Januar 1944, oplyste, har kunnet berettige 
Sagsøgte til den foretagne Afskedigelse.

Det Forhold, at Sagsøgeren trods Sagsøgtes den 2. September 1943 
givne Ordre undlod at afskedige Underforvalteren, findes heller ikke at 
være tilstrækkelig Afskedigelsesgrund, dels som Følge af den af Sag
søgeren paaberaabte Bestemmelse i Ansættelsesvilkaarene, hvorefter han 
havde hele Ansvaret for Mandskabets Antagelse og Afskedigelse, dels og 
navnlig som Følge af, at han efter det foreliggende maa antages at have 
fæstet Underforvalteren til 1. Maj 1944.

Med Hensyn til Optrinet i Gaarden den 16. September 1943 maa det
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erkendes, at Sagsøgte vilde have været berettiget til at afskedige Sag
søgeren uden Varsel, forsaavidt det maatte antages, at Sagsøgeren var 
optraadt og havde udtalt sig som af Sagsøgte angivet. Imod Sagsøgerens 
Benægtelse findes det imidlertid overvejende betænkeligt at lægge Sag
søgtes Fremstilling af det passerede til Grund ved Sagens Afgørelse, 
hvorved bemærkes, at Retten ikke ganske tør bortse fra den Mulighed, 
at Sagsøgtes Opfattelse af Situationen har været paavirket af en ham 
meddelt Beretning af et Optrin af lignende Art mellem Sagsøgeren og 
dennes tidligere Principal.

Endelig bemærkes, at Sagsøgte ikke findes berettiget til i Sagsøger
nes Paastand at fradrage Sagsøgerindens Løn fra 1. Oktober 1943, 
600 Kr., da det af den sidst citerede Passus i Sagsøgtes Skrivelse af 
23. December 1942 fremgaar, at Sagsøgerinden maa have Krav paa 
samme Opsigelsesvarsel som Sagsøgeren, og da Sagsøgte ikke kan 
antages inden den 1. April 1944 at ville have benyttet sig af sin Adgang 
til selv at overtage Folkehusholdningen, naar dette som af ham selv 
forklaret ikke er sket endnu.

Sagsøgernes Paastand vil derfor i det hele være at tage til Følge. 
Med Hensyn til Sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

Tirsdag den 12. Februar.

Nr. 191/1945. Droskechauffør Rudolf Olsen (Selv) 
mod

Droskechaufførernes Fagforening (Landsretssagf. K. Rekling).
(Erstatning for ulovlig Eksklusion).

(Sagen behandlet skriftligt).

Østre Landsrets Dom af 23. Juni 1945 (V Afd.): Sagsøgte, 
Droskechaufførernes Fagforening, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Droske
chauffør Rudolf Olsen, i denne Sag fri at være. I Sagsomkostninger be
taler Sagsøgeren til Sagsøgte 500 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har syv Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 400 Kr.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger for Højesteret beta-

48'
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ler Appellanten, Droskechauffør Rudolf Olsen, til Indstævnte, Droskechaufførernes Fagforening, med 400 Kr.
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Droskechauffør Rudolf Olsen, har overfor Sagsøgte, 

Droskechaufførernes Fagforening, nedlagt følgende Paastande: at den 
sagsøgte Forening tilpligtes a) at anerkende, at Foreningens Eksklusion 
af Sagsøgeren den 20. November 1943 var ulovlig, b) at anerkende Sag
søgeren som Medlem med de Rettigheder, som han havde ved Eks
klusionen, og c) at betale Sagsøgeren 6000 Kr. med Renter heraf 5 pCt. 
p. a. fra Stævningens Dato, den 9. Marts 1945.

Til Støtte herfor har Sagsøgeren anført:
Ved Københavns Byrets 15. Afdelings Dom af 16. Januar 1943 blev 

Sagsøgeren idømt en Straf af 15 Dagbøder å 3 Kr., subsidiært Hæfte i 
15 Dage, ligesom nogle af ham over for Droskechauffør V. Christensen, 
Kassereren for Sagsøgte, fremsatte ærekrænkende Udtalelser (om, at 
han havde stjaalet af Kassen og brændt Bilagene), blev kendt ubeføjede, 
hvorhos Sagsøgeren tilpligtedes at betale 110 Kr. i Sagsomkostninger og 
15 Kr. til Offentliggørelse af Domskonklusionen. Da Sagsøgeren den 
22. September 1943 indfandt sig i Foreningen for at betale Kontingent, 
opstod der en Ordstrid mellem ham og nævnte Droskechauffør Vald. 
Christensen, idet Sagsøgeren bebrejdede Christensen, at denne i Fagfor
eningens Kasse havde hævet som Sagsomkostninger vedrørende oven
nævnte Sag 186 Kr., ligesom Sagsøgeren udtalte, at Christensen var 
meddelagtig i Mandatsvig og havde brændt sine Bilag. I den Anledning 
modtog Sagsøgeren en anbefalet Skrivelse af 23. Oktober 1943 fra For
eningen med Anmodning om Møde hos Foreningens Bestyrelse den 
27. Oktober 1943 Kl. 14. Paa Grund af sin Hustrus Sygdom kunde Sag
søgeren ikke komme til Stede og modtog herefter en anbefalet Skrivelse 
af 28. Oktober 1943, ifølge hvilken Bestyrelsen paa Mødet den 27. s. M. 
havde idømt ham en Bøde paa 50 Kr. i Henhold til Lovenes § 11 (jfr. 
§ 13). I Skrivelsen meddelte Foreningen, at Bøden skulde være indbetalt 
senest den 11. November 1943, og at Undladelsen af Betalingen vilde 
medføre Slettelse som Medlem. Da Sagsøgeren ikke betalte Bøden, blev 
han den 20. November 1943 slettet som Medlem. Sagsøgeren anser det 
for uberettiget, at Bøden er blevet paalagt ham, idet de Sigtelser, som 
han har fremsat, er rigtige, hvorved bemærkes, at den nævnte Dom, 
afsagt af Københavns Byret den 16. Januar 1943, ikke vil kunne paa- 
beraabes af Fagforeningen i Anledning af Mellemværendet mellem denne 
og Sagsøgeren, uden at han faar Lejlighed til at føre Sandhedsbevis. 
Hertil kommer, at Fagforeningen i Henhold til Lovenes § 13, Stk. 1, kun 
kunde have paalagt Sagsøgeren en Bøde paa 5 Kr. og højst 10 Kr. Da 
Sagsøgeren ikke har kunnet faa nogen Beskæftigelse i sit Fag som Følge 
af Eksklusionen, kræver han som Erstatning for den Fortjeneste, som
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han er gaaet Glip af for Tiden fra 20. November 1943 til 20. November 
1944, ovennævnte 6000 Kr.

I den sagsøgte Forenings Love hedder det bl. a.:
»Formaal.
Fagforeningens Formaal er at samle alle Droske-Chauffører i Køben

havn og Omegn under fælles Ledelse for i Fællesskab med de øvrige 
Arbejdere at fremme Medlemmernes Interesser.

Som Afdeling af Dansk Arbejdsmands Forbund arbejder Fagfor
eningen for Fremme af Forbundets Formaal og Interesser og er under
kastet Forbundets Love, der, hvis der maatte være Uoverensstemmelser 
med nærværende Love, er gældende fremfor disse.

Medlemmernes Pligter.

§ 11.
Det er Medlemmerne forbudt »at fremsætte ubeviste ærerørige Be

skyldninger mod Foreningens Tillidsmænd eller dens Medlemmer i For
holdet til D. C. F.«.

§ 13.
Overtræder et Medlem een eller flere af Bestemmelserne i §§ 3—12 

inclusive, kan Bestyrelsen dels paatale Overtrædelsen og forlange for
nøden Erklæring afgivet om Overtrædelsen, dels idømme Bøder fra 5 til 
50 Kr., første Gang 5 Kr., som kan fordobles i Gentagelsestilfælde.

Bestyrelsen kan i Undtagelsestilfælde, hvor Forhold, som Bestyrel
sen ikke mener dækkes af vor Bødeparagraf, idømme Bøder indtil 50 Kr., 
som Medlemmet har Ret til at paaanke en ordinær Generalforsamling, 
hvis Afgørelse er endelig.

Er 2/3 af Bestyrelsen enig om Bødens Størrelse, skal denne betales 
til den af Bestyrelsen fastsatte Frist, og Medlemmet skal slettes for 
Gæld, hvis dette ikke overholdes.

Er der ikke 2/3 Majoritet i Bestyrelsen om Bøden eller dens Stør
relse, kan den af Flertallet fastsatte Bøde paaankes førstkommende 
ordinære Generalforsamling, og Bøden skal da ikke betales, før denne 
har afgjort Sagen.

Medlemmer, som i Henhold til Overenskomsten idømmes at betale 
Bod eller Erstatning, for hvilke Fagforeningen hæfter, er pligtig at ind
betale Beløbet paa Fagforeningens Kontor paa den af Bestyrelsen fast
satte Dato. Undladelse heraf medfører Slettelse som Medlem (jfr. § 18).

§ 18.
Medlemmer, der med skellig Grund ekskluderes som vitterligt Skade 

for Foreningen, eller slettes paa Grund af Restance med Kontingent, 
Ekstrapaaligning eller Bøde, har Bestyrelsen Ret til at offentliggøre med 
Navns og Bopæls Nævnelse samt nægte Genoptagelse i Foreningen, 
uden at Vedkommende kan kræve Erstatning.

Et Medlem, der af Bestyrelsen nægtes Genoptagelse i D. C. F., kan 
dog indanke sin Sag for førstkommende Generalforsamling.
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Til denne Generalforsamling skal paagældende særskilt indvarsles, 
og han har Ret til at faa Ordet til sit Forsvar.

§ 38.
Ordinære Generalforsamlinger afholdes hvert Aar i Januar og Au

gust Maaneder, og paa disse Generalforsamlinger skal Regnskabet be
handles.

------ —.«
Sagsøgte paastaar Frifindelse, da saavel Bødens Idømmelse som den 

derpaa fulgte Slettelse som Medlem har været lovlig, hvorefter ogsaa 
ethvert Erstatningskrav maa være udelukket. Sagsøgeren anfører, at han 
paa Grund af sin Hustrus Sygdom ikke kunde komme til Stede, men 
denne hans Hustrus Sygdom kan ikke tænkes at have været til Hinder 
for f. Eks. et telefonisk Afbud, hvilket ikke er fremkommet. Det maa 
antages, at Sagsøgeren, selv om han havde været til Stede, alligevel 
vilde være blevet idømt den samme Bøde, hvilken Bøde overensstem
mende med Lovenes §§ 11 og 13, 2. Stk., lovligt er ansat til 50 Kr., da 
der foreligger et Undtagelsestilfælde, som Bestyrelsen ikke har ment var 
dækket af den almindelige Bødeparagraf. Sagsøgeren har haft rig Lej
lighed til at søge de ham ved Byretten idømte Dagbøder ændret, men 
han har ikke appelleret Dommen, ligesom han ikke har paaanket den 
ham af Fagforeningens Bestyrelse idømte Bøde til Generalforsamlingen, 
hvad ikke vilde kunne nægtes ham. Iøvrigt kan Størrelsen af det op
gjorte Erstatningskrav ikke uden Dokumentation erkendes.

Under Domsforhandlingen er der afgivet Forklaring af Sagsøgeren 
og Sagsøgtes Formand, Reinholdt Lolle.

Under Domsforhandlingen ønsker Sagsøgerens Sagfører ikke at føre 
Sandhedsbevis.

Idet der, efter at Sagsøgeren efter en Injuriedom paa ny indenfor 
Foreningen har gentaget sine Injurier, maa gives Sagsøgte Medhold i 
Berettigelsen af at anvende Lovenes § 13, Stk. 2, og idet den idømte 
Bødes Ikke-Betaling med Rette har medført hans Slettelse som Medlem 
efter Lovenes § 18, samt idet bemærkes, at Sagsøgeren under sin 
Partsforklaring for Retten ønskede at fortsætte sine Injurier, vil Sag
søgte være at frifinde.

I Sagsomkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre Sagsøgte 
500 Kr.

Nr. 196/1945. Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge N. R. 
Christoffersen (Rørdam) mod
Fabrikant Knud Meulengracht (Overretssagfører Hvid-Møller).

(Refusion af et Krigsforsikringsbidrag).

Dom afsagt af Københavns Byrets 13. Afdeling den 
26. Februar 1945: De Sagsøgte, Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge
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N. R. Christoffersen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Fabrikant Knud 
Meulengracht, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger ophæves.

Østre Landsrets Dom af 31. Maj 1945 (IV Afd.): De Ind
stævnte, Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge N. R. Christoffersen, 
bør een for begge og begge for een til Appellanten, Fabrikant Knud 
Meulengracht, betale 996 Kr. 41 Øre med Renter 5 pCt. aarlig fra den 
12. December 1944, til Betaling sker, og i Sagsomkostninger for begge 
Retter 150 Kr. Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Fem Dommere bemærker følgende:Den i Skødet indeholdte Refusionsaftale, paa hvilken Appellanternes Paastand alene støttes, er saalydende: »Overtagelsen finder Sted den 31. Marts 1944, og med Overtagelsesdagen som Skæringsdag udfærdiges sædvanlig Refusionsopgørelse, hvis Saldo fragaar den kontante Del af Købesummen.«Det maa være en Betingelse for, at Appellanterne, hvem Forsikringsbidraget ifølge Lovens § 8 vil blive paalignet, kan afkræve Indstævnte nogen Del af dette Bidrag, at der er truffet en klar Aftale mellem Parterne herom, og dette findes ikke at være sket ved Bestemmelsen i Skødet om, at der skal udfærdiges »sædvanlig Refusionsopgørelse«. Herefter stemmer disse Dommere for at stadfæste Landsrettens Dom og at paalægge Appellanterne in solidum at betale Sagens Omkostninger for Højesteret til Indstævnte med 300 Kr.Fire Dommere kan tiltræde det i Byretsdommen anførte, hvorefter Krigsforsikringsbidraget, der findes at maatte sidestilles med almindelige Forsikringspræmier, er en saadan Udgift, som i Mangel af modstaaende Aftale bør inddrages under den sædvanlige Refusionsopgørelse, saaledes at hver Ejer afholder den Del af det samlede Bidrag, som svarer til den Periode, i hvilken Krigsforsikringen har dækket hans Risiko. Da det derhos af de foreliggende Oplysninger fremgaar, at det Beløb, som det herefter paahviler Indstævnte at godtgøre Appellanterne, i hvert Fald overstiger de af ham under denne Sag indtalte 996 Kr. 41 Øre, stemmer disse Dommere for at stadfæste Byrettens Dom.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanterne, Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge N. R. Christoffersen, een for begge og begge for een til Indstævnte, Fabrikant Knud Meulengracht, med 300 Kr.
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Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Sagsøgeren, Fabrikant Knud Meulengracht, solgte ved Skøde af 

25. Marts 1944 Ejendommen Matr. Nr. 5087 og 5572 Udenbys Klædebo 
Kvarter til de Sagsøgte, Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge N. R. 
Christoffersen, saaledes, at der med 31. Marts 1944 som Skæringsdag 
skulde udfærdiges sædvanlig Refusionsopgørelse. Efter at denne har 
fundet Sted, har Sagsøgeren konstateret et yderligere Tilgodehavende 
paa 996 Kr. 41 Øre, hvilket Beløb han i denne Sag paastaar de Sagsøgte 
tilpligtet at udrede in solidum med Renter 5 pCt. fra Sagens Anlæg.

De Sagsøgte, der erkender Kravets Rigtighed, paastaar principalt 
Frifindelse, subsidiært Frifindelse for Tiden, idet de hævder at have et 
Modkrav, stort 1313 Kr. 20 Øre, hidrørende fra indbetalt Krigsforsik
ringsbidrag for Tiden indtil 31. Marts 1944.

Sagsøgeren paastaar med Hensyn til Modkravet principalt Frifin
delse, subsidiært Frifindelse for Tiden.

For Retten er fremlagt Skrivelse af 29. Januar 1945 fra Forvalt
ningsnævnene for Krigsforsikring af Bygninger, hvorefter Satserne for 
å conto Bidrag for Bygninger i København er 0,4 %o pr. 31. December 
1943 og 2%o pr. 30. Juni 1944. Endvidere er fremlagt Skrivelse af 
17. Februar 1945 fra samme, hvorefter Satserne er skønsmæssigt fastsat 
til Brug ved Skattedepartementets Meddelelser vedrørende å conto Ind
betalinger. Nævnet har derhos oplyst, at Satserne er beregnet dels efter 
opgjorte Skader, dels skønsmæssigt for de uopgjorte, og at de ikke vil 
blive omregulerede.

Der er endelig fremlagt Erklæring om, at Krigsforsikringspræmie 
er betalt til 1. Januar 1945 med 3283 Kr.

Til Støtte for Modkravet har de Sagsøgte anført, at det fremgaar af 
§§ 3 og 10 i Lov Nr. 390 af 4. August 1943, at Krigsforsikringspræmien 
hviler som en Byrde paa Ejendommen fra Lovens Ikrafttræden, og at 
den derfor ved en Refusionsopgørelse bør medtages paa samme Maade 
som andre Forsikringspræmier og Afgifter, idet de har et rimeligt Krav 
paa, at al paa Ejendommen fra Sælgerens Tid hvilende Gæld bringes ud 
af Verden, inden Købesummen reguleres endeligt. Herimod kan ikke 
indvendes, at denne Præmie ikke er forfaldet, idet man ved Refusion 
ogsaa i andre Tilfælde ser bort herfra. Afgørende er det, at Forpligtelsen 
eksisterede ved Skæringsdagen, og at dens Størrelse kan beregnes, nem
lig principalt i Forhold til Afstanden mellem Skæringsdagen og de 2 
nærmeste Opgørelsesterminer før og efter, saaledes at hver Ejer bærer 
det til hans Besiddelsestid svarende Beløb, subsidiært efter Satsen for 
den nærmest forudgaaende Termin. For saa vidt det maatte antages, at 
den herhenhørende Lovgivning ikke kan anses saaledes endelig udformet, 
at Forpligtelsen kan fastslaas, bør der indtræde Frifindelse for Tiden, 
idet de Sagsøgte maa have Krav paa at bevare den Sikkerhed for Sag
søgerens Opfyldelse af eventuel Krigsforsikringsforpligtelse, der ligger i 
Modregningsretten.
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Heroverfor har Sagsøgeren anført, at det følger af Bestemmelserne 
i Lovens §§ 9 og 11, hvorefter Forsikringsbidrag først opkræves og 
Erstatning først betales efter Afslutningen af Krigen, at Modkravet ikke 
eksisterer. Betalingspligten indtræder først efter Krigen og paahviler den 
til den Tid værende Ejer og ikke Sagsøgeren. Subsidiært maa der gives 
Frifindelse for Tiden, da Kravet ikke kan opgøres endeligt og ikke er 
forfaldet, hvorved bemærkes, at der vel paa en Refusionsopgørelse fore
kommer uforfaldne Poster, men disse har i Modsætning til Modkravet 
en bestemt Forfaldsdag.

Der findes efter det oplyste at maatte gives de Sagsøgte Medhold i, 
at Krigsforsikringsbidraget i Mangel af modstaaende Aftale er en Udgift, 
der bør inddrages under den almindelige Refusion, saaledes at hver Ejer 
afholder det Beløb, der svarer til den Periode, i hvilken Krigsforsikringen 
har dækket hans Risiko. Under Hensyn til, at det er ubestridt, at den 
foreliggende Promilleberegning ikke senere vil blive formindsket, samt 
idet de Sagsøgtes Beregningsmaade findes bedst stemmende med Refu
sionsprincippet, og idet det under Hensyn til, at den foreliggende Lov 
efter sit Indhold har truffet en endelig Afgørelse af Krigsforsikrings- 
spørgsmaalet findes naturligst at lade Sagsøgeren bære Risikoen for 
Forpligtelsernes eventuelle Omlæggelse ved Ændring af Loven, vil de 
Sagsøgtes principale Paastand være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes at kunne ophæves.

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom, der er afsagt den 26. Februar 1945 af Køben

havns Byrets 13. Afdeling, paastaas af Appellanten, Fabrikant Knud 
Meulengracht, ændret i Overensstemmelse med den af ham for Under
retten nedlagte Paastand.

De Indstævnte, Grosserer Chr. P. Iversen og Overlæge N. R. Chri
stoffersen, paastaar Stadfæstelse.

Parterne har derhos nedlagt subsidiære Paastande.
For Landsretten er der Enighed mellem Parterne om, at den i Dom

men nævnte Sats af 0,4 %o pr. 31. December 1943 er udregnet paa Basis 
af Skader indtil denne Dato, og at Satsen af 2%o pr. 30. Juni 1944 
vedrører de samlede Skader fra Krigens Begyndelse, saaledes at altsaa 
de 0,4 %o er inkluderet i de 2%o.

Idet de Indstævnte som Basis for Refusion skønsmæssigt lægger 
Middeltallet mellem 0,4 %o og 2%o eller 1,2 %o til Grund for Beregning 
af Sats pr. Skæringsdagen den 31. Marts 1944, har de for Landsretten 
udregnet Modkravet til 1,2 %o af Brandforsikringssummen, 938.000 Kr., 
eller 1125 Kr. 60 Øre og ikke som i Dommen 1313 Kr. 20 Øre.

Den Omstændighed, at de Indstævnte som Købere af den paagæl
dende faste Ejendom har benyttet sig af en rent frivillig Adgang til at 
indbetale å conto Forsikringsbidrag i Henhold til Lovbekendtgørelse 
Nr. 390 af 4. August 1943, findes ikke at give dem Krav paa forholds
mæssig Refusion af betalt Bidrag, hvortil kommer, at Grundlaget for en 
saadan Deling skønnes alt for usikkert til at kunne medtages i en sæd
vanlig Refusionsopgørelse, der angaar bestemte Indtægter og Udgifter.
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Der maa derhos gives Appellanten Medhold i, at der ikke ved Loven 
af 1943 er paalagt Ejendommen en saadan Forpligtelse til at udrede 
Bidrag, at der derved skulde være hjemlet de Indstævnte Adgang til 
Regres, og Retten maa derfor mene, at de i Mangel af modstaaende 
Aftale ved Handlens Afslutning maa bære Udgifterne til Krigsforsikrings
bidrag i sin Helhed.

Herefter vil der være at give Appellanten Medhold i den af ham 
nedlagte Paastand.

I Sagsomkostninger for begge Retter vil de Indstævnte have at godt
gøre Appellanten 150 Kr.

Onsdag den 13. Februar.

Nr. 213/1945. Rigsadvokaten
mod

Jørgen Klose Petersen (H. H. Bruun),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 260, 1. Stk., jfr. Lov 
Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. § 21, § 288, 
Stk. 2, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, og Straffelovens § 288, 

Stk. 2, jfr. § 21.

Østre Landsrets Dom af 16. August 1945 (nord- og østsjæl
landske Nævningekreds): Tiltalte Jørgen Klose Petersen bør straffes 
med Fængsel i 6 Aar, hvoraf 5 Maaneder anses udstaaet. Tiltalte betaler 
Sagens Omkostninger.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret under Medvirken af Nævninger afsagte Dom er paaanket saavel af Tiltalte som af det 

Offentlige.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Det bemærkes, at den Tiltalte den 28. September 1943 ved Frederiksberg Birk overgaaede Dom er stadfæstet ved Østre Landsrets Dom af 25. November 1943.I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil den være at stadfæste, dog at der for udstaaet Varetægtsfængsel nu fradrages 260 Dage.
Thi kendes for Ret:

Landsrettens Dom bør ved Magt at stande, dog at 260 Dage af Straffetiden anses som udstaaet.I Salær for Højesteret til Højesteretssagfører Bruun betaler Tiltalte, Jørgen Klose Petersen, 100 Kr.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Under nærværende Sag, i hvilken Forundersøgelse har fundet Sted 

ved Retten for Frederiksberg Birks 1. Afdeling, sættes Jørgen Klose Pe
tersen under Tiltale for

I.
ulovlig Tvang under Mørklægning efter Straffelovens § 260, Nr. 1, jfr. 
Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, ved den 14. Januar 1945, Kl. ca. 17 
paa Duevej i Forening med Domfældte Arne Andreas Nielsen og Axel 
Valdemar Nielsen, der ikke er tiltalt under denne Sag, idet Axel Nielsen 
truede med en skarpladt Revolver, at have tvunget en ukendt Chauffør 
paa en Taxavogn, som de kort forinden havde hyret, til at overlade sig 
Vognen,

II.
for ulovlig Tvang under Mørklægning efter Straffelovens § 260, Nr. 1, 
jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, ved den 15. Januar 1945 
Kl. ca. 23,00 paa Duevej i Forening med de Domfældte Arne Nielsen 
samt Axel Nielsen og Cecilie Kring, der ikke er tiltalt under denne Sag, 
idet Axel Nielsen truede med en skarpladt Revolver, at have tvunget en 
ukendt Chauffør paa en Taxavogn, som de kort forinden havde hyret, 
til at overlade sig Vognen,

III.
for Forsøg paa Røveri efter Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. § 21, ved den 
16. Januar 1945 Kl. ca. 0,15 i Forening med Arne Nielsen, Axel Nielsen 
og Cecilie Kring i den Hensigt at begaa Røveri at have forsøgt at skaffe 
sig Adgang til Snedkermester Carlo Mallings Lejlighed, Hulgaardsvej 
104, 2. Sal th., hvis Beboere imidlertid ikke lukkede op.

IV.
for Røveri af særlig farlig Karakter under Mørklægning efter Straffe
lovens § 288, Stk. 2, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, ved den 
16. Januar 1945 Kl. ca. 0,30 paa Rebildvej i Forening med Arne Nielsen, 
Axel Nielsen og Cecilie Kring, idet Axel Nielsen truede med en skarpladt 
Revolver at have tvunget Handelsrejsende Marius Hansen, Dybendals- 
vej 12, til at udlevere sig et Ur med Guldkæde, Tegnebog, Pung, nogle 
Rationeringsmærker og ca. 130 Kr. kontant,

V.
for ulovlig Tvang under Mørklægning efter Straffelovens § 260, Nr. 1, 
jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, Stk. 1, ved den 17. Januar 1945 
Kl. ca. 18 i Gravervænget i Forening med Axel Nielsen og Domfældte 
Knud Villiam Henrik Hansen, idet Axel Nielsen truede med en skarpladt 
Revolver, at have tvunget en ukendt Chauffør paa en Taxavogn, som de 
kort forinden havde hyret, til at overlade sig Vognen,

VI.
for Røveri af særlig farlig Karakter under Mørklægning efter Straffe
lovens § 288, Stk. 2, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1, ved den 17. Ja
nuar Kl. ca. 19,15 paa Bangsbovej i Forening med Axel Nielsen og Dom
fældte Knud Villiam Henrik Hansen, idet Axel Nielsen truede med en 
skarpladt Revolver, at have tvunget Grosserer Svend Edvard Holstgaard, 
Børglumvej 44, til at aflevere Overfrakke, Handsker og Tegnebog,
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VII.
for Forsøg paa Røveri af særlig farlig Karakter efter Straffelovens 
§ 288, Stk. 2, jfr. § 21, ved den 18. Januar 1945 at have deltaget i Plan
læggelsen af et den 19. Januar 1945 KI. ca. 10,30 af Knud Hansen, Arne 
Nielsen og Axel Nielsen foretaget Røveriforsøg overfor Tekstilarbejder
nes Forbunds Kontor, Set. Knudsvej 19, og ved at have udlaant en skarp
ladt Revolver til Brug ved dette.

Tiltalte er født den 26. November 1908 og er tidligere straffet mange 
Gange, senest ved Frederiksberg Birks Rets Dom af 28. September 1943 
efter Straffelovens § 285, jfr. § 283, Punkt 3, samt efter dens § 162 med 
Fængsel i 3 Maaneder.

Efter Afslutningen af Bevisførelsen har Anklagemyndigheden fra
faldet Tiltalen for Forhold VI, hvorfor Tiltalte for saa vidt vil være at 
frifinde.

Ved Nævningernes Erklæring, som Retten lægger til Grund, er Til
talte kendt skyldig i Overensstemmelse med Anklagen, saaledes som 
den er ændret under Domsforhandlingen, og Tiltalte vil herefter være at 
anse efter Straffelovens § 260, Punkt 1, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 
§ 1, efter Straffelovens § 288, Stk. 1, jfr. § 21, efter Straffelovens § 288, 
Stk. 2, jfr. Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 1 og efter § 288, Stk. 2, jfr. § 21, 
med en Straf af Fængsel i 6 Aar, hvoraf 5 Maaneder ansaas udstaaet.

Tiltalte har selv sørget for sit Forsvar.

Torsdag den 14. Februar.

Nr. 131/1945. Ministeriet for offentlige Arbejder (Kmadv. v/ Bunch-Jensen)
mod

St. Ajstrup Sognekommune (Hartvig Jacobsen).
(Refusion af Snekastningsudgifter).

Østre Landsrets Dom af 6. April 1945 (IV Afd.): Sagsøgte, 
Ministeriet for offentlige Arbejder, bør anerkende, at den mellem Sag
søgeren, St. Ajstrup Sognekommune og Kristelig Fagforening, den 
29. September 1942 afsluttede Overenskomst angaaende Lønninger og 
Akkordpriser for St. Ajstrup Kommunes Arbejder er overenskomst
mæssig i Lov Nr. 158 af 13. April 1938 om Snekastnings Forstand, saa
ledes at Sagsøgeren i Henhold til nævnte Lov er berettiget til Refusion 
af Snekastningsudgifter, der betales i Overensstemmelse med den om
handlede Overenskomst. I Sagsomkostninger betaler Sagsøgte til Sag
søgeren inden 15 Dage fra nærværende Doms Afsigelse 300 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.
I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.
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Ifølge Vedtægterne for Kristelig Fagforening er dennes Formaal bl. a. »at fremme og værne Arbejdernes sociale og faglige Interesser ud fra et kristeligt retfærdigt Synspunkt i Overensstemmelse med Bibelens Ord«. Ethvert Medlem er samtidig Medlem af Kristeligt dansk Fællesforbund. Dette bestaar dels af en kristelig Arbejdsgiverforening, dels af en kristelig Fagforening og optager iøvrigt som Medlemmer enhver Mand og Kvinde, som har Interesse for de sociale Spørgsmaals Løsning paa et kristeligt Grundlag. Fællesforbundets Formaal angives i Lovene paa tilsvarende Maade som Fagforeningens. Inden for Forbundet maa ingen Form for Strejke eller Lockout finde Sted. Saadanne Kampmidler søges iøvrigt saa vidt muligt undgaaet og Stridigheder afgjort ved Voldgift.
Seks Dommere bemærker følgende:
Bestemmelsen i Snekastningslovens § 19, Stk. 1, Nr. 2, 1ste Led, maa efter sin Sammenhæng med 2det Led antages at sigte til de bestaaende almindelige Arbejderorganisationer eller Organisationer, der paa lignende Maade varetager Arbejdernes løn- og arbejdsmæssige Interesser overfor Arbejdsgiverne, og da Kristelig Fagforening efter det oplyste ikke findes at være af saadan Art, vil den i Sagen omhandlede Overenskomst af 29. September 1942 ikke kunne betragtes som en Overenskomst af den i fornævnte Lovbestemmelse forudsatte Beskaffenhed. Disse Dommere stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand om Frifindelse til Følge. Endvidere stemmer de for at ophæve Sagens Omkostninger for begge Retter.
Tre Dommere bemærker følgende:
Udtrykket »Overenskomsten mellem Arbejdsgiver og Arbejdere« i Snekastningslovens § 19, Stk. 1, Nr. 2, findes at maatte forstaas saaledes, at Betingelsen for at den i Henhold til en Overenskomst ydede Betaling for Snekastningsarbejde kan give Ret til Refusion efter Loven, er, at Overenskomsten er indgaaet paa Arbejdernes Vegne af en Sammenslutning, hvoraf disse er Medlemmer, og som efter sin Struktur og sit Formaal er egnet til behørigt at varetage Arbejdernes Interesser. Denne Betingelse findes den mellem Indstævnte og Kristelig Fagforening indgaaede af Kristeligt dansk Fællesforbund tiltraadte Overenskomst af 29. September 1942 at opfylde. Det er oplyst, at Fagforeningen da havde 8 og nu har 7 Medlemmer i St. Ajstrup Kommune, at der ikke i Kommunen findes nogen lokal Afdeling af Dansk Arbejdsmandsforbund, men at 3 Afdelinger af dette Forbund ialt har 4 Medlemmer bosiddende i Kommunen. I Fagforeningens Vedtægter angives dens Formaal bl. a. i § 2, Nr. 3 saaledes: »Hvor Arbejdsgiveren ikke er Medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening tilstræbes det at opnaa Overenskomst om Løn og Arbejdsforhold, hvorved Arbejderne sikres en retfærdig Behandling, og hvori der fastsættes Regler om Voldgiftsbestemmelser, saaledes at Strejke og Lockout saa vidt muligt undgaas«. At Fagforeningen sammen med Kristelig Arbejdsgiverforening er tilsluttet Kristeligt dansk
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Fællesforbund, og at deres Vedtægter skal være i Overensstemmelse med Fællesforbundets og godkendes af dette findes ikke at gøre Fagforeningen uegnet til at varetage sine Medlemmers Interesser, idet der ikke i nogen af Vedtægterne findes Bestemmelser, der strider mod dette Formaal. Endelig bemærkes, at den ved Overenskomsten fastsatte Løn efter det oplyste ikke staar i Misforhold til den for almindeligt Arbejdsmandsarbejde i Nabokommunerne gængse. — Som Følge af det anførte stemmer disse Dommere for at stadfæste Landsrettens Dom.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, Ministeriet for offentlige Arbejder bør for Tiltale af Indstævnte, St. Aj- strup Sognekommune i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter ophæves.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
I Henhold til Lov om Snekastning Nr. 158 af 13. April 1938 § 19 

har Kommunerne, naar Snekastningen paa offentlige Gader og Veje 
finder Sted for Kommunens Regning ved Hjælp af lejet Arbejdskraft 
paa de i Bestemmelsen angivne Betingelser, Krav paa af Motorafgifterne 
ni. v. at faa refunderet Halvdelen af de med Anvendelsen af saadan Ar
bejdskraft forbundne Udgifter. En af Betingelserne for Refusion er, at 
Arbejdet »vederlægges med den Betaling, der i Henhold til Overenskom
sten mellem Arbejdsgiver og Arbejdere maatte være fastsat for til
svarende Arbejde, eller, hvor en saadan Overenskomst ikke foreligger, 
efter den almindelige Landsoverenskomst mellem de paagældende Ar
bejdsgivere og Arbejdere.«

I Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder til samtlige Amt- 
mænd af 6. Juli 1938 er den paagældende Betingelse formuleret saaledes: 

»Arbejdet vederlægges med den Betaling, der i Henhold til Over
enskomsten mellem Arbejdsgivere og Arbejdere maatte være fastsat 
for dette og tilsvarende Arbejde. Denne Overenskomst maa være ind
gaaet mellem Kommunen og Dansk Arbejdsmandsforbund, eventuelt 
dettes lokale Afdeling. Hvor en saadan Overenskomst ikke foreligger, 
maa det kræves, at Arbejdet betales efter den almindelige Landsoverens
komst mellem de paagældende Arbejdsgivere og Arbejdere: Landsover
enskomsten mellem Entreprenørforeningen og Dansk Arbejdsmands
forbund.«

I St. Ajstrup Kommune fandtes en lokal Afdeling af Kristelig Fag
forening, der har Hovedsæde i Esbjerg, medens der ikke i Kommunen 
bestod nogen lokal Afdeling af Dansk Arbejdsmandsforbund. Sogneraadet 
forhandlede med den kristelige Fagforenings lokale Afdeling om Afslut
ning af en Overenskomst angaaende de for Kommunens Regning udførte 
Arbejder, men da det under Hensyn til det ovenfor citerede Cirkulære 
ikke følte sig sikker paa, om en saadan Overenskomst kunde danne Basis
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for Refusion efter Snekastningslovens § 19, rettede Sogneraadet den 
17. November 1941 Forespørgsel herom til Ministeriet for offentlige Ar
bejder. I sit Svar af 16. Juli 1942 meddelte Ministeriet, at der enten 
maatte indgaas en Overenskomst mellem Kommunen og Dansk Arbejds
mandsforbund eller dettes lokale Afdeling, eller ogsaa betales de Løn
ninger, som er fastsat i Landsoverenskomsten mellem Entreprenørfor
eningen og Dansk Arbejdsmandsforbund.

Da Sogneraadet ikke kunde anerkende Berettigelsen af det af Mini
steriet indtagne Standpunkt, blev der den 29. September 1942 mellem 
Sogneraadet og Kristelig Fagforening indgaaet saalydende Overenskomst 
angaaende Lønninger og Akkordpriser for Kommunens Arbejder:

»Timelønsarbejde betales med 98 Øre plus et Dyrtidstillæg paa 
39 Øre. Overarbejde udover 8 Timer daglig betales med 25 Øre mere.

Iøvrigt følger Lønnen fremtidig automatisk Bevægelserne i K. d. F. 
(d. v. s.: Kristelig dansk Fællesforbund)’s Lønninger saavel opad som 
nedad. Akkordarbejder. Grusgravning betales med 25 Kr. for Grus og 
6 Kr. for Sand pr. Kubikfavn. Saafremt Grusforholdene de forskellige 
Steder i Graven viser sig at være væsentlig daarligere eller bedre end 
til ovennævnte Gennemsnitspris, kan der forhandles om Ændring i 
Prisen.

Ovenstaaende Overenskomst træder i Kraft 1. Oktober og er løbende, 
indtil den med 3 Maaneders Varsel opsiges fra en af Siderne til Ophør 
en 1. April, dog tidligst 1. April 1944.«

Da Ministeriet paa en Forespørgsel om, hvorvidt det vilde fastholde 
det i Skrivelsen af 16. Juli 1942 indtagne Standpunkt, havde svaret 
bekræftende, har St. Ajstrup Sognekommune som Sagsøger under nær
værende ved Stævning af 20. Marts 1944 anlagte Sag paastaaet Mini
steriet for offentlige Arbejder tilpligtet at anerkende, at den mellem 
Sagsøgeren og Kristelig Fagforening den 29. September 1942 afsluttede 
Overenskomst angaaende Lønninger og Akkordpriser for St. Ajstrup 
Kommunes Arbejder er overenskomstmæssig i Lov Nr. 158 af 13. April 
1938 om Snekastnings Forstand, saaledes at Sagsøgeren i Henhold til 
nævnte Lov er berettiget til Refusion af Snekastningsudgifter, der betales 
i Overensstemmelse med den omhandlede Overenskomst.

Sagsøgte har paastaaet sig frifundet.
Sagsøgeren har næst at bemærke, at den med Kristelig Fagforening 

under 29. September 1942 indgaaede Overenskomst gælder for alt Kom
munens Arbejdsmands-Arbejde, af hvilket Snekastningsarbejdet kun er en 
ringe Del, anført følgende:

Den i Snekastningslovens § 19, Stk. 1, Punkt 2, opstillede Betingelse 
for Fritagelsen for at følge Landsoverenskomsten imellem Entreprenør
foreningen og Dansk Arbejdsmandsforbund: at Arbejderne vederlægges 
med den Betaling, der i Henhold til Overenskomsten mellem Arbejds
giver og Arbejdere maatte være fastsat for tilsvarende Arbejder, er 
opfyldt ved Afslutning af Overenskomst med en hvilken som helst Kol
lektivitet af Arbejdere. Naar Ministeriet for offentlige Arbejder i Cirku
læret af 6. Juli 1938 har formuleret Betingelsen saaledes, at Overens
komsten maa være indgaaet med Dansk Arbejdsmandsforbund eller en 
lokal Afdeling af dette, er Ministeriet gaaet udenfor sin Kompetence,
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idet Loven ikke har givet Ministeriet nogen Bemyndigelse til at fortolke 
eller paa Specialomraader udfylde Lovens Bestemmelser. Cirkulæret kan 
derfor for saa vidt ikke binde Sagsøgeren, der har opfyldt Lovens Be
tingelse for at opnaa Refusion: at afslutte Overenskomst med en Kol
lektivitet af Arbejdere, nemlig Kristelig Fagforening.

Det kan heroverfor efter Sagsøgerens Mening ikke med nogen Vægt 
anføres, at denne Fagforening mangler Karakteren af en Arbejderorgani
sation, idet den er tilsluttet Kristelig dansk Fællesforbund, som ogsaa 
omfatter Arbejdsgivere og er Modstander af Arbejdskampe, thi dels op
hæver dette Forhold ikke det Faktum, at Kristelig Fagforening er en 
Kollektivitet af Arbejdere — bl. a. omfattende 243 Arbejdsmænd — 
hvilket er Lovens Krav, dels kan den særlige Indstilling overfor Arbejds
kampe ikke berøve den Karakteren af en egentlig Arbejderorganisation, 
i hvilken Henseende kan henvises til, at Medlemmerne af Kristelig Fag
forening kan opnaa Tilskud i Overensstemmelse med Lov Nr. 280 af 
30. Maj 1940 om midlertidig Fordeling og Regulering af Arbejde. Ej 
heller kan den Omstændighed, at Kristelig Fagforening kun har nogle 
faa Hundrede Medlemmer, medens Dansk Arbejdsmandsforbund omfatter 
ca. 230.000 Medlemmer, have nogen Indflydelse paa den retlige Bedøm
melse af Forholdet.

Det har efter Sagsøgerens Mening i og for sig heller ingen juridisk 
Betydning, hvilken Løn Overenskomsten tilsiger de paagældende Arbej
dere, men der er i det foreliggende Tilfælde ikke Tale om nogen Art af 
Løntrykkeri, idet der vel ikke betales saa meget som efter Landsoverens
komsten mellem Entreprenørforeningen og Dansk Arbejdsmandsforbund, 
men dog ikke mindre, end hvad der i adskillige Tilfælde er aftalt mellem 
Kommuner og Afdelinger af Dansk Arbejdsmandsforbund for andre Ar
bejder end saadanne, til hvilket det Offentlige yder Tilskud, ligesom der 
forøvrigt i Aarene 1940—42 i Henhold til Overenskomster med Afdelinger 
af Dansk Arbejdsmandsforbund ogsaa for Tilskudsarbejder betaltes Løn, 
dec ikke oversteg den i Sagsøgerens Overenskomst med Kristelig Fag
forening aftalte.

Sagsøgte har begrundet sin Frifindelsespaastand med følgende Be
tragtninger: Det fremgaar af Rigsdagsforhandlingerne om Snekastnings
loven, at denne bl. a. er en »Lønningslov«, d. v. s. at der for det Ar
bejde, til hvilket Tilskud ydes, skal gives overenskomstmæssig Løn. 
Normgivende i saa Henseende er, hvad der i Forhold til Dansk Arbejds
mandsforbund, der er den eneste virkelige Arbejdsmandsfagforening i 
Landet, er overenskomstmæssig Løn. Dette fremgaar bl. a. af Lovens 
Bestemmelse i § 19, Stk. 1, Punkt 2, om Landsoverenskomstens sub
sidiære Gyldighed som Norm for den Lønbetaling, der giver Adgang til 
Refusion.

Kristelig Fagforening kan ikke betragtes som en egentlig Fagfor
ening, idet de kollektive Overenskomstregler som f. Eks. September
forliget ikke gælder for denne, hvis Struktur og Formaal er forskellig 
fra almindelige Fagforeninger som Følge af den Egenskab som Led i 
Kristeligt dansk Fællesforbund, der modarbejder Arbejdskampe.

Cirkulæret fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 6. Juli 1938 er 
ikke gaaet udenfor Snekastningslovens Ramme, idet som angivet Dansk
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Arbejdsmandsforbund er den eneste Arbejderorganisation, der kan komme 
i Betragtning, men under alle Omstændigheder maa Snekastningslovens 
§ 19, Stk. 1, Punkt 2, fortolkes i Overensstemmelse med Lov Nr. 179 af 
23. Juni 1932 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring med 
senere Ændringer, saaledes at Snekastningsarbejde for at berettige ved
kommende Kommune til Refusion skal være vederlagt saaledes, at Væg
ring mod at udføre det medfører Tab af Adgangen til Arbejdsløsheds
understøttelse. At dette ikke vilde være Tilfældet, fordi en Arbejder 
nægtede at udføre Snekastningsarbejde for den sagsøgende Kommune til 
den mellem denne og Kristelig Fagforening aftalte Betaling, er givet, 
og følgelig er Sagsøgeren uberettiget til at kræve Refusion som paastaaet.

Sagsøgeren har bestridt, at der er en saadan Sammenhæng mellem 
Snekastningsloven og Loven om Arbejdsanvisning m. m. som af Sagsøgte 
paastaaet og hævdet, at i en Række Tilfælde er der mellem en Kommune 
og en Afdeling af Dansk Arbejdsmandsforbund aftalt saa lav en Betaling 
for Snekastningsarbejde, at Adgangen til Arbejdsløshedsunderstøttelse 
ikke vilde bortfalde ved Vægring af at tage Arbejdet, uden at denne 
Omstændighed, da Overenskomsten er sluttet med den eneste af Sagsøgte 
som saadan anerkendt Fagforening, vilde berøve vedkommende Kommune 
Retten til Refusion af Halvdelen af Udgifterne i Medfør af Snekastnings
lovens § 19, Stk. 1, Punkt 2.

Retten finder ikke i Snekastningsloven Holdepunkter for den af Sag
søgte nævnte Opfattelse, at Adgangen til Refusion skulde være betinget 
af, at Betalingen for Arbejdet var en saadan, at Vægring ved at tage 
dette ifølge Loven om Arbejdsanvisning m. m. vilde berøve den paa
gældende Arbejder Ret til Arbejdsløshedsunderstøttelse. Paa den anden 
Side kan der heller ikke gives Sagsøgeren Medhold i Anbringendet om, 
at Overenskomst med en hvilken som helst Kollektivitet af Arbejdere 
om Arbejdets Udførelse skulde berettige til Refusion efter Snekastnings
loven uden Hensyn til Arbejdsvederlagets Størrelse. Den i Snekastnings
lovens § 19, Stk. 1, Punkt 2, anførte Betingelse for Refusion findes nemlig 
at maatte forstaas saaledes, — hvilket ogsaa stemmer med det om 
Rigsdagsforhandlingerne angaaende Bestemmelsen oplyste — at kun en 
Betaling, der ligger paa Højde med det for tilsvarende Arbejder sæd
vanligvis — altsaa normalt det i Henhold til Overenskomster med Af
delinger af Dansk Arbejdsmandsforbund — ydede Vederlag skal give 
Adgang til den i § 19 omhandlede forlods Refusion af 50 pCt. af Ar- 
bejdsudgifterne.

Det afgørende maa herefter være, om det Arbejderne ifølge Over
enskomsten mellem Sagsøgerne og Kristelig Fagforening tilkommende 
Vederlag i det hele kan antages at ligge lavere end den Arbejdsmænd i 
Henhold til Overenskomster med Dansk Arbejdsmandsforbund for til
svarende Arbejde ydede Betaling. Da der ikke er forelagt Retten til
strækkelige Oplysninger til, at noget saadant kan statueres, maa det 
efter det foreliggende antages, at Overenskomsten efter Snekastnings
loven opfylder Betingelserne for at berettige til Refusion, og Sagsøgerens 
Paastand vil herefter være at tage til Følge, hvorhos Sagsøgte vil have 
at betale Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 300 Kr.

H. R. T. 1945 Nr. 31 (Ark 48 og 49) 49
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Nr. 278/1944. Redaktør Axel Bærentzen (Møller) 
mod

Portier Vilhelm Christoffersen (Vang).
(Erstatning for Mangler ved fast Ejendom).

Østre Landsrets Dom af 14. November 1944 (VII Afd.): Sag
søgte, Redaktør Axel Bærentzen, bør taale et Afslag, stort 1000 Kr., i 
sit Tilgodehavende hos Sagsøgeren, Portier Vilhelm Christoffersen, i 
Henhold til betinget Skøde af 31. August 1943 vedrørende Ejendommen 
Matr. Nr. 16 o, Greve By og Sogn. Sagsøgte bør inden 15 Dage fra 
denne Doms Afsigelse til Sagsøgeren betale Sagens Omkostninger med 
250 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Seks Dommere finder det ikke godtgjort, at der ved Forhandlingerne mellem Parterne er givet Indstævnte Grund til at antage, at den af ham købte Ejendom gik helt ned til Stranden, eller at han havde den udelukkende Ret til Benyttelse af det udfor Matr. Nr. 16 o liggende Strandareal, og stemmer derfor for at tage Appellantens Paastand om Frifindelse til Følge samt for at paalægge Indstævnte at betale Sagens Omkostninger for begge Retter til Appellanten med 600 Kr.Tre Dommere stemmer i Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke findes at kunne føre til andet Resultat, for at stadfæste Dommen.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Redaktør Axel Bærentzen, bør for Tiltale af Indstævnte, Portier Vilhelm Christoffersen, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellanten med 600 Kr. 
Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved et saakaldt betinget Skøde af 31. August 1943 solgte Sagsøgte, 

Redaktør Axel Bærentzen, til Sagsøgeren, Portier Vilhelm Christoffersen, 
Ejendommen Matr. Nr. 16 o af Greve By og Sogn for 31.000 Kr.

Købesummen skulde berigtiges ved
a) Overtagelse af en Pantegæld til Østifternes Kre

ditforening, stor til Rest ......................................... 3.765 Kr. 83 Øre
b) Kontant Betaling af .............   7.000 — 00 —
c) Udstedelse af Pantebrev for Restkøbesummen.... 20.234 — 17 —

31.000 Kr. 00 Øre
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Der blev ikke i Forbindelse med Salget overleveret eller forevist 
noget Matrikulskort eller nogen Situationsplan, saaledes at Sagsøgeren 
alene kendte Ejendommens Egenskaber fra en Besigtigelse paa Stedet, 
som han og hans Hustru havde foretaget sammen med Ejendomsmægler, 
Assurandør Chr. P. Baumann, der havde Ejendommen i Kommission for 
Sagsøgte, samt fra hvad der blev meddelt ham under denne Besigtigelse 
og senere ved et Møde paa Landsretssagfører Børge de Waals Kontor, 
hvor det betingede Skøde blev udfærdiget.

Under nærværende Sag har Sagsøgeren paastaaet Sagsøgte tilpligtet 
at meddele et Afslag, stort 3000 Kr., i det Beløb, for hvilket det ovenfor 
under c) nævnte Pantebrev skal udstedes, idet Sagsøgeren paaberaaber 
sig, at han under Salget gik ud fra, at der var Tale om en Strandgrund 
med Ret alene for ham og hans Husstand til at opholde sig paa Stranden, 
medens det senere har vist sig, at Matr. Nr. 16 o ikke gaar helt ned til 
Stranden, idet der neden for Grunden findes et Areal, Matr. Nr. 16 e, der 
er i Fælleseje mellem Sagsøgeren og 7 andre Ejere af Lodder ved den 
til disse og Stranden fra Køge Landevej førende Vej.

Sagsøgte paastaar Frifindelse.
For Landsretten er afgivet Forklaring af Parterne, af Sagsøgerens 

Hustru, Fru Ebba Johanne Christoffersen, af Assurandør Baumann og af 
Landsretssagfører de Waal.

Sagsøgeren og hans Hustru har overensstemmende forklaret, at de 
saavel under Besigtigelsen som ved Mødet hos Landsretssagfører de Waal 
betonede, at de ønskede en Strandgrund, og at de bestemt gik ud fra, at 
det var en saadan, de købte. De var ved Besigtigelsen opmærksom paa, 
at der paa Grunden parallelt med Stranden fandtes et Rosenhegn, men 
det blev ikke paa nogen Maade omtalt, at dette Hegn skulde danne 
Grænse for Ejendommen. Baumann viste dem kun en Pæl, der stod 
længere nede ad Strandkanten til ved Grænsen af den bevoksede Del af 
Grunden. Endvidere forklarede han, at de andre Lodsejere maatte op
holde sig til venstre for en Bænk, der staar ved Grundens Østkant, 
hvilket de forstod saaledes, at det var ud for Nabogrunden. Ved Mødet 
hos Landsretssagfører de Waal blev det baade af Sagsøgte og af Lands
retssagfører de Waal sagt, at det ikke var tilladt andre at tage Ophold 
ud for Grunden.

Assurandør Baumann har forklaret, at han ikke vidste, at der laa 
et Grundstykke foran Matr. Nr. 16 o, selv om han som stedkendt Mand 
er klar over, at det er almindeligt paa Egnen, at der ligger et Grund
stykke til fælles Afbenyttelse foran de bebyggede Grunde. Han omtalte 
vist ikke hele dette Forhold overfor Sagsøgeren og hans Hustru.

Sagsøgte og Landsretssagfører de Waal har overensstemmende for
klaret, at der paa Mødet hos de Waal blev sagt til Sagsøgeren, at 
Stranden nedenfor Grunden var til fælles Benyttelse.

Efter det saaledes fremkomne findes Sagsøgeren i alt Fald indtil 
Mødet hos Landsretssagfører de Waal at have maattet gaa ud fra, at 
Ejendommen gik helt ned til Stranden, idet han, der var ukendt med, 
hvorledes Ejendomsforholdene paa Stedet sædvanligvis var ordnet, ikke 
ved Besigtigelsen har kunnet faa anden Opfattelse, ligesom han heller 
ikke af Assurandør Baumann er gjort opmærksom paa, at Forholdet var

49'
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anderledes. Hvad angaar det paa Landsretssagfører de Waal’s Kontor 
passerede, er Forholdet mere tvivlsomt, idet Forklaringerne her er ind
byrdes modstridende. Da det imidlertid er uomtvistet, at et meget 
væsentligt Forhold, nemlig selve Eksistensen af Matr. Nr. 16 e som et 
selvstændigt matrikuleret, ikke med Matr. Nr. 16 o sammenhørende 
Grundstykke, end ikke er nævnt overfor Sagsøgeren, finder Retten dog 
at maatte gaa ud fra, at Sagsøgte, hvem det har paahvilet at klargøre 
for Sagsøgeren de Forhold, der ikke kunde konstateres i Marken, ikke 
paa fuldt tilstrækkelig Maade har fremhævet Forholdet med Hensyn til 
de andre Lodsejeres Opholdsret ud for Ejendommen. Sagsøgeren findes 
herefter, da Ejendommen derved er forringet, at have Krav paa et Afslag 
i Købesummen, der dog efter det oplyste ikke skønnes at kunne ansættes 
højere end til 1000 Kr. Med denne Begrænsning vil der være at give 
Dom efter Sagsøgerens Paastand.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgeren 
med 250 Kr.

Nr. 255/1944. Marineministeriet (Kmadv. v/ Bunch-Jensen) 
mod

Rederiet Mathilte A/S (Gorrissen).
(Erstatning for Skade ved Skibssammenstød).

Sø- og Handelsrettens Dom af 14. September 1944: De 
Sagsøgte, Rederiet Mathilte A/S, bør for Tiltale af Sagsøgerne, Marine
ministeriet, i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger betaler Sag
søgerne til de Sagsøgte med 300 Kr. inden 15 Dage efter denne Doms 
Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.I Henhold til de i Dommen anførte Grunde vil den være at stadfæste.Sagens Omkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde betale til Indstævnte med 500 Kr.

Thi kendes for Ret:
Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande.Sagens Omkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Marineministeriet, til Indstævnte, Rederiet Mathilte A/S, med 500 Kr.Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 6. Juli 1943 Kl. 3,55 skete der i Københavns Havn ca. 25 Meter 

øst for den nordligste Kost i Hønsebroløbet en Kollision mellem et af 
Sagsøgerne, Marineministeriet, lejet ca. 36 Brutto Register Tons stort 
Fiskefartøj F. N. 190, som under Benævnelsen »P 10« anvendtes til Pa
truljetjeneste m. v., og som kom nordfra gennem Havnen for gennem 
Hønsebroløbet at skulle ind i Flaadens Leje, og det de Sagsøgte, Rede
riet Mathilte A/S, tilhørende 164 Brutto Register Tons store M/S »Ma- 
thilte«, som kom sydfra gennem Havnen for at gaa til Orlogsværftet for 
Afmagnetisering og saaledes ogsaa skulde passere gennem Hønsebroløbet.

Kollisionen skete saaledes, at »Mathilte« med sin Stævn ramte »P 10« 
i Styrbords Laaring og tilføjede »P 10« et betydeligt Havari. Der blev i 
den Anledning den 7. Juli 1943 her ved Retten afholdt Søforhør, hvor
under der blev afgivet Forklaring af de to Skibes Besætninger samt af 
Vagtmester L. Nielsen, som umiddelbart før Kollisionen opholdt sig i 
Vagten paa Dokøen.

Idet Sagsøgerne, der har givet Møde ved Kammeradvokaten, nu gør 
gældende, at Kollisionen alene skyldes manglende Agtpaagivenhed og 
uforsvarlig Sejlads fra »Mathilte«s Side, paastaar de under Henvisning 
til de internationale Søvejsreglers Artikel 29, at de Sagsøgte, Rederiet 
Mathilte A/S, dømmes til at betale Sagsøgerne paa Statskassens Vegne 
7.700 Kr. med Renter 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato, den 8. Marts 
1944.

Sagsøgerne opgør nærmere deres Paastand saaledes:
1. Udgift til Reparation ........................................................... 5348 Kr.
2. Tidstab, d. v. s. Leje (derunder Betaling af Løn og Kost 

til den civile Besætning) 98 Kr. pr. Døgn i 24 Døgn ... 2352 —
7700 Kr.

De Sagsøgte, der under Paaberaabelse af Bestemmelserne i de 
internationale Søvejsreglers Artikler 18, 19, 22 og 23 samt Havneregle
mentets § 7, 1. Stk., hævder, at Skylden for Kollisionen alene paahviler 
»P 10«, paastaar sig frifundet, idet de derhos specielt har fremført for
skellige Indsigelser mod Post 2 i Opgørelsen af Sagsøgernes Paastand.

Ifølge Forklaringerne under Søforhøret og det iøvrigt oplyste er 
Sagens nærmere Omstændigheder følgende:

»P 10« havde været paa Observation i Sundet og nærmede sig nu 
den paagældende tidlige Morgen med en Fart af 8 Knob Hønsebroløbet 
for at staa ind til Holmen. Vinden var S. V., Styrke 2, Vejret var over
trukket med god Sigtbarhed. Fartøjets Fører — en Søløjtnant — op
holdt sig under Dækket. Fisker Niels Thrue stod til Rors i Styrehuset, 
medens en anden civil Sømand og en Værnepligtig opholdt sig paa 
Dækket agterude.

Fisker Thrues Vidneforklaring gaar nærmere ud paa følgende:
Da »P 10« begyndte Drejningen ind mod Hønsebroløbet, befandt 

»Mathilte« sig lidt ude om Bagbord for »P 10«. Vidnet kunde ikke se, 
at »Mathilte« havde Retning mod Hønsebroløbet, men havde under Hen
syn til »Mathilte«s temmelig store Fart den Opfattelse, at dette Fartøj 
vilde gaa ud gennem Havnen. Vidnet gäv ikke noget Signal med
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Fløjten, da han begyndte Drejningen, idet han paa Grund af Afstanden 
til »Mathilte« — et Par Hundrede Favne — ansaa dette for overflødigt. 
Ej heller blev Maskinomdrejningen nedsat, men »P 10« tabte dog en 
Del af sin Fart — 8 Knob — i Drejet. Vidnet opdagede først, at der var 
Fare for Kollision, da »P 10« i sit bagbords Drej, der skete tæt sønden 
om den nordligste Kost i Hønsebroløbet, befandt sig midt i dette Løb. 
Han saa da, at »Mathilte« i langsomt styrbords Drej stævnede ind mod 
Hønsebroløbet.

Ogsaa ifølge den fornævnte Sømands og Værnepligtiges Vidnefor
klaringer observeredes »Mathilte« forude om Bagbord, da »P 10« be
gyndte Drejningen, ligesom ogsaa disse Vidner og Vagtmester Nielsen 
efter »Mathilte«s Fart regnede med, at dette Fartøj vilde ud af Havnen.

»Mathilte«, som havde ligget fortøjet i Havnegade udfor den nord
ligste Toldbygning med Stævnen Nord i, kastede Kl. 3,45 los for at 
afgaa til Orlogsværftet. Skibets Fører, Kaptajn H. Skovgaard, var i 
Styrehuset, medens Styrmanden opholdt sig paa Fordækket beskæftiget 
med at klare op, og en Matros stod til Rors. Skibet fulgte Midten af 
Løbet, og lidt forbi Midten af Kvæsthusbroen nedsattes Farten fra »Fuld 
Kraft« til »Stop«.

Kaptajn Skovgaards Vidneforklaring, der stemmer med, hvad der 
iøvrigt er oplyst fra »Mathilte«s Side, gaar derhos ud paa, at han sam
tidig med, at Farten nedsattes, ændrede Kursen til N. O. og styrede ind 
mellem Afmærkningen af Hønsebroløbet. Afstanden mellem »Mathilte« 
og en Kutter — »P 10« — som var observeret for Sydgaaende nærlig 
midt i Løbet, var da 5—6 Skibslængder, d. v. s. 650—780 Fod. Da »Ma
thilte«, som holdt sin Kurs og stadig viste sin bagbords Side mod 
det andet Fartøj, var ca. 1 Skibslængde, d. v. s. ca. 130 Fod, fra Af
mærkningen af Hønsebroløbet, saas det andet Fartøj dreje haardt Bag
bord over til østlig Kurs. Kaptajnen gav da paa Grund af Faren for 
Kollision »Fuld Kraft Bak« paa Maskinen og 3 Stød i Fløjten, ligesom 
han — ifølge Rorgængerens Vidneforklaring — gav Ordre til at holde 
haardt Styrbord. »Mathilte«s Fremfart, der gennemsnitlig havde været 
ca. 3,5 Knob, var næsten stoppet lige inden Kollisionen. Kaptajnen var 
nok klar over, at »P 10« var i Marinens Tjeneste, men ikke klar over, 
at dette Fartøj skulde ind gennem Hønsebroløbet, da det ofte sker, at 
saadanne Kuttere sejler længere ind i Havnen.

Der er Enighed om, at »P 10«, da dette Fartøj begyndte sin Drejning 
Bagbord over, havde »Mathilte« om Bagbord. Derimod er det ikke ganske 
klart, hvor stor Afstanden var mellem de to Fartøjer, da den nævnte 
Manøvre paabegyndtes. Det kan imidlertid ikke antages, at Afstanden, 
som af Fisker Thrue forklaret, har været et Par Hundrede Favne, idet 
Kollisionen i saa Fald næppe vilde have fundet Sted. Retten maa anse 
det for mere sandsynligt, at Afstanden, som af Kaptajn Skovgaard for
klaret, kun var ca. en Skibslængde (130 Fod). Men i hvert Fald maa 
Afstanden anses at have været saa ringe, at »P 10«s Ledelse maa 
antages at have handlet uforsvarligt ved, tilmed uden at afgive Signal 
med Fløjten, at dreje Bagbord over og saaledes gaa foran om »Mathilte« 
i Stedet for at holde tilbage og gaa agten om »Mathilte«. Da den om
meldte Manøvre maa anses som Aarsag til Kollisionen, og da paa den
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anden Side »Mathilte«s Ledelse ikke findes at have Medskyld i denne, 
vil de Sagsøgtes Paastand om Frifindelse være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgerne at burde betale de Sag
søgte med 300 Kr.

Nr. 282/1944. Firma N. J. Halskovs Fabriker ved N. J. Hal- 
skov m 0 d

Grosserer Carl P. Wang (Hjejle).
Højesterets Dom.

Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Appellanten har ved Foretagelsen af Sagen, der var berammet til Domsforhandling i Dag, ikke givet Møde, men har i en af Retten Qaars Dato modtaget Skrivelse anmodet om Udsættelse af Domsforhandlingen i mindst tre Maaneder, idet han har henvist til, at han ifølge en fremsendt Lægeerklæring er syg og ikke foreløbig maa beskæftige sig med Forretningssager eller Retssager. Da Appellanten imidlertid uden at have oplyst rimelig Grund har undladt i rette Tid paa behørig Maade at fremme Sagen, i hvilken der ikke er udarbejdet Ekstrakt, og som i ca. et Aar har henstaaet paa Vidneførsel, uden at saadan Vidneførsel ses at have fundet Sted, vil Sagen efter Indstævntes Paastand 
være at afvise fra Højesteret.I Sagsomkostninger for Højesteret findes Appellanten at burde 
betale til Indstævnte 300 Kr.

Thi kendes for Ret:
Denne Sag afvises. I Sagsomkostninger for Højesteret betaler Appellanten, Firma N. J. Halskovs Fabriker ved N. J. Halskov, til Indstævnte, Grosserer Carl P. Wang, 300 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Forkyndelse.

Mandag den 18. Februar.

Nr. 47 A/1946. Grosserer Harald Stenfeldt Hansen (Landsretssagf. Stefan Nielsen) 
mod

Grosserer Erik Lacoppidan Elmkjær (Selv).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.

Den paakærede Beslutning er truffet af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.
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Under Forberedelsen ved Østre Landsret af en af Grosserer Harald Stenfeldt Hansen mod Grosserer Erik Lacoppidan Elm- kjær anlagt Injuriesag har Retten besluttet, at en af Sagsøgeren fremsat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod Sagsøgeren indledet Straffesags Afgørelse ikke kan tages til Følge. Denne Beslutning er paakæret til Retten af Sagsøgeren.Da den nævnte Beslutning, der maa antages at være truffet af Landsretten i Medfør af Rpl. § 287, i Henhold til Rpl. § 290, 3. Stk., ikke er Genstand for Kære
bestemmes:

Dette Kæremaal afvises.

Nr. 47 B/1946. Grosserer Harald Stenfeldt Hansen (Landsretssagf. Stefan Nielsen)
mod

Reklamekonsulent J. D. Ramsing (Selv).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.

Den paakærede Beslutning er truffet af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Under Forberedelsen ved Østre Landsret af en af Grosserer Harald Stenfeldt Hansen mod Reklamekonsulent J. D. Ramsing anlagt Injuriesag har Retten besluttet, at en af Sagsøgeren fremsat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod Sagsøgeren indledet Straffesags Udfald ikke kan tages til Følge. Denne Beslutning er paakæret her til Retten af Sagsøgeren.Da den nævnte Beslutning, der maa antages at være truffet af Landsretten i Medfør af Rpl. § 287, i Henhold til Rpl. § 290, 3. Stk., ikke er Genstand for Kære
bestemmes:

Dette Kæremaal afvises.

Nr. 47C/1946. Grosserer Harald Stenfeldt Hansen (Landsretssagf. Stefan Nielsen) 
mod

Disponent Axel Olsen (Selv).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse.

Den paakærede Beslutning er truffet af Østre Landsret. I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.
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Under Forberedelsen ved Østre Landsret af en af Grosserer Harald Stenfeldt Hansen mod Disponent Axel Olsen anlagt Injuriesag har Retten besluttet, at en af Sagsøgeren fremsat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod Sagsøgeren indledet Straffesags Udfald ikke kan tages til Følge. Denne Beslutning er paakæret her til Retten af Sagsøgeren.Da den nævnte Beslutning, der maa antages at være truffet af Landsretten i Medfør af Rpl. § 287, i Henhold til Rpl. § 290, 3. Stk., ikke er Genstand for Kære
bestemmes:

Dette Kæremaal afvises.

Nr. 47 D/1946. Grosserer Harald Stenfeldt Hansen (Landsretssagf. Stefan Nielsen)
mod

Kontorchef Erik Steenfeldt (Ballhausen).
Højesterets Kæremaalsudvalgs Kendelse;

Den paakærede Beslutning er truffet af Østre Landsret.I Paakendelsen har tre Dommere deltaget.Under Forberedelsen ved Østre Landsret af en af Grosserer Harald Stenfeldt Hansen mod Kontorchef Erik Stenfeldt anlagt Injuriesag har Retten besluttet, at en af Sagsøgeren fremsat Begæring om Sagens Udsættelse for at afvente en mod Sagsøgeren indledet Politisags Afslutning ikke kan tages til Følge. Denne Beslutning er paakæret her til Retten af Sagsøgeren.Da den nævnte Beslutning, der maa antages at være truffet af Landsretten i Medfør af Rpl. § 287, i Henhold til Rpl. § 290, 3. Stk., ikke er Genstand for Kære
bestemmes:

Dette Kæremaal afvises.

Nr. 45/1945. Direktør, Fru Laura Møller (Svane) 
mod

Kapelmester Berthel Skjoldborg og Musikerne Steen Andersen, 
Willy Grevelund, Gotfred Sørensen og Jan Willemoes (Helsted). 

(Erstatning for uberettiget Afskedigelse).

Østre Landsrets Dom af 15. Januar 1945 (Vil Afd.): Sag
søgte, Direktør, Fru Laura Møller, bør inden 15 Dage fra Dato til Sag-
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søgeren, Kapelmester Berthel Skjoldborg, betale 1076 Kr. 40 Øre med 
Renter 5 pCt. aarlig af 1035 Kr. fra den 31. Marts 1944, til Betaling sker, 
og Sagens Omkostninger med 200 Kr., og til hver af Sagsøgerne, Mu
sikerne Steen Andersen, Willy Grevelund, Gotfred Sørensen og Jan 
Willemoes, betale 478 Kr. 40 Øre med Renter af 460 Kr. som anført, og 
Sagens Omkostninger med 75 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Ved de tildels efter Dommens Afsigelse afgivne Forklaringer findes det godtgjort, at flere af Musikerne den paagældende Aften har været kendeligt paavirket af Spiritus og deres Spil som Følge heraf forringet, hvorhos deres Optræden iøvrigt i flere Henseender var uheldig og i Strid med de af Appellantinden i Henhold til Kontrakten givne Forskrifter. Appellantinden findes under disse Omstændigheder og under Hensyn til, at der tidligere som i Dommen anført var givet de Indstævnte en Advarsel at have været berettiget til at hæve Kontraktforholdet som sket, hvorfor hendes Paastand om Frifindelse vil være at tage til Følge.Sagens Omkostninger for begge Retter findes de Indstævnte in solidum at burde betale til Appellantinden med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellantinden, Direktør, Fru Laura Møller, bør for Tiltale af de Indstævnte, Kapelmester Berthel Skjoldborg og Musikerne Steen Andersen, Willy Grevelund, Gotfred Sørensen og Jan Willemoes i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler de Indstævnte een for alle og alle for een inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Appellantinden med 800 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Ved en den 29. Oktober 1943 gennem Rich. Stangerups Orkester

agentur afsluttet Kontrakt engagerede Sagsøgte, Direktør, Fru Laura 
Møller, Sagsøgeren, Kapelmester Berthel Skjoldborg, til med Orkester, 
ialt 5 Mand, at udføre Underholdnings- og Dansemusik i den af hende 
drevne Danserestaurant »Casino« i Helsingør i Tiden fra den 26. De
cember 1943 til og med den 5. April 1944. Den daglige Spilletid var i 
Kontrakten fastsat til Tiden fra Kl. 19 til Kl. 23. Paa Søn- og Helligdage 
tillige fra Kl. 16 til 18. Vederlaget fastsattes til 125 Kr. daglig, og det 
forfaldt til Betaling ugentlig bagud. I Henhold til denne Kontrakt traf 
Sagsøgeren Skjoldborg derefter ensartede Engagementsaftaier med de 
øvrige Sagsøgere, Musikerne Steen Andersen, Willy Grevelund, Gotfred
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Sørensen og Jan Willemoes, der hver fik tillagt et Vederlag af 20 Kr. 
pr. Dag. Ved Orkesterets Tiltrædelse udtalte Sagsøgte til Sagsøgeren 
Skjoldborg, at hun ønskede Spilletiden ændret, saaledes at der om 
Aftenen kun spilledes fra Kl. 19,30 til Kl. 22,40, og om Eftermiddagen 
kun fra Kl. 16 til Kl. 17,45, mod at der i disse Tidsrum ikke holdtes 
Pauser, saaledes som det normalt er foreskrevet i vedkommende fag
lige Organisations Love. Sagsøgeren Skjoldborg lovede, at han skulde 
søge at faa Orkestrets Medlemmer til at indgaa herpaa. Det er ikke 
oplyst, hvorvidt Musikerne indgik paa at gennemføre Spilletiderne uden 
Pauser, eller hvad der nærmere skulde forstaas herved, men det maa 
efter det under Sagen oplyste i alt Fald antages, at Spilletiderne ændre
des efter Sagsøgtes Ønske. Mandag den 13. Marts tilskrev Sagsøgte 
Sagsøgeren Skjoldborg saaledes:

»Det meddeles Dem herved, at De fratræder Deres Engagement i 
Casino fra og med d. 13. ds. i Anledning af deres Kontraktbrud igaar.«

Under denne ved Retten for Helsingør Købstad m. v. forberedte Sag 
paastaar nu Sagsøgerne Sagsøgte tilpligtet at betale dem Gage for Tiden 
fra Bortvisningsdagen den 13. Marts til Engagementets Udløb den 5. April 
1944, for Sagsøgeren Skjoldborgs Vedkommende opgjort til 1035 Kr. og 
for hver af de øvrige Sagsøgere opgjort til 460 Kr., alt med Renter 
5 pCt. aarlig fra den 13. Marts 1944. Endvidere paastaar Sagsøgerne 
sig tilkendt Feriegodtgørelse, Skjoldborg med 41 Kr. 40 Øre og de 
øvrige Sagsøgere hver med 18 Kr. 40 Øre.

Sagsøgte, der ikke har gjort Indsigelse mod, at ogsaa de fire Mu
sikere optræder som Sagsøgere under Sagen, paastaar sig frifundet.

Til Støtte for deres Paastand gør Sagsøgerne gældende, at Bortvis
ningen har været uberettiget, idet de ikke kan erkende paa nogen Maade 
at have gjort sig skyldige i Kontraktbrud.

Sagsøgte gør paa sin Side gældende, at Musikernes Optræden Søn
dag Aften den 12. Marts 1944 var saaledes, at hun maa anse sig for at 
have været berettiget til at bortvise dem, idet de var tydeligt paavirkede 
af Spiritus, var pjankede og holdt lange Pauser, ligesom deres Præsta
tioner var under al Kritik. Flere Gæster klagede over deres Opførsel og 
Præstationer, og nogle af Gæsterne forlod Restaurationen i den Anled
ning. Hun har derhos henvist til, at Sagsøgeren Willemoes ved en tid
ligere Lejlighed var mødt i spirituspaavirket Tilstand, ved hvilken Lejlig
hed hun gennem Rich. Stangerup tilkendegav Orkesterets Medlemmer, 
at hun vilde forbeholde sig Ret til at annullere Kontrakten, hvis Til
fældet gentog sig.

Under Sagens Forberedelse er der afgivet Forklaring af Sagsøgerne 
Grevelund og Willemoes og af en Række Vidner. Under Domsforhandlin
gen er Forklaringer afgivet af Sagsøgerne Skjoldborg og Andersen og 
af Sagsøgte, Fru Møller, hvorhos Sagsøgeren Willemoes paany har af
givet Forklaring.

Af de afgivne Forklaringer fremgaar det, at Sagsøgeren Skjoldborg 
i Spilletiden Søndag Aften den 12. Marts 2 Gange sammen med en af 
Musikerne har forladt Musiktribunen for at gaa paa Toilettet. Den ene 
Gang traf han en Bekendt, der tidligere havde trakteret paa ham og i 
den Anledning opfordrede ham til at give et Glas 01. De gik ind i Bar’en,
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hvor Skjoldborg bestilte to Glas 01. Han drak lidt af det ene og gik 
derpaa straks tilbage til sit Arbejde. Den anden Gang gik han og 
Musiker Andersen efter at have været paa Toilettet ind i Bar’en og be
stilte hver en Gin og Tonic-Vand. En af Gæsterne vil her have følt sig 
generet af, at Musikerne, der stod paa hver sin Side af ham, har sagt 
»Skaal« til hinanden foran ham. Da en af Tjenerne kom og spurgte efter 
Musikerne, gik de straks op i Salen, hvor Sagsøgte paalagde dem at 
begynde at spille, hvilket de derefter gjorde. Ved deres Ankomst sad 2 
af Musikerne paa Tribunen og en ved et Bord i Salen. Om Sagsøgernes 
Spiritusforbrug den paagældende Dag er det oplyst, at de i Pausen mel
lem Spilletiderne, i hvilket Tidsrum de havde faaet Anvisning paa at 
opholde sig i Bar’en, har drukket hver 4 å 5 »Genstande«, bestaaende af 
01 eller Snaps, dog at Sagsøgeren Andersen kun vil have drukket et 
Glas Solbærrom. I Spilletiden om Aftenen har en af Tjenerne derhos for 
en Gæsts Regning serveret 5 Cocktails for Musikerne paa et Bord i 
Salen.

Forskellige Vidner, der var Gæster i Restauranten den paagældende 
Aften, har forklaret, at de følte sig stødt over Orkestrets Optræden, idet 
Orkestermedlemmerne var støjende, gjorde Løjer og syntes at være 
berusede. Andre Gæster har derimod forklaret, at det var deres Indtryk, 
at Stemningen var god, og at Orkestermedlemmerne vel var livlige og 
muntre, men at der ikke foregik noget, man kunde tage Anstød af.

Om Sagsøgeren Willemoes’s Forhold er det ved hans egen Forkla
ring oplyst, at han en Dag i Begyndelsen af Februar, da Sagsøgeren 
Skjoldborg var fraværende paa Grund af Sygdom, var mødt i lettere 
spirituspaavirket Tilstand, og det fremgaar af en under Sagen fremlagt 
Erklæring fra Rich. Stangerup, at denne Dagen efter paa Sagsøgtes 
Anmodning havde foreholdt Orkestrets Medlemmer, at Sagsøgte til ham 
havde beklaget sig over, at de havde været berusede den foregaaende 
Aften, at Musikerne havde erkendt, at der havde været nogen Uro i 
Orkestret, men gjorde gældende, at dette hovedsagelig skyldtes, at Sag
søgeren Willemoes havde været beruset, og at de iøvrigt nægtede at 
have været spirituspaavirkede. Paa Stangerups Forslag gjorde Sag
søgeren Willemoes derefter Sagsøgte en Undskyldning for det passerede. 
Stangerup gjorde Musikerne opmærksomme paa, at det vilde være klogt, 
om de ikke oftere gav Grund til Klage, idet Sagsøgte overfor ham havde 
udtalt, at hun vilde forbeholde sig Ret til at annullere Kontrakten, hvis 
Tilfældet gentog sig.

Efter det foreliggende kan det ikke antages, at Sagsøgernes Spiritus
forbrug Søndag den 12. Marts har oversteget, hvad der var sædvanligt, 
ligesom det ikke kan anses godtgjort, at Orkestrets Præstationer har 
været forringet som Følge af dette Forbrug. Efter de afgivne Vidne
forklaringer, paa hvilke der iøvrigt efter deres Beskaffenhed ikke findes 
at kunne lægges afgørende Vægt, maa det vel antages, at Sagsøgernes 
Optræden Søndag Aften den 12. Marts kan have givet Sagsøgte rimelig 
Anledning til Paatale, men det kan ikke anses godtgjort, at den er gaaet 
saa væsentligt ud over, hvad der — bl. a. under Hensyn til Etablissemen
tets Karakter som Danserestaurant — maa anses forudsat ved Aftalens 
Indgaaelse, at det har berettiget Sagsøgte til at bortvise dem som sket.
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Herefter vil Sagsøgernes Paastand være at tage til Følge, dog at der kun 
vil kunne tilkendes dem Renter fra Sagens Anlæg den 31. Marts 1944. 

Med Hensyn til Sagens Omkostninger forholdes som nedenfor anført.

Onsdag den 2 0. Februar.

Nr. 213/1944. Greve-Kildebrønde Sogneraad (Landsretssagfører A. Jacobi) 
mod

Greve Strands Grundejerforening som befuldmægtiget for 64 Grundejere i Greve-Kildebrønde Kommune (Landsretssagfører Harremoes).
(Erstatning for urigtig Gennemførelse af en i et Snekastningsregulativ 

truffet Ordning).

Østre Landsrets Dom af 11. Juli 1944 (VII Afd.): Sagsøgte, 
Greve-Kildebrønde Sogneraad, bør til Sagsøgerne, Greve Strands Grund
ejerforening som befuldmægtiget for 70 Grundejere i Greve-Kildebrønde 
Kommune, inden 15 Dage fra Dato under Adfærd efter Loven betale 
1500 Kr. og Sagens Omkostninger med 700 Kr.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har tretten Dommere deltaget.For Højesteret er der mellem Parterne Enighed om, at den indstævnte Grundejerforening repræsenterer 64 Grundejere. Endvidere er der Enighed om, at de Fejl, der af Appellanten er begaaet ved Gennemførelsen af den i Snekastningsregulativet 

foreskrevne Ordning, har medført en forøget Udgift for Indstævnte paa 316 Kr., og at der heroverfor modregnes en Appellanten tilkommende Snekastningsrestance paa et tilsvarende Beløb. — Appellanten har herefter nedlagt Paastand om Frifindelse. — Indstævnte har principalt paastaaet Appellanten tilpligtet for Indstævntes Vedkommende at foretage en ny Opgørelse af Snekastningsbyrden for 1941/1942 med Hundige I og Hundige Strand som selvstændige Arbejdskredse paa Grundlag af Vejlængderne for disse, henholdsvis 8,2 km og 0,8 km. Subsidiært har Indstævnte paastaaet Dommen stadfæstet.Otte Dommere bemærker følgende:Bestemmelsen i Kommunens Regulativ Post I om Inddeling i Arbejdskredse (Snefogeddistrikter) findes at være nøje knyttet til Bestemmelserne i Posterne VIII og IX om, hvilke Veje hver Kreds skulde rydde. Den Omstændighed, at de sidstnævnte Bestemmelser, som udtalt af Ministeriet for offentlige Arbejder, var i Strid med Snekastningslovens § 3, Stk. 1, kan herefter ikke berettige Indstævnte til at fastholde Kredsinddelingen i Post I,
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men frigøre sig for Pligten ifølge Post IX, og heri findes det ikke 
at kunne gøre nogen Ændring, at der kun har fundet Bekendtgørelse og Fremlæggelse Sted med Hensyn til de over det snekastningspligtige Mandskab udfærdigede Fortegnelser, der ikke angav, hvilke Veje Snekastningspligten omfattede, men derimod ikke er sket Bekendtgørelse og Fremlæggelse med Hensyn til Kommunens Snekastningsregulativ som foreskrevet i Snekast
ningslovens § 3, Stk. 2.Herefter vil Indstævntes principale Paastand ikke kunne 
tages til Følge.Efter de i Sagen foreliggende Oplysninger om den af Appellanten gennemførte Snekastningsordning kan det dernæst ikke antages, at denne har medført større Pligter for Indstævnte end rimeligt og foreneligt med Snekastningsloven. Som Følge heraf vil disse Dommere tage Appellantens Paastand til Følge, hvorhos de vil paalægge Appellanten at betale Sagens Omkostninger for begge Retter til Indstævnte med 800 Kr.Fem Dommere tiltræder, at Sogneraadet har været uberettiget til at paaligne de paagældende Grundejere Snekastningspligt vedrørende en Del af de under Distrikt Hundige I henhørende Veje og finder det godtgjort, at der som Følge af denne Fremgangsmaade er blevet afkrævet de nævnte Gundejere større Beløb, end der med Rette kunde paalægges dem. Idet Indstævntes principale Paastand ikke findes egnet til at tage til Følge, og idet den Erstatning, der tilkommer Indstævnte for det lidte Tab, skønnes at kunne fastsættes til 800 Kr., stemmer disse Dommere for at paalægge Appellanten at betale dette Beløb til Indstævnte.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Greve-Kildebrønde Sogneraad, bør for Tiltale af Indstævnte, Greve Strands Grundejerforening som befuldmægtiget for 64 Grundejere i Grev e-K ildebrønde Kommune, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Appellanten til Indstævnte med 800 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
1 Medfør af Lov Nr. 158 af 13. April 1938 § 4 udfærdigede Roskilde 

Amtsraad i December 1938 et Regulativ for Snekastningsbyrdens Forde
ling m. m. i Kommunerne i Amtsraadskredsen. I Regulativets § 1 be
stemtes det, at Byrden fordeles paa Ejerne eller Brugerne af faste 
Ejendomme enten efter Skyldværdi eller efter Folkehold, og i § 2 fast
sættes det, at 6000 Kr. Skyldværdi skulde stilles lige med Vi Mands 
Folkehold. I § 3 gaves nærmere Regler om, i hvilket Omfang de enkelte
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Ejendomme skulde stille Arbejdskraft til Raadighed til Snekastning. 
Arbejdsstyrken deles i 4 Afdelinger, og Ejendomme af Skyldværdi 3— 
6000 Kr. stiller 1 Mand i hver 4. Afdeling, og Byrden stiger med 1 Mand 
pr. Afdeling for hver 6000 Kr. forøget Skyldværdi. I Regulativets § 10 
fastsættes det, i hvilke Tilfælde en snekastningspligtig kunde forlange 
sig fritaget for at stille Mandskab i natura mod at erlægge en nærmere 
fastsat Betaling. Regulativets § 11 er saalydende:

»Inden hvert Aars 1. Oktober skal der af Sogneraadet affattes en 
Fortegnelse over de snekastningspligtige i hver Arbejdskreds med An
givelse af den enhver paahvilende Snekastningsbyrde samt Mandskabets 
Fordeling i Omgangen. En Afskrift af Fortegnelsen tilstilles vedkom
mende Snefoged.«

I Henhold til den ovennævnte Lov havde Sagsøgte, Greve-Kilde- 
brønde Sogneraad, den 28. November 1939 udfærdiget et Regulativ for 
Snefogederne i Kommunen. I dettes Post I bestemtes det, at Kommunen 
inddeltes i 6 Snefogeddistrikter. 2 af disse var Hundige I, der omfattede 
»Beboerne fra Hjalmar Neumanns Bopæl indtil Stranden, heri indbefattet 
Lillevangsvejen, Hundige By og Mark«, og Hundige Strand, der omfat
tede »Beboerne og lejet Mandskab for Grundejere langs Stranden fra 
Greve Skel til Lillevejleaa«. I Post III udtaltes det, at Kommunen saa 
vidt muligt vilde rydde de kommunale Veje ved Hjælp af Sneplov. Naar 
dette ikke var tilstrækkeligt, vilde Snefogederne tilsige Mandskab som 
hidtil. I Post VIII og IX fastsattes det, hvilke Veje der henhørte under 
hvert af de to nævnte Distrikter, herunder, at et nærmere angivet Vej
stykke var fælles for begge Distrikter. I Post X bestemtes, at Sne
fogederne skulde føre Regnskab over lejet Mandskab og udstede Time
sedler i underskrevet Stand til Udbetaling paa Kommunekontoret, lige
som de skulde føre Liste over, for hvem der var lejet Mandskab og 
hvilket Antal Timer, samt iagttage, at det udskrevne Mandskab var 
til Stede, hvorhos det i Post XIV var paalagt dem at iagttage, at de 
faste Beboere i Snekastningsdistriktet opfyldte deres Snekastningspligt i 
samme Omfang som de Grundejere, for hvem der lejedes Mandskab.

Da forskellige Grundejere i Distriktet Hundige Strand fandt de Sne
kastningsydelser, der blev paalignet dem for Vinteren 1941—42, urimeligt 
høje, blev der gennem Greve Strands Grundejerforening foranstaltet en 
nærmere Undersøgelse, efter hvilken Foreningen kom til det Resultat,

1) at Snekastningsbyrden ikke var fordelt i Overensstemmelse med 
Lovens § 4, men paa en ret vilkaarlig Maade, idet Arbejdskredsene 
Hundige 1 og Hundige Strand arbejdsmæssigt var behandlet under eet, 
men med Hensyn til Fordelingen af Byrden var holdt hver for sig,

2) at mange af de store Grundejere i Hundige I ikke var mødt med 
mere end Halvdelen eller Fjerdedelen af det vedkommende paalignede 
Mandskab,

3) at der var lejet Mandskab for hele det i Hundige Strand tilsagte, 
men ikke mødte Mandskab, og delvis ogsaa for det ikke tilsagte,

4) at der fandtes mange snekastningspligtige Ejendomme indenfor 
Hundige Strand, som ikke var optaget paa Snekastningslisten,

5) at der fandtes flere paa Snekastningslisterne optagne Grundejere, 
som ikke var tilsagt til Snekastning og ikke fik tilsendt Opkrævning,
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6) at der fandtes i hvert Fald een Ejendom i Hundige Strand, hvis 
Ejer var tilsagt til Snekastning i Greve Strands Arbejdskreds, hvor han 
havde sin faste Bopæl, og

7) at en Gaardejer i Hundige I, som var Ejer af store, værdifulde og 
særskilt matrikulerede Grundarealer i Hundige Strands Kreds, havde 
faaet hele sin Snekastningsbyrde lignet paa Listen for Hundige I.

Foreningens Bestyrelse tilskrev derefter den 30. Juni 1942 Sagsøgte 
saaledes:

»Der er fra flere Sider til Foreningen klaget over den høje Snekast
ningsydelse, der er paalignet Beboerne ved Hundige Strand, hvorefter 
vi har underkastet dette Spørgsmaal en nærmere Undersøgelse.

Efter først at have faaet oplyst, at en Grundejer for sin Ejendom 
ved Greve Strand kun skal betale ca. en Fjerdedel af den Ydelse, der er 
paalignet en tilsvarende Ejendom ved Hundige Strand, har vi — dels ved 
Henvendelse i Ministeriet for offentlige Arbejder og dels ved paa Kom
munekontoret at gennemgaa Regnskaberne for Snekastning — konsta
teret forskellige Fejl og Forglemmelser og det endnu vigtigere, at der 
synes at være stor Forskel paa Sogneraadets og Ministeriets Fortolkning 
af Snekastningsloven. Vi protesterer herved imod de i Aar paalignede 
Snekastningsydelser, og i Stedet for at klage til Ministeriet anmoder vi 
Sogneraadet om en mundtlig Forhandling, hvor de forskellige Forhold 
vedr. Fordelingen af Snekastningsbyrden saavel for sidste Vinter som for 
Fremtiden kan blive drøftet. En saadan fra vor Side ønsket Forhandling 
vil sikkert spare megen Tid og kan forhaabentlig føre til en Ordning, 
som er mere retfærdig for Grundejerne.«

Herpaa svarede Sagsøgte i Skrivelse af 3. Juli 1942 saaledes:
»Sogneraadet har paa Mødet den 2. Juni overgivet Snekastnings- 

regulativet m. v. til Vejudvalget, saaledes at dette gør Indstilling til 
Sogneraadet, og naar denne Indstilling er gennemdrøftet af Raadet, vil 
Bestyrelsen for de tre Grundejerforeninger ved Stranden blive indbudt 
til et Forhandlingsmøde om Spørgsmaalet i første Halvdel af September, 
hvilket herved tjenstlig meddeles.«

Den 4. August 1942 tilskrev Foreningen med Henblik paa den af 
Sogneraadet lovede Forhandling Ministeriet for offentlige Arbejder saa
ledes:

»I Snekastningslovens § 3 bestemmes det, at Sognekommunerne efter 
nærmere fastsatte Regler skal inddeles i Kredse. Efter vor Opfattelse er 
Loven at opfatte saaledes, at hver Kreds arbejder for sig, saaledes at 
den ene Kreds, hvis der f. Eks. er mindre Sne i denne, ikke har Pligt til 
at kaste i en anden Kreds’ Omraade. Endvidere er det vor Opfattelse, at 
Tilsigelse af en Snekastningspligtig kun kan ske i den Kreds, hvor den 
paagældende Ejendom er beliggende.

Færdig fra Trykkeriet den 20. Marts 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & O. Lind). — København.



Højesteretstidende.
Udgivere: Højesterets Protokolsekretærer.

89. Aargang Høj es te ret saa ret 19 45 Nr. 82

Onsdag den 2 0. Februar.

Da der inden for vor Kommune er divergerende Meninger om For- 
staaelsen af Lovens Bestemmelser paa disse Punkten skal vi høfligst 
tillade os at forespørge det ærede Ministerium, om vor Opfattelse er 
rigtig, eller om Snefogderne kan indkalde Mandskab i sin Kreds for med 
dette at kaste Sne i en af Kommunens andre Kredse. Da vi i nær Frem
tid skal have et med Sogneraadet aftalt Møde, hvor Spørgsmaalet skal 
drøftes, vil vi være glad for at modtage Ministeriets Svar i en af de 
nærmeste Dage.«

Den 11. September 1942 tilskrev Ministeriet Foreningen saaledes:
»1 Skrivelse af 4. f. M. har Foreningen forespurgt, hvorvidt Snekast

ningslovens § 3 angaaende Sognekommunernes Inddeling i Arbejdskredse 
skal forstaas saaledes, at en snekastningspligtig kun kan tilsiges til at 
udføre Snekastningsarbejde som Naturalarbejde i den Kreds, hvori den 
paagældendes Ejendom er beliggende. I denne Anledning skal man her
ved meddele, at Spørgsmaalet maa besvares bekræftende.«

Da Sogneraadet imidlertid den 6. August havde vedtaget ikke at 
indkalde til det i Raadets Skrivelse af 3. Juli nævnte Forhandlingsmøde, 
indsendte Foreningen den 15. August 1942 en Klage til Ministeriet over 
Sogneraadets Fordeling af Snekastningsbyrden, i hvilken Foreningen be
sværede sig over følgende Punkter:

1. De offentlige Gangstier paa Hovedvej 2, der gennemløber Hundige 
Strand paa en Strækning af godt 3,5 km, er paa Trods af Bestemmel
serne i § 1, Stk. 2, ikke blevet kastet sidste Vinter.

2. Grundejerne i Hundige Strands Kreds, hvor Længden af Kom
munevejene er ca. 2 km og af de offentlige Gangstier godt 2 Gange 
3,5 km, har under hver Snekastning sidste Vinter været tilsagt til 
hovedsageligt at kaste Sne i Hundige Bys Distrikt, hvis Vejlængde er 
ca. 7 km. Saafremt en saadan Fremgangsmaade er lovmedholdelig, er 
det i hvert Fald i Strid med § 3, Stk. 1, at en Kreds er paa 9 km Vej
længde plus 2 Gange 3,5 km offentlig Gangsti.

3. Snekastningsbyrden er ikke fordelt i Henhold til Bestemmelserne 
i § 4, Stk. 1. Saafremt Hundige Strands Kreds har været pligtig til at 
kaste i Hundige Bys Kreds, maatte Snekastningsbyrden indenfor disse 
to Kredse, som arbejdsmæssigt set har været samlet i een Kreds, have 
været fordelt ligeligt indenfor begge Kredse under eet, medens For
holdet er det, at man med Hensyn til Opdelingen af Byrden har holdt 
hver Kreds for sig. Og da mange af de store Grundejere i Hundige Bys
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Kreds ikke mødte med mere end Halvdelen eller Fjerdedelen af det 
vedkommende paalignet Mandskab, medens man lejede Mandskab for 
saavel hele det i Hundige Strands Kreds tilsagte, men ikke mødte Mand
skab — og delvis ogsaa for det ikke tilsagte — er der opstaaet den 
Uretfærdighed, at en Grundejer i Hundige Bys Kreds kun er paalignet 
Halvdelen eller Fjerdedelen af det, der er paalignet en Grundejer i 
Hundige Strands Kreds med en tilsvarende Ejendomsskyld — og trods 
det, at vi ikke altid fik kastet det i vor egen Kreds liggende kommunale 
Vejareal og slet ikke fik kastet de offentlige Gangstier langs Amtsvejen.

4. Der findes eller rettere fandtes mange snekastningspligtige Ejen
domme indenfor Hundige Strands Kreds, som ikke var optaget paa Sne
kastningslisten.

5. Der fandtes flere paa Snekastningslisterne optagne Grundejere, 
som ikke er tilsagt til Snekastning eller tilsendt Opkrævning.

6. Der findes i hvert Fald een Ejendom i Hundige Strands Kreds, 
hvis Ejer er tilsagt til Snekastning i Greve Strands Kreds, hvor han 
havde sin faste Bopæl.

7. Der findes en Gaardejer i Hundige Kreds, som har store, værdi
fulde og særskilt matrikulerede Grundarealer i Hundige Strands Kreds, 
og som har faaet hele sin Snekastningsbyrde lignet paa Listen for 
førstnævnte Kreds.

8. En Grundejer, hvis Sommerhus ligger ved en privat Vej ved 
Stranden, har modtaget 2 forskellige Opgørelser over den Byrde, der er 
paalignet samtlige 10 Beboere ved den paagældende Vej, og

9. Flere krævede Grundejere har ved at gøre Indsigelse over Stør
relsen af det opkrævede Beløb faaet dette nedsat til omkring det halve.

Foreningen fremsatte endvidere nogle Bemærkninger om, hvorledes 
Snekastningsbyrderne efter deres Mening burde fordeles og Ønske om, 
at de, der herefter havde betalt for meget, maatte faa det for meget 
erlagte tilbagebetalt.

Da Sogneraadet endvidere i Skrivelse af 10. September 1942 havde 
bebudet Udpantning for resterende Snekastningsydelser, meddelte For
eningen i Skrivelse af 26. September Raadet, at Foreningen havde ind
sendt den ovennævnte Klage til Ministeriet og henstillede, at Udpant
ningen stilledes i Bero, indtil Ministeriets Svar forelaa.

Den 13. Maj 1943 svarede Ministeriet Foreningen saaledes:
»I Skrivelse af 15. August f. A. har Grundejerforeningen besværet sig 

over den af Greve-Kildebrønde Sogneraad foretagne Fordeling af Sne
kastningsbyrden i Kildebrønde Sogn, hvorhos Foreningen i Forbindelse 
hermed har beklaget sig over forskellige Forhold vedr. Snekastningen 
inden for nævnte Omraade.

Efter at man i denne Anledning har indhentet Erklæringer fra Greve- 
Kildebrønde Sogneraad og Amtmanden over Københavns Amt, skal man 
til de af Foreningen rejste Spørgsmaal bemærke følgende:

1. I Henhold til Snekastningslovens § 1 paahviler Snerydningen paa 
Landeveje, heri indbefattet Gangstierne langs disse, vedkommende Amts
kommune, der dog i Medfør af Lovens § 16, Stk. 2, selv træffer Bestem
melse om, i hvilken Bredde Snerydningen paa Landevejene skal finde
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Sted, og de af Amtsraadet i saa Henseende trufne Beslutninger er 
endelige.

2. Snekastningslovens § 3 ang. Sognekommunernes Inddeling i Ar
bejdskredse skal forstaas saaledes, at en snekastningspligtig kun kan 
tilsiges til at udføre Snekastningsarbejde som Naturalarbejde i den Kreds, 
hvori den paagældende Ejendom er beliggende. Fællesstrækning for to 
Arbejdskredse maa saaledes ikke etableres. Spørgsmaalet om Længden af 
de Strækninger, paa hvilke det paahviler Arbejdskredsen at sørge for 
Snekastningen, afgøres endeligt af Amtsraadet.

3. For saa vidt Grundejerforeningen har besværet sig over, at mange 
Grundejere i Hundige Bys Kreds mødte med mindre end det dem paa
lignede Mandskab, har Greve-Kildebrønde Sogneraad svaret, at Sne
fogderne har faaet udleveret Lister over det mødepligtige Mandskab samt 
Love og Vedtægter og maa holde sig til disse.

Hertil bemærkes, at det paahviler Sogneraadet at drage Omsorg for, 
at Snefogderne gør deres Pligt, samt at Snefogden for Pligtforsømmelse 
kan anses med Bøder af ikke under 10 Kr.

4. Til Grundejerforeningens Klage over, at mange snekastningsplig
tige Ejendomme i Hundige Strands Kreds ikke var optaget paa Snekast
ningslisten, har Sogneraadet henvist til, at Snekastningslisterne har været 
fremlagt til offentligt Eftersyn i Henhold til Loven, og ingen Klager var 
fremkommet.

Den i Snekastningslovens § 8 indeholdte Bestemmelse om, at visse 
Indsigelser imod Ansættelsen til Snekastning for at komme i Betragtning 
skal indgives inden den 15. Oktober, finder imidlertid ikke Anvendelse i 
det Tilfælde, at en af de paa Snekastningslisten opførte klager over, at 
en snekastningspligtig i Kredsen ikke er opført paa Listen. En saadan 
Indsigelse skal Sogneraadet tage Hensyn til uanset Tidspunktet for dens 
Fremkomst.

5. Angaaende Foreningens Besværing over, at flere paa Snekast
ningslisterne opførte Grundejere ikke er tilsagt til Snerydning og ej 
heller har faaet tilsendt Opkrævning, skal man henvise til det under 3 
anførte.

6—7. De af Grundejerforeningen her fremførte Forhold er iflg. Med
delelse fra Amtmanden over Københavns Amt berigtiget.

8. Til Foreningens Paastand om, at en Grundejer, hvis Sommerhus 
ligger ved en privat Vej, har modtaget 2 forskellige Opgørelser over den 
Byrde, der er paalignet samtlige 10 Beboere ved den paagældende Vej, 
har Sogneraadet meddelt, at Raadet ikke erindrer de udsendte Opgørelser 
over de paagældende Ejendomme paalignede Snekastningsudgifter.

For saa vidt Grundejerforeningen har berørt Spørgsmaalet og Til
bagebetaling af en Del af de Beløb, der er betalt i Henhold til Sne
kastningslovens § 6, maa man henvise Foreningen til Domstolene, idet 
Ministeriet savner Hjemmel til at paalægge Sogneraadet en saadan 
Tilbagebetaling.

Sluttelig tilføjes, at Sagen under D. D. er tilstillet Amtmanden over 
Københavns Amt til videre fornøden Foranstaltning for saa vidt angaar 
de under Amtsraadet henhørende Afgørelser.«

50'
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Efter Modtagelsen af denne Skrivelse fremsatte Foreningen paany 
gennem sin Sagfører Anmodning til Sogneraadet om en Forhandling, 
men da Raadet heller ikke nu ønskede at imødekomme Foreningens An
modning, har Foreningen som befuldmægtiget for 70 Grundejere i Greve- 
Kildebrønde Kommune ved Stævning af 2. Oktober 1943 anlagt nærvæ
rende ved Retten for Roskilde Købstad m. v. forberedte Sag, under 
hvilken Sagsøgernes principale Paastand, saaledes som denne endeligt 
er formuleret under Domsforhandlingen, gaar ud paa følgende:

Sagsøgte tilpligtes at foretage en ny Opgørelse af Snekastnings
byrden for 1941—42 med Hundige I og Hundige Strand som selvstændige 
Arbejdskredse, saaledes at ingen af de 70 Sagsøgere kan paalignes et 
større Bidrag end det, der svarer til det Arbejde, som vedkommende 
vilde være pligtig til at udføre eller betale for, saafremt samtlige sne
kastningspligtige — uden Hensyn til, om de er optaget eller ikke optaget 
paa Snekastningslisterne — var mødt i Henhold til lovmæssig Tilsigelse 
fra Snefogeden, eller der i Henhold til Bestemmelserne i Lovens §§ 6 og 
10 var lejet Arbejdskraft for disse.

Subsidiært paastaas de Sagsøgte dømt til Betaling af et Beløb efter 
Rettens Skøn, ikke over 2000 Kr.

Sagsøgte paastaar sig frifundet, subsidiært mod at foretage en Re
gulering af Snekastningsydelsen for de af Sagsøgerne repræsenterede 
Grundejeres Vedkommende, saaledes at de to Snekastningsdistrikter, 
Hundige Strand og Hundige By (Hundige I), betragtes som eet Distrikt.

Til Støtte for deres Paastande gør Sagsøgerne navnlig gældende, a t 
Ejerne og Brugerne af Ejendomme i Distriktet Hundige Strand i Strid 
med Loven er blevet tilsagt til Snekastning i Distriktet Hundige I, a t 
mange af de store Grundejere i sidstnævnte Distrikt ikke er mødt med 
mere end Halvdelen eller Fjerdedelen af det paalignede Mandskab, 
medens der blev lejet Mandskab for saavel hele det tilsagte, men ikke 
mødte, som delvis ogsaa for det ikke tilsagte Mandskab for Hundige 
Strand, a t mange snekastningspligtige Ejere eller Brugere af Ejendomme 
i Hundige Strand ikke var optaget paa Snekastningslisten, samt a t flere 
af de paa Listen optagne ikke var tilsagt til Snekastning og ej heller blev 
afkrævet Betaling for lejet Mandskab. Disse og de øvrige i Foreningens 
Klage til Ministeriet anførte Klagepunkter har bevirket, at de sagsøgende 
Grundejere har haaret en uforholdsmæssig stor Del af Snekastnings
byrden i Vinteren 1941—42. Forsaavidt Sagsøgernes Paastand om Fore
tagelse af en ny Opgørelse ikke maatte kunne tages til Følge, maa de i 
al Fald have Krav paa en skønsmæssig fastsat Erstatning for deres for 
meget erlagte Ydelser, i hvilken Henseende de tillige har anført, at 
Sagsøgte har nægtet dem Adgang til Snekastningslisterne og det øvrige 
hos Sagsøgte beroende Materiale, som var nødvendigt til Underbyggelse 
af Sagsøgernes Krav. De har derfor været henvist til at skaffe sig dette 
ad andre Veje, hvilket har medført en direkte Udgift for dem af ialt 
350 Kr. 40 Øre.

Sagsøgte bestrider, at Snekastningsbyrden ikke er fordelt paa lovlig 
Maade i Henhold til Lovens § 4. Forholdet er det, at Sogneraadet havde 
foretaget en Inddeling i Arbejdskredse, hvorefter det paahvilede Mand
skabet fra de to Distrikter at rydde den væsentligste Del af de to Ar-
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bejdskredses samlede Vejstrækninger i Fællesskab, og at der herefter i 
Realiteten kun er Tale om eet Distikt, a t det herom udfærdigede Regu
lativ har været indsendt til Amtet, der ikke har fundet Anledning til 
Bemærkninger hertil, samt a t Regulativet i Overensstemmelse med § 3, 
2. Stk., i Snekastningsloven har været fremlagt til offentligt Eftersyn, 
uden at nogen Indvending er fremkommet.

Da Sagsøgerne ikke har indgivet Klage inden den i Loven fore
skrevne Frist, maa de nu være afskaaret fra at kræve Snekastnings
ydelsen fordelt paa Grundlag af en anden Inddeling. Iøvrigt har Sogne
raadet under Henyn til, at Sagsøgerne ikke har villet akceptere den 
hidtil gældende Ordning, udarbejdet og ar Roskilde Amtsraad den 
11. September 1943 faaet godkendt, at Hundiges Snekastningsdistrikter 
udgør eet Distrikt med to Snefogeder. Sagsøgte har derhos gjort gæl
dende, at det i en Kommune som den heromhandlede, hvor der foregaar 
en meget livlig Udvikling med hyppige Omsætninger af Ejendomme, er 
praktisk umuligt at undgaa visse Fejl og Unøjagtigheder, men at disse 
dog ikke er af en saa væsentlig eller afgørende Karakter, at de kan 
berettige til at forlange Opgørelsen omgjort. Iøvrigt maatte et saadant 
Krav rettes mod Amtsraadet, der med bindende Virkning har fastsat 
Ligningen. Endelig har de anført, at en Omgørelse af Opgørelsen nu er 
uden retlig Interesse, da det drejer sig om Ydelser, der for den største 
Dels Vedkommende er fastsat som Naturalydelser, og at disse forlængst 
er erlagt.

Til Oplysning om, i hvilket Omfang Optagelse paa Fortegnelsen 
over snekastningspligtigt Mandskab i Hundige Strand er forsømt, har 
Sagsøgerne fremlagt en Liste, der — saaledes som de under Doms
forhandlingen har berigtiget den — omfatter 76 Mand (Arbejdsdage). 
Denne Liste tiltrædes af Sagsøgte, for saa vidt angaar 20 Mand (Ar
bejdsdage), medens der ikke har kunnet opnaas Enighed mellem Parterne 
om det resterende Antal.

Der er derhos under Sagens Forberedelse afgivet Forklaringer, 
bl. a. af nedennævnte Vidner.

Tømrermester Knud Bowman har forklaret, at han er Grundejer i 
Stranddistriktet. Han har i Vinteren 1941/42 ikke været tilsagt til Sne
kastning og har ikke udført saadant Arbejde. Engang vistnok hen paa 
Sommeren 1942 fik han tilsendt en Regning fra Sogneraadet paa godt 
70 Kr. for Snekastning. Han ringede op til Kontoret og meddelte, at han 
ikke vilde betale Regningen, da han ikke havde været tilsagt. I Tilfælde 
af Tilsigelse kunde han og hans Folk udmærket have udført Arbejdet in 
natura. Kommunekontoret lod saa Kravet falde. Gjort bekendt med, at 
der i Snefogedens Arbejdsbog er opført, at der af Vidnet er udført Ar
bejde i 6 Arbejdsdage, bemærker han, at dette altsaa er urigtigt.

Konsulent Verner Andersen har forklaret, at han ikke har noget at 
bemærke med Hensyn til Vinteren 1941/42, men at han i tidligere Sne
kastningsperioder har faaet paalagt større Snekastningspligt, end der 
blev lagt paa Ejendomme, der er større end hans. Selve Fordelingen har 
maaske været rigtig nok, men der var større Gaarde, der rent faktisk 
præsterede mindre Snekastning end Vidnet.
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Gaardejer Aksel Christiansen har forklaret, at han var Snefoged i 
Hundige Bys Distrikt i 1941/42. Han har kun fungeret denne ene Vinter. 
Der tilsagdes paa den Maade, at man begyndte paa Listen fra oven, 
saaledes at man tog Afdelingerne i Nummerfølge, først 1. Afdeling 
o. s. v. Der blev givet Møde af de forskellige Ejendommes disponible 
Mandskab, hvilket vilde sige, at enkelte større Ejendomme ikke op
fyldte deres Forpligtelser fuldt ud, fordi de ikke havde Mandskab nok. 
Lejet Mandskab var ikke til at faa i Hundige Bys Distrikt. Hvad de 
større Ejendomme paa den Maade kom i Restance med, fyldestgjorde de 
saa senere ved at stille Heste og Kusk til at køre Sneplov saavel i 
Byens som i Strandens Distrikt. Dette sparedes der megen Arbejdskraft 
ved. Samtidig med at der kørtes Sneplov, var der i Almindelighed ikke 
Kastere ude. Han førte ikke noget egentligt Regnskab over, hvem der 
udførte Arbejdet ved at køre Sneplov, idet han let kunde huske, hvor
ledes dette skulde fordeles, og der var da heller ingen, der følte sig for
urettet, saavidt han ved. Ved de Lejligheder, hvor der skulde kastes, blev 
alle tilagt og alle gav Møde, dog som foran bemærket kun med det 
Mandskab, de havde. Naar Arbejdsbogen, der forevistes ham, kun er 
delvis udfyldt, havde dette sin naturlige Forklaring i, at Snekastningen 
tog hele Dagen, og at der saa var meget andet, han skulde udføre, naar 
han kom hjem. Da Arbejdet var blevet udført, og de snekastnings
pligtige, som førnævnt alle lod møde, og der ikke var lejet Mandskab 
med, skønnede han, at det var af meget underordnet Betydning, hvor
ledes Arbejdsbogen førtes.

Gartner Chr. Bay har forklaret, at han var Snefoged i Strand
distriktet i 1941/42 og stadig er det, efter at Distrikterne er lavet om. 
Han var først kommet til at bo ved Hundige Strand i 1938, og de første 
Aar kendte han ikke alle Beboerne, saa det kan nok ved Tilsigelserne 
undertiden have glippet for ham. Ved Tilsigelserne blev der selvfølgelig 
begyndt øverst paa Listen og derefter taget hver Afdeling for sig og 
efterhaanden. Han førte saa en Fortegnelse over lejet Mandskab til Brug 
ved Udbetaling til de lejede Folk fra Kommunekontoret. Denne For
tegnelse har han ikke længere.

Foreløbig bemærkes, at den af Sagsøgerne nedlagte principale Paa
stand ikke vil kunne tages til Følge, idet Omgørelse af den af Sagsøgte 
foretagne Opgørelse af Snekastningsydelserne i de omhandlede Distrikter 
ikke kan gennemføres. Dels er nemlig Ydelserne i Henhold til Loven 
Naturalydelser, som kun i de i Amtsraadets Regulativ af December 1938 
§ 10 særlig nævnte Undtagelsestilfælde kan forlanges erstattet med Be
taling i Penge, og Ydelserne for Vinteren 1941/42 er forlængst præsteret, 
dels er der ikke tilvejebragt fornødent Grundlag for Angivelse af be
stemte Retningslinier for ny Udregning i Penge af de Sagsøgerne paa
hvilende Ydelser.

Af de under Sagen foreliggende Oplysninger om den Maade, paa 
hvilken Sogneraadet har administreret Snekastningen i Vinteren 1941/42 
fremgaar det dog, at der i et vist Omfang er sket Fejl og Forsømmelser, 
der har bevirket, at de sagsøgende Grundejere har baaret en større Del 
af Snekastningsbyrden i den nævnte Periode, end der normalt vilde have 
paahvilet dem, og herfor findes der i Overensstemmelse med deres
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subsidiære Paastand at burde tillægges dem en Godtgørelse i Penge til 
Nedsættelse af de dem paalignede Pengeydelser for denne Snekastnings
periode. Idet der ved Fastsættelsen af dette Beløbs Størrelse efter de 
foreliggende Oplysninger vil være at gaa ud fra, at disse Fejl og For
sømmelser er af noget større Omfang end erkendt af de Sagsøgte, og idet 
det i saa Henseende tillige maa komme Sagsøgerne til Gode, at de som 
Følge af Sagsøgtes Nægtelse af at stille Oplysningsmateriale til Raadig- 
hed for dem, har haft særlige Vanskeligheder med Fremskaffelsen af 
deres Bevismateriale, findes Beløbet i Mangel af besterntere Holde
punkter skønsmæssigt at kunne fastsættes til 1500 Kr.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgerne 
med 700 Kr.

Torsdag den 21. Februar.

Nr. 38/1945. A/S Ved Dæmningen (Svane) 
mod

Assistent Carl Johan Møllgaard (Landsretssagf. Bau).
(Erstatning for urigtig Angivelse af Forrentningen af et Statslaan).

Dom afsagt af Københavns Byrets 16. Afd. den 21. Juni 
1944: Sagsøgte, A/S Ved Dæmningen, bør for Tiden for Sagsøgeren, 
Assistent C. Møllgaards Tiltalte i nærværende Sag fri at være. Sagens 
Omkostninger ophæves.

Østre Landsrets Dom af 2. November 1944 (II Afd.): Ind
stævnte, A/S Ved Dæmningen, bør inden 15 Dage efter denne Doms Af
sigelse betale Appellanten, Assistent Carl Johan Møllgaard, 426 Kr. 
35 Øre med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 18. April 1944, til Be
taling sker, og Sagens Omkostninger for begge Retter med 300 Kr.

Højesterets Dom.
Den i denne Sag af Østre Landsret afsagte Dom er med Justitsministeriets Tilladelse indanket for Højesteret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten paastaaet Frifindelse, subsidiært Frifindelse for Tiden. Indstævnte paastaar Stadfæstelse af Landsrettens, subsidiært Stadfæstelse af Byrettens Dom.Det fremgaar af Sagen, at der af Appellanten ialt er solgt 36 Rækkehuse, med Hensyn til hvilke der er sket Ændring i Vil- kaarene for Statslaanet paa samme Maade som i nærværende Sag.Otte Dommere bemærker følgende:Det tiltrædes, at Appellanten maa være pligtig at erstatte Indstævnte det Tab, der maatte opstaa ved den urigtige Angivelse af Forrentningen af Statslaanet, og at Indstævnte maa
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have Krav paa, at dette Tab opgøres nu. Under Hensyn til den Usikkerhed der foreligger med Hensyn til Forholdenes fremtidige Udvikling, findes Erstatningen at kunne fastsættes til 200 Kr., hvilket Beløb med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 18. April 1944 at regne, disse Dommere stemmer for at tilkende Indstævnte hos Appellanten. Sagens Omkostninger for alle Retter vil disse Dommere paalægge Appellanten at betale til Indstævnte med 600 Kr.Een Dommer, der anser det for mindre sandsynligt, at der vil blive paaført Indstævnte noget Tab, stemmer i Henhold til de i Byrettens Dom anførte Grunde for at stadfæste denne.Der vil være at give Dom efter Stemmeflertallet.
Thi kendes for Ret:

Appellanten, A/S Ved Dæmningen, bør inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse til Indstævnte, Assist en t Carl Johan Møllgaard, betale 200 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 18. April 1944 til Betaling sker og Sagens Omkostninger for alle Retter med 600 Kr.

Byretsdommens Præmisser er saalydende:
Under denne Sag paastaar Sagsøgeren, Assistent C. Møllgaard, prin

cipalt Sagsøgte, A/S Ved Dæmningen, dømt til Betaling af 426 Kr. 
35 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Stævningens Dato den 18. April 
1944 til Betaling sker og subsidiært Sagsøgte dømt til Betaling af et 
mindre Beløb efter Rettens Skøn.

Sagsøgte har principalt paastaaet sig frifundet, subsidiært paastaaet 
sig frifundet for Tiden og mest subsidiært paastaaet sig frifundet mod 
Betaling af et efter Rettens Skøn ansat mindre Beløb.

Sagsøgeren har til Støtte for sin Paastand oplyst følgende:
Den 15. Februar 1943 underskrev Sagsøgeren et af Sagsøgtes Sag

fører Landsretssagfører Chr. Frederiksen udfærdiget bindende Tilbud 
om Køb af Ejendommen Matr. Nr. 2875 af Vigerslev, Dæmningen 17 
for en Købesum af 20.500 Kr. I Tilbudet findes bl. a. anført, at 4900 Kr. 
af Købesummen berigtiges ved Udstedelse af Pantebrev for Statslaan 
»i 20 Aar, 3,2 pCt. Ydelse, derefter 5V2 pCt. p. a.« ifølge foreliggende 
Tilbud fra rette vedkommende, ligesom der som anslaaet aarlig Udgift 
til Statslaanet i Tilbudet er opført en Post paa 156 Kr. 80 Øre svarende 
til 3,2 pCt. af 4900 Kr. — Tilbudet, der omfatter Køb af et af Sagsøgte 
paa den paagældende Grund opført Rækkehus, er af Sagsøgtes Sagfører 
udfærdiget konformt med en Række Tilbud paa Køb af andre af Sagsøgte 
paa de omkringliggende Parceller opførte Rækkehuse.

Tilbudet afløstes senere ved et af Sagsøgeren til Sagsøgte den 
5. Marts 1943 udstedt, ogsaa af Sagsøgtes Sagfører konciperet, endeligt 
Skøde, hvori bl. a. er anført: »Sælgeren sørger uden Udgift for Køberen 
for, at Ejendommen bliver prioriteret med Statslaan ca. 4900 Kr. Det
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bemærkes, at Statslaanet oprindelig er bevilliget med en Ydelse paa 
5x/2 pCt., men at Indenrigsministeriet ved Skrivelse af 15. September 1942 
har meddelt, at den aarlige Ydelse for et Tidsrum af indtil 20 Aar ned
sættes til 3,2 pCt., hvoraf 3 pCt. er Rente og 0,2 pCt. Bidrag til Re
serve- og Administrationsfonden.«

Efter at Sagsøgeren derefter var flyttet ind i Ejendommen, modtog 
han den 22. November 1943 fra Landsretssagfører Chr. Frederiksen en 
Skrivelse, hvori denne bl. a. bekræfter en tidligere telefonisk Meddelelse, 
om at der nu i Ejendommen var bevilget et Statslaan paa 4900 Kr., men 
at Staten foreløbig kun havde givet Rentenedsættelse i 10 Aar, hvorfor 
Landsretssagfører Frederiksen overfor Indenrigsministeriet havde krævet, 
at den af dette tidligere skriftligt givne Tilsagn om Rentenedsættelse i 
20 Aar skulde opfyldes, hvorom der derfor forhandledes. I Skrivelse af 
25. s. M. protesterede Sagsøgeren og en Række andre Købere overfor 
Landsretssagfører Frederiksen herimod og krævede, at Sagsøgte i Hen
hold til de udstedte Skøder og forudgaaende Købetilbud søgte udvirket, at 
Statslaanene bevilligedes i hvert Tilfælde med den i Skøderne anførte 
Nedsættelse, da de i modsat Fald maatte kræve et Afslag i Købesum
merne svarende til den Rentestigning, de vilde kohime til at udrede i 
10 Aar. Herpaa svarede Landsretssagfører Frederiksen derefter, at hans 
Ansøgning om Rentenedsættelse for Ejendommene 1 20 Aar var blevet 
afslaaet af Ministeriet, og at Spørgsmaalet derefter maatte finde sin Af
gørelse ved Domstolene.

Sagsøgeren har derpaa anlagt nærværende Sag, idet han gør gæl
dende, at der i de foran citerede af Sagsøgte ensidigt affattede Oplys
ninger i hans Købetilbud og Skøde ligger en direkte Garanti fra Sag
søgtes Side for, at Statslaanet ogsaa kom til Eksistens paa de deri 
stipulerede Vilkaar, saaledes at Sagsøgte, naar dette nu ikke kan gennem
føres, maa blive erstatningspligtig overfor ham for den derved forvoldte 
Skade, som han har opgjort til det paastævnede Beløb, der udgør den 
Kapital, der pr. 1. Juli 1944 maa hensættes for med en Rentetilskrivning 
af 3V2 pCt. p. a. at kunne afkaste 36 Kr. 75 Øre i 20 paa hinanden føl
gende halvaarlige Terminer, første Gang den 1. Juli 1954, i hvilken 
Forbindelse Sagsøgeren tillige har anført, at det ved Købet af Ejendom
men for ham var en væsentlig og for Sagsøgte kendelig Forudsætning, 
at de af Sagsøgte i Købetilbudet og Skødet anslaaede Udgifter og til
sagte Laan ogsaa holdt Stik, saaledes at den nu indtraadte Ændring i 
Statslaanets Vilkaar i hvert Fald maa anses for en saa væsentlig Mangel 
ved Ejendommen, at den maa berettige ham til et til Tabets Størrelse 
svarende Afslag i Købesummen. Sagsøgeren har endvidere anført, at 
Forhandlingerne om Optagelsen af og Berigtigelsen af det paagældende 
Statslaan alene har været ført mellem Sagsøgte og Indenrigsministeriet, 
uden at han har haft noget Kendskab til disse eller blot den ringeste 
Mulighed for at deltage deri, hvoraf naturligt maa følge, at Sagsøgte 
overfor ham maa bære Følgerne af eventuelle derigennem opstaaede 
Fejl, hvorved han har henvist til, at Sagsøgte straks ved Modtagelsen 
af Indenrigsministeriets Skrivelse af 15. September 1942 burde have 
været klar over, at det i Skrivelsen anførte Tidsrum af indtil 20 Aar 
maatte bero paa en Misforstaaelse, da det af de i Skrivelsen citerede
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Lovbestemmelser udtrykkelig fremgaar, at Ejendomme paabegyndt før 
den 20. Februar 1942 kun kan bevilliges en Nedsættelse paa indtil 10 Aar.

Efter Sagsøgerens Formening kan ej heller den i hans endelige 
Skødes § 4 indeholdte Passus »Køberen er pligtig at respektere de Be
stemmelser, som Kommunen eller Staten maatte kræve i Anledning af 
Bebyggelsen og Optagelsen af offentlige Laan, Statslaan m. v.« fritage 
Sagsøgte for Ansvar overfor ham, hvorved han navnlig har henvist til, 
at der i den paagældende Bestemmelse er foretaget en omhyggelig Be
skrivelse af de Ejendommen paahvilende Deklarationer, Kloakbidrag 
m. v., uden at der er bemærket nogetsomhelst om det paagældende 
Statslaan, hvad der vilde have været naturligt, saafremt det var Hen
sigten at tage Sigte paa dette, især da dette tidligere i Skødet er blevet 
detailleret beskrevet, i hvilken Forbindelse Sagsøgeren tillige har gjort 
gældende, at Uklarheder i Skødets Affattelse efter gældende Rets
praksis maa komme den, der har affattet dette, til Skade.

Sagsøgte har til Støtte for sin principale Frifindelsespaastand an
ført, at han ved Andragende af 16. Marts 1942 ansøgte Indenrigsmini
steriet om, at Ydelsen paa det ham den 30. September 1941 af Mini
steriet meddelte Statslaan maatte blive sat til i alt inkl. Renter og 
Afdrag 3,2 pCt., paa hvilket Andragende han først modtog Svar fra 
Ministeriet i den foran oftnævnte Skrivelse af 15. September 1942, som 
han blankt tog til Efterretning uden nærmere at fæstne sig ved de i 
denne citerede Lovbestemmelse, idet han vil være gaaet ud fra som en 
Selvfølge, at Afgørelser fra offentlige Myndigheder i enhver Henseende 
var uangribelige, i hvilken Henseende han har henvist til, at Ministeriet 
var bekendt med, at det paagældende Byggeri var paabegyndt i Efter
aaret 1941, idet Ministeriet dels selv ved Skrivelse af 30. September 1941, 
hvorved Statslaanet bevilligedes, havde krævet, at Byggeforetagendet 
skulde paabegyndes inden 4 Uger fra Dato, dels ved sine Tilsyns
førende i Vinteren 1941—1942 havde vejledet Byggeriet paa forskellig 
Vis. Først i Skrivelsen af 18. September 1943 reagerer Ministeriet der
efter og kræver nærmere Oplysninger om Byggeriets Begyndelses
termin, men i det indtil da forløbne Tidsrum var bl. a. Skødet til Sag
søgeren udstedt af Sagsøgte i god Tro i Tillid til Tilsagnet i Ministe
riets fornævnte Skrivelse af 15. September 1942.

Sagsøgte har endvidere gjort gældende, at han ved i Sagsøgerens 
Skøde udtrykkelig at paaberaabe sig Ministeriets Skrivelse af 15. Sep
tember 1942 og yderligere citerer dennes Ordlyd netop ikke har paa
taget sig nogensomhelst Garanti overfor Sagsøgeren, saaledes at denne 
herefter ikke kan rejse noget Krav overfor ham, hvorhos han yder
ligere har anført, at den foran citerede Bestemmelse i § 4 i Sagsøgerens 
Skøde bl. a. netop skulde betyde, at Køberen maatte tage Statslaanet 
paa de Vilkaar, det vilde faa.

Der er under Sagen af Sagøgte denuntieret lis overfor Indenrigs
ministeriet, Statens Bygningsdirektorat, der har været repræsenteret 
under Sagen og herunder gjort gældende, at Ministeriet, naar Statslaan 
bevilliges ifølge gældende Praksis intet meddeler om Rentefoden, hvorfor 
Bygherren ved Salg alene kan være berettiget til at oplyse, at Laanet 
til sin Tid maa tages paa de Vilkaar, Ministeriet endelig maatte be-



21. Februar 1946 795

villige. Endvidere er det anført, at Ministeriet i sin Skrivelse af 15. Sep
tember 1942 udtrykkelig henviser til § 12 i Lov 128 af 30. Marts 1942, 
saaledes at Bygherren, der ved sin Projektering af Byggeriet, maa have 
gjort sig bekendt med de for dette gældende specielle Lovregler herved 
straks burde være blevet klar over, at Ministeriet i Skrivelsen maatte 
være gaaet ud fra gale Forudsætninger med Hensyn til Byggeriets Be
gyndelsestermin.

Retten finder efter det saaledes oplyste, at Sagsøgte gennem de af 
ham i Købetilbudet af 15. Februar 1943 og det endelige Skøde af 5. Marts 
1943 givne detaillerede Oplysninger om Størrelsen af og Vilkaarene for 
Statslaanet, der er udfærdiget af ham og derefter uden yderligere Op
lysninger forelagt Sagsøgeren til Underskrift, hos Sagsøgeren har vakt 
en berettiget Forventning om det paagældende Statslaans Gennemførelse 
paa de deri angivne Vilkaar og saaledes overfor Sagsøgeren derigennem 
paataget sig den økonomiske Garanti herfor, hvorved tillige bemærkes, 
at Risikoen for eventuelle gennem Forhandlingerne om Laanets Op
tagelse opstaaede Fejl, da disse Forhandlinger ubestridt er ført alene 
mellem Sagsøgte og Indenrigsministeriet, uden at Sagsøgeren har været 
underrettet om disses Forløb eller har haft Anledning til at deltage i 
disse i Relation til Sagsøgeren alene findes at burde bæres af Sagsøgte, 
i hvilken Forbindelse den af Sagsøgte paaberaabte Bestemmelse i § 4 i 
Sagsøgerens Skøde ikke findes at kunne tillægges nogen afgørende Be
tydning, idet de i denne anvendte almindelige Udtryk med Rette af Sag
søgeren ikke er tillagt nogen Vægt overfor de i Skødets foranstaaende 
Tekst angivne detaillerede Oplysninger Statslaanet vedrørende, og Sag
søgte findes herefter pligtig at erstatte Sagsøgeren det Tab, der maatte 
være opstaaet ved de for Statslaanets Optagelse senere ændrede Vilkaar.

Til Støtte for sin subsidiære Paastand har Sagsøgte anført, at Stats
laanet ifølge Pantebrevets Ordlyd kan opsiges med Vs Aars Varsel, 
dersom Indenrigsministeriet finder, at de Forudsætninger, hvorunder 
Statslaanet er bevilliget, er væsentligt forrykkede, og da det ikke i Dag 
er muligt at sige, om Forholdene vil ændre sig, saaledes at Ministeriet 
indenfor et Tidsrum af 10 Aar vil gøre Brug af denne Ret, kan det følge
lig ej heller nu fastslaas, om Sagsøgte overhovedet vil komme til at lide 
noget Tab ved de ændrede Vilkaar for Statslaanets Optagelse, hvortil 
yderligere kommer, at Pantebrevet forfalder ved Ejerskifte, saaledes at 
Pantebrevets ændrede Vilkaar ej heller faar nogen Indflydelse paa Ejen
dommens Værdi i Dag, idet Ministeriet følger den Praksis ved Salg af 
disse Ejendomme at forlange Statslaanet indfriet, saafremt Ejendommen 
sælges til en højere Pris end den, hvorfor den oprindelig er købt.

Til Støtte herfor har Indenrigsministeriets Repræsentant under Sagen 
endvidere anført, at da Ministeriet i de ændrede Vilkaar har bevilliget 
Nedsættelsen foreløbig i indtil 10 Aar, vil det ikke før Udløbet af dette 
Tidsrum kunne fastslaas, om der overhovedet vil opstaa noget Tab for 
Sagsøgeren, i hvilken Forbindelse Ministeriets Repræsentant endvidere 
har oplyst, at Ministeriets Standpunkt er det, at alle Rækkehusbebyg
gelser med Hensyn til Statslaan bør behandles ensartet uden Hensyn til 
Tidspunktet for Byggeriets Paabegyndelse, hvorfor det er Ministeriets 
Hensigt om 10 Aar at foretage en Regulering af alle saadanne Statslaan,
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saaledes at der til den Tid af Ministeriet enten vil blive foretaget en 
Opsigelse af alle de indtil 20 bevilligede Nedsættelser med efterfølgende 
Forhøjelse til den oprindelige Ydelse af 5 7? pCt. p. a. eller skaffet 
Hjemmel til at forlænge de for indtil 10 Aar bevilligede Nedsættelser i 
yderligere 10 Aar.

Herefter finder Retten at maatte gives Sagsøgte Medhold i, at det 
ikke er muligt paa nærværende Tidspunkt at fastslaa, om den skete 
Ændring i Vilkaarene for det paagældende Statslaan vil medføre noget 
Tab for Sagsøgeren, og der vil derfor være at give Dom i Overensstem
melse med den af Sagsøgte nedlagte subsidiære Paastand, uden at det 
herefter bliver nødvendigt at komme ind paa den af Sagsøgte nedlagte 
mest subsidiære Paastand.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighederne at kunne op
hæves. ____________

Landsretsdommens Præmisser er saalydende:
Den indankede Dom er afsagt af Københavns Byrets 16. Afdeling 

den 21. Juni 1944 og paaanket af Assistent Carl Johan Møllgaard med 
Paastand om, at Dommen ændres i Overensstemmelse med hans for By
retten nedlagte Paastand derhen, at Indstævnte, A/S Ved Dæmningen, 
tilpligtes at betale ham 426 Kr. 35 Øre, subsidiært et ved Rettens Skøn 
fastsat mindre Beløb, med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra den 18. April 
1944.

Indstævnte har paastaaet Dommen ændret derhen, at Selskabet fri
findes, og har subsidiært paastaaet Dommen stadfæstet.

Indenrigsministeriet, Statens Bygningsdirektorat, er underrettet om 
Ankesagen og har givet Møde og støttet Indstævntes Procedure.

Af de i den indankede Dom anførte Grunde findes det i Dommen 
med Rette udtalt, at Indstævnte er pligtig at erstatte Appellanten det 
Tab, der opstaar for ham ved Afgivelsen i Statslaanets Vilkaar fra, 
hvad der derom er anført i hans Skøde.

Appellanten maa have Krav paa, at dette Tab opgøres nu. Da der 
efter den gældende Lovgivning nu kun kan gives Appellanten den angivne 
Rentenedsættelse i 10 Aar i Stedet for som tilsagt i 20 Aar, og da Mer
udgiften for Appellanten derved uimodsagt er opgjort til 426 Kr. 35 Øre, 
findes den Appellanten tilkommende Erstatning at maatte fastsættes til 
dette Beløb.

Dommen vil derfor være at ændre efter Appellantens principale 
Paastand.

Sagens Omkostninger for begge Retter vil Indstævnte have at betale 
Appellanten med 300 Kr.

Nr. 137/1945. Fru Ester Møller Petersen og Murermester N. P. 
Madsen (Hvidt) mod

Fabrikant C. Hildebrandt-Sørensen (Lund-Andersen).
(Vedrørende Appellanten Madsens Dispositionsbeføjelse over en fast 

Ejendom tilhørende Appellantinden Fru Petersen).
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Østre Landsrets Dom af 19. Maj 1945 (V Afd.): Sagsøgte 1, 
Fru Ester Møller Petersen, bør efter passeret Udstykning tilskøde Sag
søgeren, Fabrikant C. Hildebrandt-Sørensen, den i Slutseddel af 15. Ja
nuar 1945 omhandlede, ca. 800 Kv. Alen store Parcel af Matr. Nr. 38 ah 
af Lyngby By og Sogn paa de i Slutsedlen omhandlede Vilkaar. I Sags
omkostninger bør Sagsøgte 1) og Sagsøgte 2), Murermester N. P. Mad
sen, een for begge og bege for een, betale Sagsøgeren 400 Kr. At efter
komme inden 6 Uger efter denne Doms Afsigelse.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Østre Landsret.I Paadømmelsen har ni Dommere deltaget.Efter de foreliggende tildels efter Dommens Afsigelse tilvejebragte Oplysninger har Appellanten, Murermester Madsen, ikke været beføjet til at træffe Dispositioner over den i Sagen omhandlede Ejendom, og dette maa antages at have staaet Indstævnte klart. Indstævnte kan herefter ikke støtte noget Ret paa den oprettede Slutseddel overfor nogen af Appellanterne, der derfor vil være at frifinde.Sagens Omkostninger for begge Retter findes Indstævnte at burde betale til Appellanterne med 800 Kr.

Thi kendes for Ret:
Appellanterne, Fru Ester Møller Petersen og Murermester N. P. Madsen, bør for Tiltale af Indstævnte, Fabrikant C. Hildebrandt-Sørensen, i denne Sag fri at være.
Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse med 800 Kr.

Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
Den 15. Januar 1945 underskrev Sagsøgte 2, Murermester N. P. 

Madsen, og Sagsøgeren, Fabrikant C. Hildebrandt-Sørensen, en Slut
seddel. Ifølge denne Slutseddel solgte Sagsøgte 1, Fru Ester Møller Pe
tersen, der er Sagsøgtes 2’s Datter, til Sagsøgeren et Grundareal paa 
ca. 800 Kv. Alen af Matr. Nr. 38 ah af Lyngby, Nørgaardsvej 30, Lyngby, 
for en Pris af 3 Kr. 50 Øre pr. Kv. Alen. Sagsøgte Madsen underskrev 
Slutsedlen, idet han ovenover sin Underskrift satte Ordene: »For Fru 
Ester Møller«.

Ejendommen, hvis samlede Areal udgjorde 14.523 Kv. Alen, og paa 
hvilken Sagsøgte Madsen havde Bopæl, var i 1917 af Sagsøgte Madsen 
tilskødet hans Svoger, Gaardejer Chr. Petersen, og af denne ved Skøde 
af 24. Marts 1937 tilskødet Sagsøgte Fru Petersen for en Købesum af 
10.099 Kr 21 Øre, et Beløb der svarede til de indestaaende Prioriteter, 
medens Ejendommens Ejendomsskyldværdi var 16.000 Kr.
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Da de Sagsøgte har vægret ved at vedstaa den i Slutsedlen om
handlede Handel, har Sagsøgeren under nærværende Sag paastaaet dem 
dømt til efter passeret Udstykning, at tilskøde ham en Parcel af Matr. 
Nr. 38 ah Lyngby By og Sogn mod en Købesum af 2800 Kr. paa de i 
Slutsedlen omhandlede Vilkaar. Subsidiært har han paastaaet sig til
kendt en Erstatning efter Rettens Skøn, ikke over 1000 Kr.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundne under Henvisning til, at 
Sagsøgte Fru Petersen ikke har underskrevet Slutsedlen og ikke havde 
givet Sagsøgte Madsen Fuldmagt til at underskrive, samt at denne, før 
han underskrev som Sælger for hende, havde sagt til Sagsøgeren, at 
han ikke havde Fuldmagt.

Der er under Domsforhandlingen afgivet en Række Forklaringer.
Sagsøgeren har forklaret, at han efter at have set en Annonce i 

Avisen, havde henvendt sig til den averterende Ejendomsmægler, H. 
Kjær Hansen; sammen havde de saa henvendt sig hos Sagsøgte Madsen 
paa hans ovennævnte Bopæl, Nørgaardsvej 30. Madsen havde sagt, at 
Datteren havde Skøde paa Ejendommen, men dette var kun en Formssag 
grundet paa, at han i sin Tid havde været i Pengevanskeligheder; det 
var ham selv, der var den virkelige Ejer. De var blevet enige om, at 
Sagsøgeren skulde købe 800 Kv. Alen for en Købesum af 372 Kr. pr. 
Kv. Alen. Kjær Hansen havde skrevet Slutsedlen, og Madsen under
skrevet. 2 Dage senere havde Kjær Hansen telefoneret, at de Sagsøgte 
for at lade Handlen gaa i Orden nu krævede 4 Kr. pr. Kv. Alen. Senere 
havde de Sagsøgte helt vægret sig ved at vedstaa Handlen.

Sagsøgte Madsen har forklaret, at han ikke har givet Kjær Hansen 
Ejendommen i Kommission. Han havde saavel til denne som til Sag
søgeren sagt, at Datteren havde Skøde paa Ejendommen, at han selv 
ikke kunde afgøre noget som helst, og ikke havde Fuldmagt. Forholdet 
var iøvrigt det, at Ejendommen tilhørte hans 7 Børn. Der var oprettet 
et Papir herom, men for Nemheds Skyld var Skødet blevet udstedt til 
Sagsøgte Fru Petersen. Han benægtede at have været i Pengevanskelig
heder i 1917. Forholdet var det, at han forlod et af ham paataget Bygge
arbejde inden Fuldførelsen. Naar han havde underskrevet Slutsedlen, var 
det, fordi han var blevet haardt presset hertil af Kjær Hansen. Han 
havde ikke senere forlangt 4 Kr. pr. Kv. Alen for Grunden.

Sagsøgte Fru Petersen har forklaret, at hun aldrig har givet sin 
Fader Fuldmagt til at sælge. Faderen havde ikke paa Forhaand talt 
med hende om at sælge Ejendommen. Der havde heller ikke bagefter 
været Tale om at kræve 4 Kr. Det var hende, der var Ejer. Forespurgt, 
om hvorledes det forholdt sig med Hensyn til Sødskendene svarede hun, 
at der var et Papir, hvorefter alle Sødskendene havde lige Ret.

Ingeniør Hans Jensen Kjær Hansen, der har fungeret som Ejen
domsmægler, har forklaret, at han formidler Salg af Fabriksgrunde; i 
den Anledning henvendte han sig til Sagsøgte Madsen og spurgte om 
han maatte forsøge at sælge hans Ejendom. Dette gik Madsen med til. 
Han havde fortalt, at Datteren var Skødehaver, men at dette ikke betød 
noget, det var kun pro forma. Med Hensyn til hvad der passerede under 
Handlen, har han forklaret som Sagsøgeren. Senere havde Madsen med-
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delt ham, at der ikke blev noget af Handlen, i alt Fald ikke under en 
Pris af 4 Kr.

Fru Ellen Andersen, f. Madsen, har forklaret, at hun var hos sine 
Forældre den Dag, Sagsøgeren og Kjær Hansen var kommet der. Hun 
havde ikke overværet deres Forhandlinger, men opholdt sig ved Siden 
af og havde ikke paa Grund af en lukket Dør hørt, hvad der blev talt 
om, dog at hun havde hørt, at Faderen højrøstet havde sagt: »Det kan 
jeg ikke skrive under paa, jeg har ikke Fuldmagt«. Sagsøgeren sagde: 
»skriv De bare under, De er en Art Prokurist for Deres Datter«. Efter 
at Sagsøgeren og Kjær Hansen var gaaet, havde hendes Moder spurgt: 
»Hvad er det i Grunden, du har lavet?«. Efter at Moderen havde faaet 
det at vide, havde hun sagt: »Ester gaar ikke ind paa at sælge for 
3’A Kr.«.

Fru Marie Madsen, der er gift med Sagsøgte Madsen, har forklaret, 
at hun havde opholdt sig i Køkkenet under Salgsforhandlingerne, men 
et Par Gange været inde i Stuen. Hun havde hørt Fabrikanten sige: 
»Skriv De bare under, De er en Slags Prokurist«. Hendes Mand havde 
sagt: »Det kan jeg ikke«, senere var Manden kommet ud i Køkkenet og 
havde sagt: »Nu har jeg solgt«. Hun havde kritiseret Handlen og bl. a. 
sagt, at det foringede den øvrige Ejendom og var for billigt.

Uanset de om Ejendommen udfærdigede Dokumenter maa Retten 
efter Slutsedlens Udvisende og efter en samlet Bedømmelse af de for 
Retten afgivne Forklaringer, anse Sagsøgte, Fru Petersens Ejerstilling 
som formel, og Sagsøgte Madsen for reelt dispositionsberettiget. De 
Sagsøgte maa derfor være bundet ved Sagsøgte Madsens Underskrift 
paa Slutsedlen, hvorfor Sagsøgerens principale Paastand vil være at 
tage til Følge, saaledes at Sagsøgte Fru Petersen vil have at udstede 
Skøde paa Parcellen.

I Sagsomkostninger vil de Sagsøgte — in solidum — have at betale 
Sagsøgeren 400 Kr.

Fredag den 2 2. Februar.

Nr. 290/1944. Gaardejer Magnus Rasmussen (Landsretssagf. Ricard)
mod

Gaardejer Peter Ostergaard (Gamborg efter Ordre).
(Erstatning for Smitte af Kreaturbesætning med Tuberkulose).

Vestre Landsrets Dom af 21. November 1944 (IV Afd.): 
Sagsøgte, Gaardejer Magnus Rasmussen, bør til Sagsøgeren, Gaardejer 
Peter Ostergaard, betale 6981 Kr. 25 Øre tilligemed Renter heraf 5 pCt. 
aarlig fra den 31. August 1943, indtil Betaling sker. Til det Offentlige 
betaler Sagsøgte i Forhold til en Sagsgenstand af 6981 Kr. 25 Øre de 
Rets- og Stempelafgifter, som skulde have været erlagt, hvis Sagsøgeren
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ikke havde haft fri Proces, og til den for Sagsøgeren under Sagens For
beredelse og under Domsforhandlingen beskikkede Sagfører, Landsrets
sagfører Brøcker, i Salær 400 Kr. og i Godtgørelse for Udlæg 311 Kr. 
05 Øre. Det idømte udredes inden 15 Dage.

Højesterets Dom.
Den indankede Dom er afsagt af Vestre Landsret.I Paadømmelsen har ti Dommere deltaget.For Højesteret har Appellanten ikke bestridt, at Indstævntes Besætning var tuberkulosefri, og at flere end to af Appellantens Ungkreaturer er brudt ind i Indstævntes Fenne.Med Hensyn til Fremstillingen i Dommen bemærkes, at af de 8 Ungkreaturer, som gik i Appellantens Fenne, afhændede han 2 i August 1942, og af de resterende 6 bestod de 4, men ikke de 2, Tuberkulinprøven den 13. December 1942.
I en Erklæring af 30. Juni 1945 har Det veterinære Sundheds- raad udtalt, at det ikke kan antages, at noget af de nævnte 8 Ungkreaturer i Juni—Juli 1942 var lidende af aaben Tuberkulose, og at det, saafremt Smitten antages at hidrøre fra disse Ungkreaturer, vanskeligt kan tænkes, at en Smitteoverførsel af saa stort Omfang er kommet i Stand under de foreliggende Omstændigheder paa anden Maade end ved fælles Vanding.
Efter det saaledes foreliggende findes der at maatte gaas ud fra, at Smitten, saafremt den maatte stamme fra Appellantens Besætning, har haft sin egentlige Aarsag i den fælles Vanding. Idet der dernæst i denne Henseende ikke under den dagældende Lovgivning findes at have foreligget noget Forhold fra Appellantens Side, der kan medføre Erstatningspligt overfor Indstævnte, hvis egen Ordning ikke var betryggende, vil Appellantens Frifindelsespaastand være at tage til Følge.Med Hensyn til Sagens Omkostninger for begge Retter vil der være at forholde som nedenfor anført.

Thi kendes for Ret:
Appellanten, Gaardejer Magnus Rasmussen, bør for Tiltale af Indstævnte, Gaardejer Peter Østergaard, i denne Sag fri at være.Sagens Omkostninger for begge Retter betaler Indstævnte til Appellanten med 800 Kr. inden 15 Dage efter denne Højesteretsdoms Afsigelse.Der tillægges Højesteretssagfører Garn- borg i Salær for Højesteret 300 Kr., der ligesom det ved Landsrettens Dom tillagte Salær og Godtgørelse for Udlæg udredes, af det Offent

lige.
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Den indankede Doms Præmisser er saalydende:
1 Efteraaret 1938 havde Kvægbesætningen paa den Sagsøgeren, 

Gaardejer Peter Østergaard, tilhørende Ejendom, Lundhedegaard, ikke 
ved foretaget Prøve vist Reaktion overfor Tuberkulose, og dette gentog 
sig ved Prøver afholdt i Aarene 1939, 1940 og 1941. I Februar 1942 blev 
Besætningen optaget i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisations 
Register over tuberkulosefri Kvægbesætninger. Omkring den 20. Maj 
1942 satte Sagsøgeren 23 af sine Kreaturer — Køer og drægtige Kvier — 
i Løsdrift i en til hans Ejendom hørende ca. 10 Tdr. Land stor Fenne. 
Mod Nord støder Fennen til en Bæk, der er et mindre offentligt Vandløb; 
Fennen var paa alle Sider — ogsaa mod Bækken — forsynet med elek
trisk Hegn bestaaende af en Pigtraad fastgjort paa almindelige Pæle. 
I Hegnet langs Vandløbet var der lavet som en Bugt paa Traaden ud 
over Vandløbet, og Traaden var fæstet til en Pæl nedrammet i Bækkens 
nordlige Bred. Stedet var beregnet til Vandingssted for Sagsøgerens 
Kreaturer. Vest for Fennen laa Sagsøgerens Marker og Øst for den 
nordlige Del af Fennen — umiddelbart paa den anden Side af Ejendom
mens Bygninger og en Sognevej — laa en mindre Fenne, som ogsaa til
hørte Sagsøgeren, og i denne havde han i Sommeren 1942 ti Kalve 
gaaende. Nord for Bækken udfor mere end Halvdelen af Sagsøgerens 
Fenne — indbefattet Vandingsstedet — laa en Sagsøgte, Gaardejer 
Magnus Rasmussens, Dalgaard tilhørende 3 Tdr. Land stor Fenne; denne 
var indhegnet undtagen paa Sydsiden, der grænser til Bækken. Sag
søgte havde overtaget sin Ejendom, hvis øvrige Tilliggende ikke laa 
sammen med hans Fenne, den 1. April 1942, og han regnede ikke med, at 
den medfulgte Besætning, hvis Sundhedstilstand ikke var særlig omtalt 
ved Overdragelsen, var ren for Tuberkulose. Omkring den 1. Juni 1942 
satte han seks Kvier og to Stude i Løsdrift i sin Fenne. Nogen Tid efter 
fik han fra Sagsøgeren Meddelelse om, at to af hans Kreaturer var gaaet 
over Bækken og ind i Sagsøgerens Fenne, og saadan Meddelelse fik han 
nogle Gange. Noget senere talte han en Dag med Sagsøgeren nede ved 
Bækken, og denne sagde da blandt andet til ham, at han burde sætte 
Hegn langs med Bækken, hvad dog ikke skete. 1 Slutningen af Juli 
Maaned tog Sagsøgte de i hans Fenne værende Kreaturer hjem, og i 
August Maaned satte han Hegn langs Bækken. Den 16. Oktober lod 
Sagsøgeren sin Besætning tuberkulinprøve, og det viste sig, at saa godt 
som alle Kreaturerne var Reagenter. Efter Henstilling fra Det veterinære 
Sundhedsraad, som havde faaet forelagt Resultatet af Prøverne, blev 
der foretaget Obduktion af en Kvie af Besætningen den 27. Oktober 
1942, og i en derefter afgivet Attest af Dyrlæge P. F. Jensen, Skive, som 
havde foretaget Tuberkulinprøven, hedder det: »Efter Obduktionen 
---------- godtgjort, at Besætningen er smittet med bovin Tuberkulose«.

Den 13. December 1942 blev Sagsøgtes Besætning tuberkulinprøvet 
af nævnte Dyrlæge Jensen, og om Resultatet af Prøven hedder det i en 
af ham i April 1943 udstedt Erklæring, at af Besætningens 17 Dyr var 
11 Reagenter og 6 sunde.

Idet Sagsøgeren har gjort gældende, a t den Tuberkulose, som ved 
Prøven i Oktober 1942 forefandtes i hans Besætning, skyldtes Smitte 
fra Sagsøgtes Besætning, som er overført ved, at Dyr af Besætningen i
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Juni og Juli Maaneder 1942 er gaaet over Bækken og ind i Sagsøgerens 
Fenne og der har blandet sig med Sagsøgerens Besætning, a t Sagsøgte 
har udvist et uforsvarligt Forhold derved, at han, som vidste, at Sag
søgeren havde ren Besætning, lod Dyr af sin Besætning, som han regnede 
med ikke var ren, gaa løse i sin Fenne uden ved et behørigt Hegn langs 
Bækken at hindre Dyrene i at gaa over Bækken og ind i Sagsøgerens 
Fenne, og at Sagsøgte derfor maa være pligtig at godtgøre ham det 
Tab, han har lidt ved Tuberkulosesmittens Indførelse i hans Besætning, 
hvilket Tab han i Henhold til en efter hans Begæring den 23. Februar 
1943 afholdt Syns- og Skønsforretning har ansat til 12.800 Kr., har han 
under merværende ved Stævning af 13. Oktober 1943 anlagte Sag paa
staaet Sagsøgte tilpligtet at betale ham det nævnte Beløb af 12.800 Kr. 
tilligemed Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Forligsindkaldelsens Dato den 
31. August 1943, indtil Betaling sker. Sagsøgte har paastaaet sig fri
fundet for Sagsøgerens Tiltale, subsidiært har han paastaaet Erstat
ningsbeløbet nedsat.

Til Støtte for Frifindelsespaastanden har Sagsøgte anført, at der 
ikke er ført noget Bevis for, at Tuberkulosen i Sagsøgerens Besætning 
er paaført denne ved Smitte fra Sagsøgtes Besætning, idet det ikke er 
godtgjort, at der i hans Besætning i Juni og Juli Maaned 1942 var smitte
farlig Tuberkulose, og at der iøvrigt foreligger adskillige andre Mulig
heder for Smittens Indførelse i Sagsøgerens Besætning, idet der paa flere 
nærliggende Ejendomme var Besætninger, som ikke var rene, ligesom 
Smitten ogsaa kan være hidført ved at ikke rene Besætninger — ligesom 
Sagsøgerens — benyttede Bækken til Vanding. Yderligere har han anført, 
at Smitten ogsaa af den Grund ikke kan hidrøre fra hans Besætning, at 
der kun har været to Dyr af Besætningen ovre i Sagsøgerens Fenne, 
en rød og en hvidbroget Kvie, og da ingen af disse Dyr var Reagenter 
ved Prøven i December 1942, maa der gaas ud fra, at de ikke havde 
Tuberkulose i Juni eller Juli Maaned s. A. Endelig har han gjort gæl
dende, at Erstatningspligt i hvert Fald ikke kan paalægges ham, idet han 
i ingen Henseende har udvist noget uforsvarligt Forhold. Da han købte 
sin Ejendom regnede han vel ikke med, at Besætningen var ren, men 
efter dens Udseende og hele Tilstand havde han ingen Grund til at tro, at 
den havde Tuberkulose paa et smittefarligt Stadium, og at det kunde 
være forbundet med nogen Fare for Overførelse af Smitte til Sagsøge
rens Besætning, at han anbragte nogle af Kreaturerne i sin Fenne, og 
han har i denne Forbindelse hævdet, at han, efter at Sagsøgeren i den 
foran omtalte Samtale ved Bækken havde advaret ham, ikke har haft 
Kreaturer i Fennen, før efter at han i August Maaned havde sat Hegn 
langs Bækken. Han mener heller ikke, at det var uforsvarligt, at der, da 
han i Juni Maaned begyndte at sætte Kreaturer i Fennen, ikke var Hegn 
ved Bækken, idet Sælgeren af Ejendommen paa Sagsøgtes Forespørgsel 
havde sagt, at Bækken plejede at kunne holde Kreaturerne inde, og 
Bækken var ogsaa saa dyb og vandførende, at han var berettiget til at 
regne med, at Kreaturerne ikke kunde gaa over den.

Under Sagens Forberedelse har begge Parter afgivet Forklaringer, 
som de har suppleret under Domsforhandlingen. Der er derhos under 
Forberedelsen afgivet forskellige Vidneforklaringer blandt andet af Folk,
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som i Sommeren 1942 har været Medhjælpere hos Sagsøgeren eller 
Sagsøgte.

Sagsøgeren har blandt andet forklaret, at midt i Juni Maaned saa 
han første Gang, at to sammenkoblede Ungkreaturer, som tilhørte Sag
søgte, var kommet ind i Sagsøgerens Fenne, og dette gentog sig nogle 
Gange. Han sendte hver Gang en af sine Medhjælpere over til Sagsøgte 
for at underrette ham derom, og en Dag skete dette to Gange. En Dag, 
da Sagsøgtes Kreaturer havde været i Sagsøgerens Fenne, telefonerede 
han til fornævnte Dyrlæge Jensen og fortalte ham dette, hvorefter Dyr
lægen sagde, at han skulde gøre Sagsøgte bekendt med det Ansvar, 
denne eventuelt kunde paadrage sig. Nogle Dage efter denne Telefon
samtale traf han Sagsøgte nede ved Bækken i Anledning af, at Sag
søgtes Kreaturer paany var ovre i Sagsøgerens Fenne. Han sagde da, 
at Dyrlægen havde sagt, at han skulde lade sin Besætning prøve paa 
Sagsøgtes Regning og Risiko, hvilket Sagsøgte lovede at sige til sit For
sikringsselskab. Ved den Lejlighed, eller maaske nogle Dage senere, var 
der iøvrigt ogsaa Tale om, at Sagsøgeren syntes, at Sagsøgte skulde 
sætte Hegn ud til Bækken, og Sagsøgeren tilbød Sagsøgte at ville levere 
gratis Strøm, men Sagsøgte afslog det, idet han mente, at naar Krea
turerne paany blev koblet sammen, gik det nok. Han har to Gange set, 
at to røde Kvier tilhørende Sagsøgte gik i Bækken, om det var de 
samme Kvier hver Gang, kan han ikke sige.

Sagsøgte har blandt andet forklaret, at han har set, at den ene af 
hans Kvier, der var rød, løb over i Sagsøgerens Fenne. Han bandt den 
derefter sammen med en anden, og det hjalp en 8—14 Dage, hvorefter 
de havde slidt sig løse fra hinanden. Han bandt derefter paany den røde 
sammen med en anden Kvie, og af de 8 Ungkreaturer var de 6 bundet 
sammen 2 og 2. En 4—5 Gange fik Sagsøgte at vide, at der havde været 
nogle af hans Ungkreaturer ovre i Sagsøgerens Fenne, og Sagsøgte har 
hver Gang hentet dem, og det har hver Gang været den samme røde 
Kvie. Han har derhos forklaret, at det er rigtigt nok, at Sagsøgeren en 
Dag i Sommeren 1942 fortalte, hvad Dyrlæge Jensen havde sagt og 
noget efter paa et Tidspunkt, da han havde taget sine Kreaturer hjem 
fra Fennen, talte Sagsøgte ogsaa med en Inspektør ved hans Forsik
ringsselskab, men dette førte ikke til noget. Det er ogsaa rigtigt, at Sag
søgeren ved samme Lejlighed talte om, at Sagsøgte burde sætte Hegn 
langs Bækken, men Sagsøgte afslog da at gøre det.

Af Sagsøgerens forannævnte Medhjælpere har Fru Mary Jensen, 
som var hos Sagsøgeren indtil den 1. August 1942, forklaret, at hun har 
set nogle af Sagsøgtes Kreaturer, nemlig en hvidbroget og et Par røde 
i Sagsøgerens Fenne. Tjenestekarl Offer Mathiasen har forklaret, at han 
i Juni—Juli 1942 flere Gange, maaske en 7—8 Gange, har set et Par af 
Sagsøgtes Kreaturer i Sagsøgerens Fenne, det var altid de to samme, en 
hvid og en rød Kvie; han har iøvrigt ogsaa set andre af Sagsøgtes 
Kreaturer gaa i Bækken. Den 15-aarige Mogens Johansen har forklaret, 
at det var ham, som blev sendt til Sagsøgte med Besked om Kreaturerne 
saaledes som foran anført. Han har set forskellige af Sagsøgtes Kreaturer 
i Sagsøgerens Fenne, men aldrig to røde paa een Gang, det var altid en 
rød og en hvid Kvie, men det var ikke den samme røde Kvie hver Gang.



804 22. Februar 1946

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt der i Sommeren 1942 paa 
Ejendommen i Nærheden af Sagsøgerens var Besætninger, som havde 
Tuberkulose og saaledes kunde komme i Betragtning som Smittekilde, 
er det oplyst, at der i saa Henseende kan være Tale om to Ejendomme 
tilhørende henholdsvis Gaardejer Christian Lyby og Gaardejer Jens 
Simonsen. Gaardejer Lyby, hvis Jorder ligger nordvest for Sagsøgerens 
— paa den anden Side Bækken — har som Vidne blandt andet forklaret, 
at i 1942 var hans Besætning i det væsentlige uren, og hans Kreaturer 
gik paa en Eng, der laa overfor Sagsøgerens dyrkede Markarealer — 
ikke overfor hans Fenne — Engen gik ned til Bækken, og her havde 
han et Vandingssted. Han tror ikke, at hans Kreaturer har været inde 
paa Sagsøgerens Mark, og han mener, at det i hvert Fald nærmest er 
umuligt, at hans Kreaturer fra deres Vandingssted kan komme over paa 
Sagsøgerens Mark, da der er Hegn med 4—5 Rækker Traad imellem.

Gaardejer Simonsen, hvis Jorder støder til Sagsøgerens, idet han 
blandt andet har en Fenne, der ligger nord for Sagsøgerens foromtalte 
mindre Fenne, adskilt fra denne ved Bækken, har forklaret, at i 1942 
havde hans Besætning bestaaet Tuberkulinprøven med Undtagelse af 
2 eller 3 Stude, men disse kom ikke i hans nævnte Fenne, men gik i en 
Fenne ca. V2 km fra Sagsøgerens Marker. Iøvrigt kom Studene ikke i 
Berøring med hans øvrige Besætning.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om mulig Smitte ved Vanding frem
gaar det af Gaardejer Lybys Forklaring, at han — som nævnt — havde 
Vandingssted ved Bækken, hvis Vand strømmer mod Øst, og efter hvad 
han yderligere har forklaret, ligger Sagsøgerens Vandingssted mindst 
500 m østligere, og det skal bemærkes, at Lov Nr. 346 af 29. Juli 1942, 
som traadte i Kraft den 1. Oktober s. A., i § 1, Nr. 6, indeholder en 
Forskrift om, at indenfor en Afstand af 200 m maa Dyr, der ikke er 
tuberkulosefri, ikke have Adgang til større Vandingssteder, saasom Aaer 
og andre Vandløb, naar disse Vandingssteder benyttes af tuberkulosefri 
Besætninger.

Sagsøgte har om sin Besætning forklaret, at da han overtog Ejen
dommen, var Besætningen mager, utvivlsomt paa Grund af manglende 
Foder. Den trivedes godt og kom hurtigt til Huld, saasnart den fik noget 
at æde, og han har ikke mærket, at der var særlig Hosten og Nysen hos 
Kreaturerne. Han har derhos forklaret i Overensstemmelse med det for
anførte, a t han af sine Kreaturer kun har set de samme to i Sagsøgerens 
Fenne, nemlig den røde og den hvidbrogede Kvie, og at disse to Kvier 
bestod Tuberkulinprøven, hvorved han har udsagt, at af de seks Ung
kreaturer havde han fire, da Tuberkulinprøven fandt Sted, idet han havde 
solgt to i August Maaned; alle fire bestod.

Fornævnte Dyrlæge Jensen har som Vidne blandt andet forklaret, 
ai Sagsøgtes Besætning havde et Udseende som andre Besætninger paa 
Egnen det Aar. Han har ikke konstateret aaben smittefarlig Tuberkulose 
i Sagsøgtes Besætning, og han har ikke kunnet give nærmere Forklaring 
om, hvilke Dyr af Besætningen det var, der bestod Tuberkulinprøven, 
udover hvad der fremgaar af hans forannævnte Erklæring. Han har der
hos forklaret, at da det ved den forannævnte Obduktion blev konstateret,
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at der var Forkalkning tilstede hos det obducerede Dyr, maa Smitten 
have været mindst fra 3 til 6 Maaneder gammel.

Under Sagens Forberedelse er der afholdt en Aastedsforretning med 
Hensyn til Bækken, og herunder opmaaltes denne saaledes:

Bredden fra Bred til Bred 97 Tommer
Selve Vandets Bredde 66 —
Vandets Dybde 10 —
Dybden fra Bunden til Breddens Overkant 28 —

Sagen har været forelagt Det veterinære Sundhedsraad, og i dettes 
Skrivelse af 5. September 1944 hedder det blandt andet saaledes:

»-----------som Sagfører for Sagsøgeren forespurgt Det veterinære
Sundhedsraad, om det kan fastslaas med større eller mindre Sikkerhed, 
at Aarsagen til det store Tilbagefald i Gaardejer Ostergaards Besætning 
er den Smitte, der er paaført Besætningen derved, at Gaardejer Ras
mussens Besætning har revet sig løs og er brudt ind i Ostergaards Fenne.

Raadet skal hertil svare:
Naar rene og ikke-rene Besætninger anbringes under de i Sagen 

oplyste Forhold, er der en ikke ringe Fare for, at de rene Besætninger 
smittes, men dette er dog afhængigt af, at der i de ikke-rene Besæt
ninger findes Dyr med aaben Tuberkulose. Dette sidste er i mange Til
fælde vanskeligt at eftervise og kan forefindes, uden at Dyrene viser 
umiskendelige Tegn paa at være lidende af Tuberkulose.

------som Sagfører for Indstævnte anmodet om Besvarelse af 
følgende Spørgsmaal:

1. Kan man i et Tilfælde, som det foreliggende, udelukke en even
tuel Smitteoverførelse fra Mennesker, der kan have været inficeret med 
bovin Tuberkulose?

2. Vil Raadet efter det oplyste karakterisere M. Rasmussens Kvier 
som smittefarlige i en saadan Grad, at de ved de oplyste Indbrud kan 
have spredt Smitte til de mange Reagenter, som i Efteraaret 1942 fore
fandtes i Ostergaards Besætning?

5. Er det muligt eller sandsynligt, at Ostergaards Besætning kan 
være blevet smittet paa et tidligere Tidspunkt end Juni 1942?

6. Kan Besætningen eventuelt være blevet smittet i 1941?

8. Tyder den Omstændighed, at de tuberkuløse Processer, som fore
fandtes hos den slagtede Kvie, derunder Forkalkning, paa, at den tuber
kuløse Proces Opstaaen ved det paagældende Dyr maa have været af 
ældre Dato?

Raadet skal hertil svare:
ad 1. Det kan ikke udelukkes, men der ses intet anført, der støtter 

en saadan Antagelse.
ad 2. Efter det oplyste kan der intet udtales om Kviernes Smitte

farlighed.

ad 5. Det er muligt, men herom kan intet siges efter det fore
liggende.
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ad 6. Ved Prøven 12. November 1941 bestod Besætningen Prøven 
og maa da anses for at have været tuberkulosefri.

ad 8. Forkalkning af tuberkuløse Processer kan udvikle sig paa 
mindre end 3—4 Maaneder.«

Efter det ved Sagsøgerens Partsforklaring og ved de af hans Med
hjælpere afgivne Vidneforklaringer oplyste maa det anses godtgjort, at 
i Løbet af Juni og Juli Maaneder 1942 er i hvert Fald flere end to af 
Sagsøgtes Kreaturer fra hans Fenne gaaet over Bækken og ind i Sag
søgerens Fenne, hvor de — efter hvad der maa anses for ubestridt — 
har blandet sig med Sagsøgerens Kreaturer, og Sagsøgtes Anbringende 
om, at de to af hans Kreaturer, som han saa i Sagsøgerens Fenne, ikke 
viste sig at være Reagenter ved Tuberkulinprøven i December 1942, kan 
derfor ikke tillægges nogen Betydning med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Muligheden for Smitteoverførelse fra Sagsøgtes til Sagsøgerens Besæt
ning. Efter det foreliggende maa der gaas ud fra, at denne var fri for 
Tuberkulose, da Dyr af Sagsøgtes Besætning som foran nævnt kom i 
Forbindelse med den, og naar henses til Det veterinære Sundhedsraads 
ovenciterede Besvarelse paa det til Raadet først stillede Spørgsmaal og 
til, at de andre i Sagen omtalte Muligheder for Smitte af Sagsøgerens 
Besætning ikke findes at kunne komme i Betragtning efter de foranførte, 
derom foreliggende Oplysninger, maa det antages, at den udbredte Tu
berkulose af bovin Art, som ved Tuberkulinprøven i Oktober 1942 viste 
sig at være i Sagsøgerens Besætning, er paaført denne ved Smitte fra 
de Dyr af Sagsøgtes Besætning, som paa den ovenævnte Maade er 
kommet i Forbindelse med den. Ved de Henvendelser, Sagsøgte modtog 
fra Sagsøgeren, navnlig den Henvendelse, hvori Sagsøgeren omtalte Dyr
læge Jensens Henstilling om Tuberkulinprøve, maatte Sagsøgte blive paa 
det rene med, at der kunde være Fare for Overførelse af Tuberkulose
smitte fra hans Kreaturer til Sagsøgerens, og efter det oplyste maa der 
gaas ud fra, at efter at denne Samtale havde fundet Sted, er der gaaet 
Dyr af Sagsøgtes Besætning over Bækken og ind i Sagsøgerens Fenne. 
Da Sagsøgte saaledes — i hvert Fald efter den sidstnævnte Henvendelse 
— maatte regne med Smittefare fra hans Besætning, maa det anses for 
et uforsvarligt Forhold fra hans Side, at han trods Sagsøgerens Op
fordring dertil undlod at sætte forsvarligt Hegn langs Bækken, som — 
efter hvad han havde erfaret — ikke dannede nogen Hindring for hans 
Kreaturer i at komme ind i Sagsøgerens Fenne, hvilket han efter det om 
Bækkens Dimensioner oplyste heller ikke havde kunnet regne med. Her
efter maa Sagsøgte anses pligtig at tilsvare Sagsøgeren Erstatning for 
den Skade, som er paaført ham ved, at Tuberkulosesmitten blev indført 
i hans Besætning.

Med Hensyn til Skadens Størrelse har Sagsøgeren — som nævnt — 
henholdt sig til den afholdte Syns- og Skønsforretning. 1 Forretningen 
har Mændene gjort rede for Besætningens Størrelse og dens Værdi, og 
de har derhos anført, at Sagsøgeren udover Tabet ved Forringelsen af 
Besætningen har lidt et Driftstab paa ialt 2800 Kr., der fordeler sig med 
1500 Kr. hidrørende fra, at Sagsøgeren har været afskaaret fra at sælge 
8 Kvier, og 1300 Kr. hidrørende fra, at Sagsøgeren som Følge af, at han
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ikke kunde sælge sine Dyr, for det nævnte Beløb har maattet indkøbe 
Foder til dem til over Græsningstid.

Det hedder derefter i Skønsforretningen, at det samlede Tab vil 
udgøre:

9 Køer
10 Kvier

1 Tyr
6 Kvier, Kalve

7500 Kr. 3225 Kr.
6250 — 2650 —

750 — 450 —
1675 — 900 —

15 Søer å 50 Kr. 
Driftstab

1 Kvie slagtet

750 — 7225 Kr.
2800 —

300 —

20.025 Kr.
Værdi i Dag 7.225 —

12.800 Kr.
Sagsøgte har heroverfor anført, at Værdiforringelsen er for højt 

ansat, og at der, naar der i Erstatningsberegningen gaas ud fra, at 
Dyrene udskiftes, ikke kan indgaa nogen Godtgørelse for Driftstab. 
Yderligere har han anført, at Værdiforringelsen af de ti Kvier ikke kan 
medregnes, idet det var disse Dyr, som Sagsøgeren havde gaaende for 
sig selv i den lille Fenne, og det har været uforsvarligt af Sagsøgeren, at 
han i Løbet af Sommeren lukkede dem ind i den store Fenne til den 
øvrige Besætning, hvorved Kvierne udsattes for Smitte.

Under Domsforhandlingen har Sagsøgeren som Svar paa en Fore
spørgsel fra Sagsøgte oplyst, at han har afhændet hele den Besætning, 
han havde i Sommeren 1942. Paa Foranledning af Retten er der frem
sendt Kopier af de paagældende Afregninger, der udviser, at Afhændel
serne er sket i Tiden fra 8. Marts 1943 til 4. August 1944, og at Sagsøge
ren har opnaaet Priser, som tilsammen udgør 10.243 Kr. 75 Øre.

Der findes nu ikke at kunne gives Sagsøgte Medhold i, at Værdi
forringelsen af de ti Kvier skal udgaa af Erstatningsberegningen, idet 
Sagsøgeren ikke før efter Foretagelsen af Tuberkulinprøven i Oktober 
1942 havde Opfordring til at regne med, at der var blevet indført Tu
berkulosesmitte i hans Besætning. Derimod maa det nævnte Beløb af 
10.243 Kr. 75 Øre indgaa i Erstatningsberegningen i Stedet for det i 
Skønsforretningen angive Beløb af 7225 Kr., og da det af Afregningerne 
fremgaar, at største Delen af Afhændelserne, derunder Afhændelsen af 
Kvierne, er sket paa et ret tidligt Tidspunkt, findes der allerede af denne 
Grund ikke at kunne tilkendes Sagsøgeren nogen Erstatning for Drifts
tab. Herefter vil, idet der gaas ud fra Syns- og Skønsforretningens An
sættelse af Besætningens oprindelige Værdi 20.025 Kr., fremkomme et 
Beløb af 6981 Kr. 25 Øre, og dette Beløb vil Sagsøgte være at tilpligte 
at betale Sagsøgeren tilligemed Renter heraf som paastaaet.

Med Sagens Omkostninger vil der være at forholde efter Reglerne 
for beneficerede Sager som nedenfor anført.
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Færdig fra Trykkeriet den 27. Marts 1946.

G. E. C. Gads Forlag.

Triers Bogtrykkeri (Chr. & G. Lind). — København.


