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Juridiſk Ugeſkrivt .
Uy Række.

Udgivet og redigeret

af

Cancelliraad A. L. C. de Conind,

Juſtitsſecretair i lands - Over- ſamt Hof- og Stadsretten .

Den 16de Auguſt.

Sagen 25/55 Den conſtituerede Kæmner her i Staden , Major

D. Borgen, R. af D. , ctr. Directionen for Sel

ftabet ,den beſtandig borgerlige Forening ".

(Sluttet ſee forrige Nr. )

Foruden at den ſtedfundne Omlægning af Fortoget imid

lertid neppe rettelig tør betegnes ſom et nyt Anlæg , findes det

nysnævnte Lovbud i alt Falb iffe at kunne tillægges den af

Indftevnte paaſtaaede begrændſede Virkſomhed , hvorimod der i

ſammes Indhold meget mere findes at være tilſtrækkelig Hjein

mel for den brugte Fremgangsmaabe fra Magiſtratens Side ;

og kan den omhandlede Befoſkning ſaaledes iffe betragtes ſom

nogen ny Skat eller Byrde, der paalægges Indſtevnte, vil den

nes, fra Frd , 1ſte Januar 1840 S 2 og § 41 tilligemed flere

Anordningers Beſtemmelſer om hviere Autoriſation paa commu

nale Beffatninger, ſamt fra Rongeriget Danmarks Grundlovs

$ 51 fremdeles hentede Indvendinger imod Søgsmaalet, heller

ikke kunne tillægges nogen Betydning, ligeſom det ſelvfølgeligent

ogſaa maa blive uden Indflydelſe , at Magiſtraten ved en tid

ligere Leilighed , nemlig ved Omlægningen af Veſterbroes. For.
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Thi fiendes for Ret :

Citanterne , Gaardmændene Lars Pederſen af lille Voldbye ,

Ole Jenſen af Landsgrav , Ole Pederſen og Peder Hanſen af

Skjorpinge, Hans Larſen af Halkevad, Bendt Hanſen af Sneffe

rup, Chriſten Larſen af Sorbylille, ſamt Jørgen Hanſen Stampe

af landsgrav , Niels Knudſen af Faardrup, ſom Værge for Niels

Pederſen af Hindholm , og Hans Pederſen med Curator, Huus

mand Jens Hanſen af Hove, bør være berettigede til hver iſær

at udloddes en ſaa ſtor Andeel af Arven efter afdøde, Ungfarl

Hans Nielſen af Flaffebjerg, ſom vilde have tilfaldet dem , der :

ſom det under Sagen omhandlede Teſtament iffe havde eriſteret.

Procesſens Omkoſtninger for Overretten ophæves.

6

Sagen 618/54 Forhenværende forpagter Laurs Nielſen af Aals

borg ctr . Grosſerer Larſen & Comp. her af

Staden .

(Underſøgelſe af, hvorvidt en Mand, der ſom Panthaver ved Auction

havde erboldt Hammerſlag paa en under Sagen omhandlet Eien

dom , funde anſees berettiget til at have ladet Forpagteren af

bemeldte Eiendom, der ikke vilde fraflytte ſamme efter Opſigelſe,

udſætte ved Fogden , og om og hvorvidt der i denne.Anledning

kunde tillægges Forpagteren en af ham paaſtaaet Ret til Erſtatning. )

1

(Paadømt den 19de Mai 1856.)

1

Dommen er faalydende:

Paa Grund af , at de Indſtepnte , Grosſerer Larſen &

Comp. Her af Staden, der , ſom Panthavere, ifølge Obligation

af 9de Mai 1852 , thinglæſt den 17de ſ. M. , havde den 13de

April 1853 erholdt Hammerſlag ved 4de Auction over den af

gangne l. Ingſtrups Enfes Falitbo tilhørende Aalborg Beir

mølle eller Skovbaffemølle, og den 30te f. M. havde ladet Ci

tanten, forhenværende Forpagter laurs Nielſen af Aalborg, op
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ſige den af ham paa 10 lar med bemeldte Ingſtrup den 1ſte

Mai 1852 oprettede , ſamme Dag ſom de Indſtevntes Pante

obligation thinglæſte , Forpagtningscontract om Møllens Jorder

m. m. til Fraflyttelſe den 1ſte Nopbr. 1853, have, da Gitanten

iffe vilde efterkomme Opſigelſen , ved en den 8de og 10de No

vember ſ. A. afholdt Fogedforretning ladet Citanten udſætte af

bemeldte Forders og tilhørende Huusleiligheders Beſiddelſe og

Brug , har Citanten ved Stevning af 29de Auguſt 1854 jag .

givet de Indſtevnte til at erſtatte ham :

a) Bopælens Afſavn indtil 1ſte Mai 1855 ,

til hvilfen Tid han formener førſt at lave været

pligtig at fravige Forpugtningerne, med
100 Roir.

b ) Provenuet af Jorderne i den Tid med 200

c) Indtægten af Sandudſalg af en paa Jor

derne værende Sand- og Gruusgrav med ..... 400

og d ) Tort og Creditſpilde, paaført ham ved

Udſættelſen , med 500

-

1

ialt med 1200 Rolr.

eller efter uvillige Mænds Stjøn , foruden Renter deraf 4 pØt.

pro anno fra Forligsklagens Dato , den 7de Marts 1854, til

Betaling ſkeer og Sagens Omkoſtninger ſkadesløft.

De Indſtevnte, der procedere til Frifindelſe for Citantens

Tiltale , subsidialiter mod at betale efter uvillige Mænds

Stjøn for Boligens Afſavn i et Vinterhalvaar, og i begge Til

fælde have paaſtaaet ſkadesløſe Proces- Omkoſtninger, have blandt

Andet paaberaabt ſig , at Citanten maa antages pure at have

vedtaget lovligheden af den ham forfyndte Opſigelſe ved ſin

under Sagen fremlagte ſkriftlige Erklæring af 30te April 1853 ,

faalydende:

,,At ovenſtaaende Contract idag af Forſtander Benßen , for

DHr. Larſen & Comp., ſom Stjøbere af Skovbakkemøllen ined
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Tilliggende, er mig, ſom Forpagter af forderne, opſagt til Dp

bævelje den 1ſte Novbr . d . A. , tilſtaaes herved, under Reſerva

tion af min Ret til Boet og hver anden Vedkommende formedelft

ſaadan Dphævelſe før Forpagtningstidens Udløbe' ſamt at

Citanten ved de af ham ommeldte andre vedkommende fun

fan have tænkt paa den fallerede Enke og hvem Andre der paa

Boets Vegne maatte ftaae til Anſvar.

Vel har nu Citanten herimod erindret, at han iffum í oft :

nævnte Erklæring har erkjendt Opſigelſen ſom forfyndt , men

iffe ſom lovlig ; men det ſkjønnes dog ikke rettere, end at han,

ved iffun at reſervere fin Ret i Anledning af Opſigelſen iſtedet

for at proteſtere mod ſamme, maa antages at have indvilget i

at efterkomme den .

Derimod maa , naar navnligen henſees til Ingſtrups En

fes -Boes inſolvente Tilſtand , Citanten gives Medhold i , at

han iffe , ſom de Indſtevnte have paaftaaet, kan antages ved

det under Anerfjendelſen af Opſigelſen tagne Forbehold imod

„hver anden Vedkommende at have ſigtet til dette Boes Res

præſentanter eller til Enfen , men derimod nærineſt til de Inds

fternte, ſom dem, der havde opſagt ham Forpagtningen.

(Sluttes i næfte Nr.)

1

1

1

Af dette Ugeſkrivt udkommer 15 Nr. (Ark) i Qvartalet,

nemlig i Reglen eet ugentlig og 2 Gange qvartaliter et Dobbelt

nummer. Priſen er 9 MF. 8 ß . for Qvartalet og Subſkriptionen ,

bindende for 30 Nr. , modtages paa alle kongelige Poftcontoirer, i

Bogladerne, og hos Forlæggeren, Bogtrykker S. Trier, Gothersgade 333.

Kjøbenhavn. – S. Triers Forlag og Tryi .
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Juridiſk Ugeſkrivt.
Uy Række.

udgivet og redigeret

af

Cancelliraad A. l. C. de Conind,

Juftitsſecretair i lands - Over- ſamt Hof- , og Stadsretten .

Den 23de Auguft.

Sagen 61854 Forhenværende Forpagter Laurs Nielſen af Aal

borg ctr. Grosſerer Larſen & Comp. ber af

Staden .

(Sluttet ſee forrige Nr. )

Men idet Citanten efter det Foranførte maa ftatueres at

have ſamtyffet i at efterfomme Opſigelſen , findes han at maatte

tilſkrive ſig ſelv Følgerne af den ved hans ſenere Vægring, for

anledigede Udkaſtelſesforretning, og han vil ſaaledes iffe funne

tillægges den af ham fordrede Erſtatning, for derved paaført

Tort og Creditſpilde.

Mod de af Citanten fordrede Erſtatninge Poſter have de

Indſtevnte iøvrigt erindret, deels at Citanten formeentlig ved

Misligholdelſe af Forpagtningscontracten har berettiget dem til

at opſige ham til nærmeſte Fardag , deels at Frd. 25de

November 1831 iffe ſkulde kunne komme til Anvendelje paa

den omſpurgte Contract, og i hvert fald , iffe funde berettigei

Citanten til at vedblive Forpagtningen længere end til 1ſte

Mai 1854 .

Forſaavidt de Indſtevnte imidlertid i førſtnævnte Henſeende
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have ſigtet Citanten for at have bortført alt Foder og Gjød

ning fra Stedet, da Udkaſtelſen fandt Sted og ſaaledes at have

overtraadt Contracten, ifølge hvis 5te Poſt han , navnligen for

det Tilfælde , at han forſømte Jorden med Gjødning, eller

brugte den til llpligt, ſfulde være pligtig at fratræde Forpagt :

ningen til den næſtpaafølgende Fardag efterat den var ham op

ſagt , da lave de iffe med Citantens Benægtelſe tilveiebragt

noget Beviis for Rigtigheden af denne deres Anfe.

Naar de endvidere ſom en Misligholdelſe af Contractent,

ter maatte medføre dens Forbrydelſe , have ,udhævet, at Citan :

ten , der efter Contractens 4de Poſt er berettiget til , efter Eie

rens næritere Anviisning at benytte den paa Eiendommen væ

rende Sand- og Gruusgrav , imod ved maanedlig Opgjørelſe

at tilſvare Eieren den i Contracten beſtemte Betaling for hvert

bortfort Læs , har ved en med en uſtevnt Mand den 10de Mai

1853 oprettet Overeenskomſt, mod Betaling fraſkrevet ſig Ret

til at benytte bemeldte Sand- og Gruusgrav og derved berøvet

Eieren ten væſentligſte Deel af Forpagtningsafgiften til et Be

løb af mindſt 200 til 300 Rdir. aarlig, da ſtjønnes de Ind

ſtevnte ei heller hjeri at funne gives Medhold , idet Forpagtnings

contractens 4de Poſt, ſom af Citanten med Føie bemærket, fun

berettiger, men iffe forpligter Citanten til at benytte Sand- og

Gruusgraven , ligeſom jammes 5te Poſt fun nævner Bort :

førelſe af Sand uden Anmeldelſe for Eieren blandt de Mis

brug , der berettigede Eieren til at opſige Contracten til nær

meſte Fardag.

Hvad dernæſt betræffer de Indſtevntes Paaſtand om , at

Beſtemmelſerne i Frd. 25 de November 1831 iffe ſkulde være

anvendelige paa den her omtviſtede Forpagtningscontract, blandt

hvis Gjenſtande Bopælen og Sandgraven maatte betragtes jom

Hovedſagen , men Jorderne fun ſom en Biting, ſaa at den iffe

funde jættes i Glasſe med Leiecontracter om egentlige Jord .
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eiendomme, maa herved bemærkes, at , ligeſom det nævnte lov

bub angaaer Fordleie i Almindelighed, med undtagelſe af Fæſte

gods , ſaaledes ſtjønnes ei heller de omſpurgte Jorder , ſom ud

gjørende 16 Tdr. Land og beliggende i Nærheden af en Kjøb

ſtad at kunne betragtes ſom et Accesſorium til Forpagtnings

contractens øvrige Gjenſtande, og at Citanten ſelv ſkulde have

anerkjendt dem derfor kan ſaameget mindre udledes af den af

De Indſtevnte paaberaabte Omſtændighed, at de hverken vare

plørede eller bejanede , paa den Tid Udkaſtelſen ſkeete, jom 6i .

tanten har erindret, at Jörberne ifølge deres Beſkaffenhed endnu

iffe paa den Tid egnede ſig dertil.

Men naar Citanten endvidere har formeent, at , efterſom

Opſigelſen til 1ſte November 1853 maatte anſees for ulovhjem :

let, funde han iffe ifølge ſamme være pligtig at fratræde ben

1ſte Mai 1854 , til hvilken Tid fan ingen Opſigelje lavde

faaet, og maatte jaaledes i Methold af det ovenciterede lovbud,

idet kan , -ſtjondt iffe foruteligent opjagt inden St. Hansdag

1854 , dog vil antage den ſtedfundne Udfaftelſe ſom en Opſi

gelje, have været berettiget til at vedblive Forpagtningen indtil

1ſte Mai 1855 , og ſom Folge heraf have frav paa Erſtatning

for Forpagtningens Afſavn indtil dette Tidöpunct, da findes

denne hans Paaſtand iffe at finne billiges , efterdi den af Ci

tanten , ifølge det Foranførte anerkjendte Opſigelſe, ſom

foregaaet inden St. Hansdag 1853 , ſtjønnes at maatte be :

tragtes ſom en Tilfjendegivelſe fra de Indſtevntes Side , af , at

han havde at fravige Forpagtningen til det nærmeſte efter lov :

givningen gyldige Tidspunct, altina til 1ſte Mai 1854.

Idet der ſaaledes fun vil være Spørgsmaal om , hvorvidt

der maatte tilfomme Citanten Erſtatning for Afjavnet af For

pagtningen i Tidsrummet fra hans Udſættelje deraf og indtil

1ſte Mai næſtefter,'ftjonnes det iffe rettere , end at de Ind

ſtevnte man gives Medhold i , at der for det nævnte Vinter
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halvaar iffe vil kunne tilfjendes Citanten Erſtatning for den

eventuelle Avance paa Sand-Udſalg allerede af den Grund, at

han iffe imod de Indſtevntes Benægtelſe har oplyſt, at den

Concurrence med en uſtevnt Mand, der af ham er opgiven ſom

Grund til at han til denne havde, ſom forommeldt, forpligtet

ſig til ikke at benytte Sandgraven, var ophørt i Vinteren

1853--54, ligeſom Citanten ei heller har oplyſt, at han for

øvrigt ved Afſavnet af Jorderne, der, efter hvad der maa an

ſees in confesso , hverken vare pløiede eller beſaaede, dengang

Ildfaſteljen fandt Sted , er i det omhandlede Vinterhalvaar ble

ven paaført noget Tab, ſom kunde berettige ham til Erſtatning.

Som Folge heraf findes Citanten alene at funne have

Krav paa Godtgjørelſe af Afſavnet af Bopælen i det Hele ind

til 1ſte Mai 1854 , hvilfen Godtgjørelſe bliver efter de Ind :

ſtevntes Paaſtand at faſtſætte ved uvillige af Retten dertil ud

meldte Mænds Stjon, dog ſaaledes , at ſamme iffe maa overs

ſtige Trediedelen af det af Citanten under denne Erſtatnings

poſt for 19. Aar fordrede Beløb , idet de Indſtevnte endog

have anſeet 33 Rdir . 2 Mk. for en efter Bopælens Beffaffen

heb altfor overdreven Godtgjørelſe.

Af det Beløb , der ſaaledes maatte blive Citanten tilfjendt,

ville de Indſtevnte derhos have at tilſvare hain Renter efter

Paaſtand med 4 pct. pro anno fra Forligsklagens Dato

indtil Betaling ſkeer, hvorimod de forøvrigt ville være at fri

finde for hans Tiltale . Procesſens Omkoſtninger findes efter

Omſtændighederne at burde ophæves .

Til efter Citantens Paaſtand at mortificere de af de Ind :

ſtevntes Sagfører, Procurator Winther, i Indlæg af 8de Octo

ber f . A. fremførte Yttringer om Forbehold af Juſtitiens Ret

imod ham i Anledning af hans fra de Indſtevntes Side mod .

beviſte Benægtelſe af at have indgaaet den under Sagen om .

handlede overeenskomſt med en uſtevnt Mand om iffe a
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benytte Sandgraven , ſaaveljom om at Citanten paa Grund af

denne Overeenskomſt ingen Credit bør have , findes der efter

Omſtændighederne iffe aldeles tilſtræffelig Fwie.

Statskasſens Ret bliver at forbeholde med Henſyn til , at

den af Procurator Winther den 8de October f. A. fremlagte, af

Citanten under 10de Mai 1853 udſtedte Declaration, er ſkreven

paa uſtemplet Papir.

Forøvrigt har det til Sagen hørende ſtemplede Papir væ.

ret brugt.

Thi fiendes for Ret:

De Indſtevnte , Grosſerer Larſen & Comp. heraf Staden ,

bør i Erſtatning for Afſavnet af den Citanten, forhenværende

Forpagter Laurs Nielſen af Aalborg, ved Forpagtningscontract

af 1ſte Mai 1832 overdragne Beboelſesleilighed paa Aalborg

Veirmolle i Halvaaret fra 1ſte November 1853 til 1ſte Mai

1854 betale til Citanten jau ſtort et Beløb , ſom uvillige af

Retten dertil udmeldte Mænd maatte anſlaae fet ham vedAf.

ſavnet paaførte Tab til , dog at Beløbet iffe overſtiger 33 Ndir.

2 Mf. tilligemed Renter deraf 4 pct. pro anno frst den 70e

Marts 1854 indtil Betaling ſfeer, men iøvrigt for Citanteng

Tiltale i denne Sag fri at være.

Procesſens Omkoſtninger ophæves.

At efterfommes inden 15 Dage efter denne Domo lovlige

Forfyndelſe under Adfærd efter loven.

Statskasſens Ret forbeholdes med Henſyn til , at den af

Procurator Winther den 8de October f . A. fremlagte, af Citan

ten under 10de Mai 1853 udſtedte, Declaration er ſtreven paa

uſtemplet Papir.

!


