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Erindringsglimt 
fra en tilværelse 
som dommer på 
Sydfyn 

Af Julius Paulsen 

Julius Paulsen (f. 1918) var dommer i Svend
borg Herredsret 1969-88. l denne erindrings
artikel fortæller han bl.a. træk fra sit em
bedsvirke i retten og som formand for 
fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige 
Fredningskreds. 

Redaktionen af nærværende årsskrift har 
opfordret mig til at skrive nogle erindrin
ger om mit embedsvirke i Svendborg. Det 
har givet anledning til svære overvejel
ser, fordi det nu engang i den branche er 
sådan, at man oplever mangt og meget, 
som måske kan have interesse i videre 
kredse, men som ikke vedkommer disse 
kredse. Forstået på den måde, at det kun
ne støde en del implicerede i de interes
sante sager, at se deres sag, som de må
ske helst vil glemme, oprullet påny; og 
en anonymisering vil ofte være utilstræk
kelig i en lille provinsby, hvor -let over
drevet- »alle kender alle«. Men med hen
syntagen til disse kauteler har jeg altså 
valgt at springe ud i det. Derfor det føl
gende. 

Hvorfor dommer og dommer i 
Svendborg? 

Besvarelsen kan ikke ske, uden at jeg er 
nødt til i korthed at ridse forhistorien til 
denne slutstilling op. Som det vil ses, 
beror ret meget i levnedsforløbet på til
fældigheder, men ikke alt. Jeg er født i 
Skovby på Als i 1918 og har dermed væ
ret tysk statsborger i 2 år, inden jeg blev 
dansker ved Genforeningen. Men det 
mærkede jeg nu ikke meget til. Der går 
dog den historie, som jeg ikke husker 
noget som helst om, at jeg engang var 
gået ud i landsbyen alene, hvad der var 
ganske ufarligt dengang, og en voksen 
havde så lidt forbavset spurgt mig, hvor 
jeg skulle hen. Jeg skal så have svaret: »Æ 
wil hjem til Danmark«. Det tyder mere 
på, at det har været et stående samtale
emne end et godt nationalt sindelag, 
men det kom nok senere. Min far drev 
en købmandsforretning i byen, men da 
beboerne efter Genforeningen, ønskede 
at oprette en brugsforening, ville han 
ikke konkurrere, solgte forretningen til 
brugsen og flyttede til Sønderborg, hvor 
han overtog en nyoprettet filial af et 
Flensborgfirma, som hovedsagelig solgte 
sine produkter en gros. Det blev ikke 
nogen guldgrube, bl.a. fordi kunderne 
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Fh. dommer Jul. Paulsen (Foto 1987, 
Svendborg & Omegns Museum) 

var vant tilliberal kreditgivning, og det 
medførte store tab, da tiderne strammede 
til sidst i 20'erne. Min far døde 1934, og 
mor førte forretningen videre med hjælp 
af min 18 år ældre bror og gode venners 
bistand. Da tiden var kommet til det, 
kom jeg i skole i Sønderborg, senere i 
statsskolens mellemskole, derefter gym
nasiet og studentereksamen 1937 fra ma
tematisk-naturvidenskablig linie. Det sid
ste har jeg i nogen grad fortrudt, dels for
di min interesse for fysik i mellemskolen 
ikke slog til overfor den mere avancerede 
matematik, vi skulle lære i gymnasiet, 
således at det gav en såre beskeden ka
rakter til eksamen, dels fordi jeg ville 
have haft mere brug for sprog. Det har 
jeg møjsommeligt søgt at indhente se
nere. Jeg fik derimod- stærkt inspireret 
af en fortræffelig lærer i historie og sam
fundskundskab- mere interesse for dis
se fag og valgte derfor juraen, som jeg 
anså for mindre uoverkommelig end hi
storie, også af den grund, at jeg ikke kun
ne forestille mig at undervise skoleele
ver. Da kommunen havde sponsoreret 
(det udtryk kendtes dog næppe den ~ang) 
et værelse på studenterkollegiet i Arhus 
og borgmesteren var villig til at indstille 
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mig til dette, fik jeg bolig på kollegiet. 
Det var ikke mindst af økonomiske grun
de heldigt, og jeg var også heldig efter at 
have taget l. del i Århus (længere kunne 
man ikke komme dengang i Arhus) at få 
kollegieplads i Studentergården i Køben
havn+ kommunitetet. Uden disse goder 
havde jeg næppe kunnet gennemføre, 
men heldet var igen med mig, eftersom 
jeg havde skaffet mig en ganske pæn ka
rakter til l. del, hvilket så åbnede for mu
lighederne. Efter et »jævnt og muntert 
(og ret virksomt studenter)-liv« fik jeg 
eksamen i 1944. Selvfølgelig kunne der 
fortælles mangt og meget om kollegieli
vet på »Gården«, som det artede sig- ef
terhånden mere og mere påvirket af be
sættelsen, men det falder helt uden for 
emnet og lades derfor ligge. Det var nok 
dengang- nok ikke helt så udtalt læn
gere- et mål for enhver nybagt jurist med 
en præsentabel eksamenskarakter at op
nå ansættelse som fuldmægtig hos en vel
anskrevet højesteretssagfører eller at blive 
ansat i]ustits- subsidiært Indenrigsmini
steriet. For mit vedkommende klart først
nævnte. Jeg fik den besked, at ministe
riet ikke antog jurister for tiden på grund 
af forholdene, men nok når krigen var 
slut, så jeg blev rådet til at søge en ledig 
stilling som dommer- eller politifuld
mægtig. Så kunne jeg med det samme 
aftjene den for sekretærer i Justistsmini
steriet obligatoriske tjeneste i marken på 
11/z a 2 år som led i uddannelsen. For mit 
vedkommende blev det som dommer
fuldmægtig i Holsted. Der gik det rygte, 
at dommeren var en sær snegl, og at man 
helst skulle afholde sig fra at søge. Men 
jeg turde nu ikke være kræsen, jeg søgte 
og fik ansættelsen. Rygtet om domme
ren blev ganske bekræftet, men jeg led 
nu ingen nød, omend de ydre forhold 
på kontoret var beskedne. Jeg blev hen
vist til skrivebord i ekspeditionslokalet 
og til under tinglysningsregistrering at stå 
op i et lille kontor, hvor l. fuldmægti
gen også holdt skiftesamlinger, kaldet 
»det brandfri rum«, som ikke desto min
dre blev opvarmet af en lille kakkelovn, 
som l. fuldmægtigen fyrede i og fyrede 
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godt i til dommerens store fortrydelse, 
for kontoret og embedsboligen havde 
fælles brændselsindkøb, og hvad der blev 
sparet på kontoret, blev også sparet på 
dommerens rådighedsbeløb. Man lærte 
hurtigt, at eventuelle toiletbesøg skulle 
henlægges til frokostpausen, i hvilken 
man gik hjem til sit eget logi, for ellers 
måtte man pænt bede dommeren om at 
låne toilettet i embedsboligen, hvortil der 
kun var adgang gennem spisestuen og et 
anretterværelse! Men jeg fik da lært no
get ganske nyttigt om tinglysning og fo
gedforretninger og, da jeg også - tildels 
efter eget ønske - gik med i retten for at 
føre protokol, hvad der var 2. fuldmæg
tigens faste opgave i faderskabssager og 
sædelighedssager, idet dommeren anså 
det for upassende at lade en af de 2 kon
tordamer påhøre sådant! Herved lærte jeg 
en hel del om, hvordan retsledelse ikke 
skulle være. 

Imidlertid var jeg blevet gift, men da min 
forlovede Kirsten Beyer og efter giftermå
let kone var dommerfuldmægtig i Hor
sens, søgte jeg en ledig stilling som poli
tifuldmægtig i Roskilde, da der, hvis jeg 
fik stillingen, åbnede sig større mulighed 
for at vi kunne få stilling i nærheden af 
hinanden og opnå at bo i fælles lejlig
hed. Justitsministeriet godkendte stillin
gen som uddannelsesstilling, og jeg skul
le så tiltræde pr. l. okt. 1944. Som be
kendt blev politiet sat ud af spillet den 
19. sept. 1944. Efter nogle hektiske for
handlinger på højt plan fandt departe
mentschefstyret ud af, at politiets civile 
forretninger skulle bestyres af amtmænd
ene ved ansatte amtsfuldmægtige. Ju
stistsministeriet lagde i vidt omfang per
sonale til dette, og så blev jeg i novem
ber 1944 med dags varsel sendt til Ros
kilde. Jeg havde ikke megen forstand på 
det, jeg skulle beskæftige mig med, men 
det gik vist efter hastige og ihærdige stu
dier og med god bistand af et fortræffe
ligt personale og en politimester, der vir
kede i det skjulte, hæderligt, om end ret 
turbulent p.g.a. trakasserier med tysker
ne. J eg passede også politikontoret i Køge, 

hvor jeg var 2 gange ugentlig og afde
lingskontoret i Haslev, hvor jeg var hver 
14. dag. 

Efter tyskernes kapitulation fortsatte 
jeg i Roskilde som rigtig politifuldmæg
tig. Det varede kun få måneder, så fandt 
Justitsministeriet ud af, at jeg skulle gøre 
tjeneste i selve ministeriet. Der gjorde jeg 
så tjeneste i forskelllige kontorer, hvor 
jeg beskæftigede mig med mangt og me
get, f.eks. brandvæsenets organisation, 
dispensationer fra brandpolitilovgivnin
gen, navneret, familieret, domstolenes 
organisation, fri proces i ankeinstan
serne, 3. instansbevillinger i civile sager 
o.m.a. Jeg var i 4 år ministersekretær hos 
Busch-Jensen, Steincke og Helga Peder
sen. I et par år havde jeg tillige halvdags
stilling hos statsadvokaten for Fyn m.v. 1 

og senest ved Søndre Birks kriminalret, 
hvor jeg beskæftigede mig med skiftesa
ger og havde konstitution til politisager, 
ligesom jeg deltog i lørdags- og søndags
dommervagtsturnus. Efter konstitutioner 
i Præstø, Frederiksberg birk, Østre Lands
ret og Københavns Byret blev jeg ud
nævnt som byretsdommer i 1960. Den 
tilfældige omstændighed, at flytningen 
fra Roskilde til København, som bevir
kede nogle boligmæssige problemer, og 
som blev løst ved, at vi fik en velbelig
gende lejlighed i Rødovre kommune, 
førte til, at jeg blev opfordret til at på
tage mig formandsskabet for kommu
nens huslejenævn- de havde ikke andre 
jurister til rådighed! -og så blev jeg efter 
en kortere afbrydelse, da vi senere fik hus 
i Københavns kommune opfordret til at 
påtage mig det noget mere byrdefulde, 
men også bedre aflønnede, hverv som 
huslejenævnsformand for 9. husleje
nævn, der som distrikt havde Vesterbro 
og det såkaldte Musikkvarter. Det gav en 
god indsigt i huslejelovgivningens man
ge krinkelkroge, hvilket jeg også senere 
havde megen fornøjelse af. 

I byretten gjorde jeg tjeneste dels i en 
civil afdeling, dels - en kortere tid - i en 
politiafd., dels i 3 år som leder af foged
afdelingen, som jeg skulle omorganisere 
og rationalisere, og endelig i en straffe-

.' 
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afdeling. Ikke mindst i straffeafdelingen 
kom jeg til at behandle adskillige større 
og bemærkelsesværdige sager, der gav an
ledning til nogen presseomtale. Efter 
endnu en, længere, konstitution i Østre 
Landsret, der bestyrkede mig i mit tidli
gere fattede fortsæt om at søge en slut
stilling som dommer i provinsen, lagde 
jeg billet ind på nogle opslåede stillin
ger, hvor der imidlertid var bedre place
rede ansøgere, således at det ikke blev 
min tur. Da tiden var inde gav en ansøg
ning om et embede i Svendborg bonus. 

Dommer i Svendborg herred 

Den hidtidige dommer i Svendborg her
red, Lillelund-]ensen skulle falde for al
dersgrænsen i sommeren 1969, og det var 
en af de stillinger, jeg havde øje på. Uven
tet døde dommer E. Rendal i Svendborg 
byret, og de 2 embeder blev så opslået 
samtidig, herredsretten med tjenestebo
lig. Efter en kort besigtigelse af tjeneste
boligen, som jeg fandt ikke-ubekvem (jeg 
kendte iøvrigt lidt til den, fordi jeg i mi
nisteriets 4. ktr. havde beskæftiget mig 
med den bl.a. ved at behandle en sag om 
overgang fra embedsbolig til tjenestebo
lig2 søgte jeg begge embeder, men priori
terede herredet, også fordi det var det 
embede, som havde flest tinglysnings
dokumenter og dermed højeste bekræf
telsesvederlag. (Et lille gebyr, der tilfaldt 
tinglysningsdommeren for at bekræfte 
tinglysningsdokumenter, og som blev 
anvendt - i hvert fald delvist - til teg
ning af en ansvarsforsikring). Under en 
reception på rådhuset i Oslo i forbindelse 
med et nordisk juristmøde betroede en 
fuldmægtig fra Justistministeriet mig, at 
det var en beklagelig fejl, at Svendborg 
herred var opslået med tjenestebolig; bo
ligen skulle nedlægges til fordel for en 
tiltrængt udvidelse af kontorlokalerne i 
samme bygning. Han tilføjede, at det ikke 
skulle komme mig til skade, hvis jeg for
trød. Efter en kort overvejelse fortrød jeg 
ikke, men fastholdt prioriteringen. Inden 
jeg kunne nå at tiltræde, bortfaldt be-
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kræftelsesvederlagsordningen, men blev 
afløst af et fast- beskedent- ikke-pensi
onsgivende tillæg. Til gengæld blev an
svarsreglerne i forbindelse med ekspedi
tionen af tinglysningsdokumenter lem
pet, således at man kunne risikere at 
droppe ansvarsforsikringen. Jeg tiltrådte 
så stillingen pr. l. november. 

Da der ville gå nogen tid, inden den 
planlagte ombygning af kontorlokalerne 
på Egensevej kunne sættes i værk, fik jeg 
lov til mod en særdeles rimelig leje at 
bruge 2 værelser + et toiletrum belig
gende på l. sal. Værelserne havde været 
soveværelse og - vistnok - pigeværelse i 
den tidligere tjenestebolig. Det varede til 
den følgende sommer, så havde vi fun
det et hus, og min kone havde fået en 
stilling som dommerfuldmægtig i Svend
borg byret, således at hun samt vores 
yngste datter kunne slå os ned i Svend
borg, og den hårdt tiltrængte udvidelse 
af kontorlokalerne kunne effektueres -
dette sidste til stor tilfredshed for perso
nalet. 

Virksomheden som dommer ved et 
blandet embede mente jeg mig ret kvali
ficeret til at bestride, når henses til min 
foregående uddannelse og beskæftigelse, 
og det er da, hvis jeg må have lov til at 
prale lidt, gået ret hæderligt. Man be
handler civile retssager, straffesager og -
omend mere lejlighedsvist - politisager, 
i praksis bødesager om overtrædelse af 
færdselslovgivningen, politivedtægten 
o.lign., i disse sager har næstkomman
derende- en retsassessor- konstitution. 
Fogedsager, tvangsauktion over fast ejen
dom, skiftesager, notadalforretninger og 
revision af tinglysningsregistrering udfø
res af retsassessoren og/eller en dommer
fuldmægtig. Embedet havde tidligere 
været udstationeringssted for Justitsmi
nisteriets yngre jurister, og denne skik 
blev nu genoptaget til min store tilfreds
hed, idet de udstationerede naturligvis 
er folk med gode eksamener, og som man 
kan have stor fornøjelse af at vejlede. 
Som nævnt skal læserne ikke forvente 
referater af enkelte retssager, men et par 
oplevelser kan jeg dog godt være bekendt 

Fynske Årbøger 1997



. · ... . .. ·. . • .. 

Erindringsglimt fra en tilværelse som dommer på Sydfyn 83 

Egensevej 15 i Svendborg. -Indtil 1969 fandtes her både dommerbolig og kontorlokaler; 
men ved embedsskiftet nedlagdes boligen til fordel for en udvidelse af administrations
lokalerne. Bygningen ses her fotograferet fra den idylliske haveside, der er ukendt af 
offentligheden. (Foto: Julius Paulsen 1997) 

at fortælle om. En meget stor del af de 
mere besværlige civile sager kom til at 
handle om mangler ved købte huse og 
»byggesjusk«. I sådanne sager må man 
naturligvis søge støtte hos den eller de 
udmeldte syns- og skønsmænd. Men det 
var ikke så dårligt at have beskæftiget sig 
med arkitekter og håndværkere i de år, 
jeg gjorde tjeneste i]ustitsministeriets 4. 
ktr., ligesom min tidligere omgang med 
repræsentanter for ejer og lejerorganisa
tioner i huslejenævnene hjalp til ved de 
skønsmæssige afgørelser, man ikke und
går i huslejesager. En enkelt huslejesag 
skal nævnes. Det var iøvrigt ikke min 
egen, men en sættedommersag (d.v.s. en 
sag, hvor den ordinære dommer har ve
get sit sæde på grund af inhabilitet, og 
hvor præsidenten for Østre Landsret så 
beskikker en anden). I en stor forretnings
ejendom- en tidligere fabrik- i Odense 
havde Odense byret nogle kontorlokaler. 
Ingen af dommerne i Odense burde der
for beskæftige sig med sagen og jeg blev 

beskikket. Der var mange penge på spil, 
da ejendomsselskabet ville have en ge
nerel lejeforhøjelse. Jeg havde ikke ret 
meget kendskab tillejeniveauet i Oden
se, men fik virkelig god hjælp af læg
dommerne, (som altid skal medvirke i 
huslejesager). Der var tale om virkelig 
kvalificerede folk. 

Et andet område, hvor man uden sag
kyndige bisiddere ville være på Herrens 
mark, er de såkaldte husdyrvoldgifts
sager, d.v.s. sager om tvistigheder, der 
rejser sig foranlediget af handel med hus
dyr. Her tiltrædes retten, hvis der ikke 
opnås forlig, af 2 personer, udpeget af 
statsamtet, med kendskab til husdyr. Ef
ter nogle års forløb blev jeg formand for 
Husdyrovervoldgiftsretten for Fyn- an
keinstansen i disse sager. En enkelt sag 
har særlig prentet sig i min erindring. En 
sjællænder havde købt et dyr på leve
kvægsmarkedet i Odense. Dyret viste sig 
at have mangler, og køberen indbragte 
sagen for en af øens husdyrvoldgiftsret-
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ter, men tabte den. Han fik på grund af 
sagens principielle karakter statsamtets 
tilladelse til at indbringe sagen for over
voldgiftsretten. Sælgeren gjorde gæl
dende, at der på levekvægsmarkedet var 
et stort skilt med, at al handel foregik 
således, at dyret blev købt som beset og 
uden ansvar for sælgeren. Således havde 
det altid været på Fyn, fik jeg at vide. En 
kreaturhandler fremstod som sagkyndigt 
vidne og brugte følgende malende bil
lede: »Når man kommer ind i en gård, 
og der står, a hunni bier, så ka det ik nyt 
noet, at man tror, a hunnier from.« Det
te sagt på klingende fynsk. Under vote
ringen søgte jeg at påpege, at Købeloven 
fastslog et sælgeransvar for skjulte fejl 
inden for en kortere frist, men det ville 
de sagkyndige lægmænd ikke høre tale 
om. Sådan havde det altid været på 
levekvægsmarkedet, at det skulle en dum 
sjællænder ikke lave om på, og sådan blev 
det- altså. 

En pudsig civil retssag kan jeg referere 
uden at gå nogen for nær. En smed eller 
mindre maskinfabrikant holdt en sam
menkomst med lidt lystighed. Om det 
var et svendegilde eller julefrokost hu
sker jeg ikke. En af deltagerne satte et 
kondom til en flaske med acetylengas -
som naturligvis altid findes på et metal
værksted til brug ved svejsning. Han pu
stede det vældigt op med gassen og lod 
denne særprægede ballon svæve op un
der loftet til deltagernes almindelige ly
stighed, herunder også en ikke-ansat, 
som mere tilfældigt var kommet til stede 
ved festen. En af svendene satte så en 
tændstik eller en cigaret til ballonen, som 
eksploderede med et øresønderrivende 
knald. I egentlig forstand øresønderri
vende, fordi den tilfældige deltager fik 
en ret alvorlig og uhelbredelig høreskade. 
Han sagsøgte så værkstedsejeren med 
krav om erstatning. Hvis nu tilskadekom
ne havde været ansat i virksomheden, så 
havde han været sikret efter reglerne om 
lovpligtig ulykkesforsikring, men som 
nævnt var han en uden for stående. 
Spørgsmålet var så, om han kunne få er
statning hos mesterens ansvarsforsik-
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ringsselskab. Dette ville afhænge af en 
fortolkning af en stadig gældende og 
særdeles ofte brugt bestemmelse i Chr. 
V.'s Danske Lov (3.19.2). Bestemmelsen 
siger, refereret i korthed og på nutids
dansk, at en arbejdsgiver har ansvar for 
de skadevoldende handlinger, som de 
ansatte udøver inden for hvervet. Der 
bruges herom udtrykket »derudi«. Det 
mente jeg- til forsikringsselskabets ad
vokat's store fortrydelse, og han indstil
lede da også til sin mandat, altså forsik
ringsselskabet, at sagen skulle ankes, men 
det ville selskabet ikke. Når advokaten, 
der for længst er afgået ved døden, og 
jeg mødtes på tomandshånd, glemte han 
aldrig at minde mig om, at dommen var 
forkert! 

Det vil sikkert være alle læsere bekendt. 
at retten i straffesager, der ikke behand
les som »tilståelsessager« også skal med
virke lægmænd - domsmænd. De skal 
netop ikke være sagkyndige, men bliver 
udpeget af kommunalbestyrelserne til at 
danne en grundliste, således at kommu
nen skal sikre sig, at de er egnede. Af 
grundlisten udtages de ved lodtrækning 
på en årsliste. Det kan nu i enkelte til
fælde være så som så med egnetheden; 
vi fik engang en domsmand, som viste 
sig at være stærkt tunghør og ham måtte 
vi så springe over. Vi var nu glade, når 
dornsmænd blev genvalgt, fordi det gav 
en vis rutine, så man ikke skulle begynde 
forfra hver gang med at forklare dorns
mændene om fremgangsmåden og om 
praksis m.h.t. strafudmålingen. Dette sid
ste kan iøvrigt være lidt vanskeligt. I Kø
benhavns byret blev udmålingsspørgs
målet næsten dagligt drøftet i den så
kaldte »frokostret«, d.v.s. under frokost
pausen. Indledt med, at en kollega be
gyndte med »]eg har en mand, han er 
straffet så og så meget tidligere, og nu 
har han lavet det og det. Hvad F ..... skal 
jeg give ham ? «. Som enedommer er man 
jo helt overladt til sig selv, dog at min 
kollega i Svendborg byret og jeg ofte har 
konsulteret hinanden for ikke at risikere 
en forskellig praksis i de to Svendborg
retter. 
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Det præsentable tinghus i Svendborg, opf 1881. Både by- og herredsretten havde rets
lokaler her. (Foto: Julius Paulsen 1997) 

Når der er afsagt dorn i en straffesag, 
skal domfældte- forudsat naturligvis, at 
han ikke er så scenevant, at han straks 
tager stilling til spørgsmålet om anke el
ler ikke anke- efter at han har modtaget 
vejledning herom af dommeren - have 
adgang til en samtale i enrum med sin 
forsvarer, hvilket i arrestantsager kan 
foregå i rettens voteringsværelse bag i 
retssalen. Ingen havde tænkt på, at det 
frembød en sikkerhedsrisiko, i hvert fald 
ikke jeg. Men under en sådan samtale 
korn forsvareren pludselig tilbage i rets
salen og sagde bestyrtet, at domfældte var 
stukket af gennem en dør bag i voterings
værelset. Den førte ind i et garderoberurn, 
hvor der også var et lille lager af blanket
ter o.lign. Derfra førte en dør ind til 
byrettens retssal. Fyren havde taget chan
cen for, at alle disse døre ikke var aflåsede, 
og derfra fortsatte han i løb ind gennem 
denne retssal, hvor kollegaen holdt ret, 
og naturligvis blev højligen forbløffet 
over, at der pludselig løb en mand fra en 
dør i baggrunden ud gennem den ordi
nære udgang fra retssalen. Da forsvare
ren havde afgivet sin besked, f6r politi
fuldmægtigen, der var en yngre mand 

med lange ben, efter den undvegne og 
fik at vide, at fyren var set løbende ad 
Nannasvej, hvor der er store muligheder 
for at forsvinde gennem villahaverne. 
Han blev ikke pågrebet i denne omgang, 
men holdt sig naturligvis ikke på dydens 
vej, og fik en ny dorn i anden retskreds, 
således at han kom til at afsone begge 
straffe. 

En lidt bemærkelsesværdig sag kan jeg 
uden risiko berette om. En amerikaner 
ved navn Foy havde entreret med Wal
steds bådebyggeri på Thurø om en kost
bar ombygning af et lystfartøj. Mens 
ombygningen stod på, boede mr. Foy (af 
personalet kaldet hr. Føj) i et lejet som
merhus i Egebjerg kommune, og altså i 
herredet. Det amerikanske narkotikapo
liti havde ham alvorligt mistænkt for, at 
skibet efter endt ombygning skulle an
vendes til indsmugling af narkotika i 
USA, og begærede ham gennem de sæd
vanlige kanaler udleveret til USA. Poli
tiet anholdt ham og begærede ham va
retægtsfængslet, indtil udlevering kunne 
finde sted. Nu foregik det på et tidspunkt, 
hvor tinghuset var under ombygning og 
retssalen, der havde en sikret direkte ud-
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gang til arresten, var uanvendelig. Vi 
måtte så bruge et lokale i dommerkontor
bygningen, som vi daglig anvendte til 
skiftesamlinger, auktionsmøder og lign. 
Det må indrømmes, at det ikke så særlig 
pompøst ud, og det første mr. Fay sagde, 
da politiet førte ham ind, var: »Is that a 
court?« Han ville ikke lade sig nøje med 
en lokal, beskikket advokat, men enga
gerede for egen regning en københavnsk 
advokat, der havde stor reputation i nar
kotikakredse p.g.a. sin aggressive frem
færd over for anklagemyndigheden. Alle 
mine afgørelser om fængsling, frist
forlængelser o.lign. blev straks kæret til 
landsretten, der stadfæstede. På et vist 
tidspunkt opsnappede arrestpersonalet et 
brev, der røbede en manifest flugtplan, 
og det medførte, at han blev overført til 
Odense arrest, som man vel anså for mere 
sikker. Så måtte han fremstilles med stor 
politiledsagelse, og dommerbygningen 
blev omgivet af en patruljerende politi
mand med en glubsk udseende hund! 
Under et retsmøde fik sekretæren et ho
steanfald og ville skyndsomst gå ud for 
ikke at forstyrre. Da hun lukkede døren 
op, var hun ved at vælte mr. Fay' s dame, 
der havde stået udenfor med øret på dø
ren. Så måtte vi til at have vagt på gan
gen udenfor lokalet. Enden på det blev, 
at han blev udleveret til USA, hvor han 
senere fik l Yz års fængsel. 

Man ville ikke nøjes med at fremlægge 
det danske politis rapporter og udskrif
ter af vores retsbog. En dansk kriminal
betjent måtte til USA for at afgive forkla
ring for retten. Heldigvis var den pgl., der 
havde arbejdet med sagen, ganske en
gelskkyndig. 

Hvervet som 
fredningsnævnsformand 

Som følge af, at hvervet som formand for 
fredningsnævnet var blevet ledigt ved, at 
dommeren i Svendborg købstad som 
nævnt var afgået ved døden, antydede 
jeg over for rette vedkommende, at jeg 
meget gerne ville overtage hvervet, og 

Julius Paulsen 

man må have anset mig for egnet, for i 
hvert fald blev jeg udpeget. Det må er
kendes, at hvervet blev honoreret, men 
beløbet, der var afhængigt af antallet af 
sager, stod ikke i særlig godt forhold til 
timeforbruget, men jeg syntes nu, at det 
måtte bære lønnen i sig selv, fordi det 
interesserede mig meget, og jeg har væ
ret ganske tilfreds med, at min indsats 
har efterladt sig synlige spor, og ikke blot 
er blevet til papir i arkiverne. Frednings
nævnene er sammensat af en formand, 
der skal være dommer, og 2 andre med
lemmer, som udpeges hhvs. af amtsrå
det fælles for hele området, der iøvrigt 
svarede til de gamle amtsrådskredse, og 
l medlem for hvert enkelt primærkom
mune, som udpeges af de pgl. kommu
nalbestyrelser. Opgaverne bestod i at 
træffe afgørelser i de af kommuner, mi
nisteriet eller Naturfredningsforeningen 
rejste sager om landskabsfredning, dis
pensationer fra de allerede gennemførte 
fredninger og dispensationer fra bygge
linier, d.v.s. de afstande fra skove, lande
veje, fortidsminder, søer og strandbred
der, inden for hvilke byggeri og visse ter
rænændringer kun kan finde sted, så
fremt fredningsnævnet meddeler dispen
sation. For en ordens skyld bemærkes, at 
opgaverne nu i vidt omfang er henlagt 
til amtskommunerne samtidig med, at 
nævnets virkeområde omfatter hele Fyns 
Amt, medens der i min tid var 3 nævn i 
amtet. Dispensationssagerne blev nor
malt ekspederet ved, at jeg- ofte sam
men med sekretæren- en retsassessor ved 
byretten eller herredsretten, der tillige 
fungerede som min suppleant ved for
fald- foretog besigtigelse. Hvis sagen var 
oplagt, sendtes akterne i skriftlig cirku
lation til de øvrige medlemmer med ind
stilling. Hvis der var nogen som helst 
tvivl, eller medlemmerne ikke mente at 
kunne følge indstillingen, foretoges sam
let besigtigelse efter underretning til eje
ren og andre interesserede. Ved de egent
lige fredningssager er der foreskrevet en 
særdeles grundig fremgangsmåde. Der 
skal holdes møde med det samlede fred
ningsnævn og med indkaldelse af ejer, 
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kommunalbestyrelsen, amtskommunen, 
Naturfredningsforeningen og evt. Natur
fredningsrådet og Fredningsstyrelsen. 
Såfremt der er en beboerforening, hvad 
der ofte er tilfældet f.eks. i sommerhus
områder, skal denne også tilsiges. Jeg vil 
mene, at denne grundige procedure med 
adgang for ejere og andre implicerede til 
formløst at snakke tingene igennem er 
særdeles tilfredsstillende. Fastsættelsen af 
de erstatningsbeløb, der skal udredes til 
ejeren for værdiforringelse ved en fred
ningsklausul er så vist en vanskelig op
gave, men her har man naturligvis ad
gang til at søge bistand hos vurderings
mænd, skovkyndige m.fl. Ikke alt er be
gribeligvis forløbet lige glat og idyllisk. 
Jeg husker engang, hvor det amtsråds
valgte medlem og jeg var taget til Ærø 
over Svendborg-Ærøskøbing for at se på 
et par dispensationssager i Ærøskøbing 
kommune. Derefter skulle vi til møde 
med den daværende borgmester og an
dre byrådsmedlemmer i Marstal. Da vi 
mødte op til den fastsatte tid, spurgte en 
mødedeltager, hvordan vi var kommet til 
Ærø, og vi måtte jo, som sandt var, be
kende, at vi var kommet over Ærøskø
bing. Så gik jerntæppet ned. Vi kunne 
ikke komme nogen vegne og der blev 
ikke - som det skete i andre kommuner 
- serveret kaffe! Man skulle også passe 
på ikke at stikke næsen for langt frem, 
det fik et kommunevalgt medlem i ... at 
føle. Han blev ikke genvalgt, og fik at 
vide, at han var for fredningsivrig. Det 
er nu ikke alene denne episode, der har 
givet mig den opfattelse, at lovgivnings
magten bør være varsom med i fremti
dig lovgivning at give for store beføjel
ser til primærkommunerne. 

Af større fredninger, som jeg har væ
ret med til at gennemføre, kan nævnes: 
Området omkring Holekenhavn Fjord, 
sikring af den fri beliggenhed omkring 
Ørbæklunde, arealer ved Frøbjerg Banke, 
arealer omkring Nørresø og Brændegård 
Sø ved Brahetrolleborg, Syltemade Ådal, 
Monnet på Tåsinge, Longelse Bonde
gårdsskov, Skovsgård på Langeland(= fri
villig fredning efter ejerindens ønske 

uden erstatning; i henhold til hendes 
testamentariske bestemmelse ejes gården 
nu af Naturfonden); Ristinge Klint, Tryg
gelev Nor, Fredmosen, et areal ved Hov 
på Langelands Nordspids m.v. 

Et enkelt nederlag må indrømmes. En 
af naturfredningsforeningen rejst sag om 
omfattende fredninger af skovene på 
Horneland gående ud på, at de skulle 
bevares som blandet løvskov og ikke 
måtte konverteres til de mere lønsomme, 
men egnsfremmede nåletræsplantager, 
voldte mange problemer m.h.t. erstat
ningsberegningerne. Men nævnsmed
lemmerne var enige om, at sagen skulle 
fremmes, og afsagde kendelse i det væ
sentlige i overensstemmelse med fred
ningspåstanden. Skovejerne ankede af
gørelsen til Overfredningsnævnet (nu 
hedder det Naturklagenævnet). Efter li
geledes grundige overvejelser bestemte 
Overfredningsnævnet med een stemmes 
flertal, at fredningen ikke skulle gennem
føres. Det var skønne spildte kræfter; men 
jeg fik da heldigvis honorar alligevel! 

Fritid og foreningsliv 

Til trods for, at jeg hverken i min tid i 
Justitsministeriet eller som dommer har 
haft 48-timers arbejdsuge, endsige kor
tere arbejdsuge, har jeg i videst muligt 
omfang dyrket koncerter og teater. I 
Svendborg blev jeg naturligvis medlem 
af Teaterforeningen og Kammermusik
foreningen. Odense Teater og byorkeste
rets koncerter ligger jo også inden for 
rækkevidde, men afstanden betød nu al
ligevel noget sjældnere besøg. Et surro
gat blev medlemskab af foreningen Ope
ravennerne, hvis fynske lokalafdeling jeg 
var med til at stifte. Jeg har været med
lem af bestyrelsen i en årrække med sær
ligt ansvar for at arrangere ture til Flens
borg Teater til teatrets som regel rigtig 
gode operaforestillinger med et reper
toire, som ligger uden for det oftest op
førte. løvrigt dyrker vi videoopførelser og 
skiftes til at holde foredrag om de ope
raer, vi opfører og disses komponister. Da 
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Julius Paulsen (til venstre) modtager i sin 
egenskab af formand for Svendborg & 
Omegns Museum dronning Margrethe på 
Viebæltgård den 31. juli 1990. I forgrun
den med ryggen til ses borgmester Holger 
Rasmussen. (Foto: Keld Hansen, Svend
borg & Omegns Museum) 

jeg blev fredningsnævnsformand, over
vejede jeg lidt, om det ville medføre in
habilitetsproblemer, hvis jeg ikke ud
meldte mig af Naturfredningsforeningen; 
men jeg har nu ment, at det ville være at 
tage for tungt på problemet, og forenin
gens medlemsblad var af stor betydning 
for at blive orienteret om frednings
spørgsmål og Overfredningsnævnets 
praksis. Min sønderjyske oprindelse førte 
allerede i studietiden til at blive medlem 
af Grænseforeningen og fortsatte natur
ligvis som medlem i Svendborg og har 
siddet og sidder i foreningens bestyrelse. 
Jeg har naturligvis været medlem afDJØF 
og siden min udnævnelse også medlem 
af Dommerforeningen og efter, at jeg er 

Julius Paulsen 

blevet fredningsnævnsfonnand tillige 
medlem af den meget eksklusive (26 
medlemmer) forening af frednings
nævnsformænd. Jeg har i en del år været 
bestyrelsesmedlem i begge foreninger. 
Det jeg særlig fandt interessant ved ar
bejdet i dommerforeningens bestyrelse, 
var afgivelse af responsa om de sager, 
herunder særlig lovudkast. som vi fik til 
»høring« fra Justitsministeriet. Det var et 
arbejde, som jeg jo var fortrolig med fra 
min ministerietid. Mine interesser for hi
storie førte til medlemsskab i Historisk 
Samfund for Fyns Stift, Museumsforenin
gen i Svendborg og de jembanehistoriske 
foreninger, Dansk Jernbane-Klub og 
Jembanemuseets støtteforening. I nogle 
år var jeg medlem af bestyrelsen for Hi
storisk Samfund, og jeg har været med
lem af bestyrelsen for Museumsforenin
gen i adskillige år, og efter at jeg er ble
vet pensionist er jeg også blevet fonnand 
for bestyrelsen. Et job, som jeg absolut 
ikke ville have kunnet afse tid til at på
tage mig, medens jeg var i tjeneste. Jeg 
har undgået medlemsskab i logelignende 
foreninger med hyppige sammenkom
ster, der let ville kunne føre til inhabili
tet i betænkeligt omfang. På den anden 
side skal man naturligvis undgå at mure 
sig inde i det berygtede elfenbenstårn. 
Men det mener jeg også at have kunnet 
undgå. 

Nogle mennesker elsker at tilbringe en 
stor del af fritiden med pleje af deres 
have. Til det hus, min kone og jeg erhver
vede i Svendborg, hørte en stor og vel
plejet have, men jeg har ikke kunnet 
holde standarden. Dels interesserer ha
vearbejde mig ikke voldsomt, dels har jeg 
ikke haft fysik til større legemlige udfol
delser hverken i en have eller på anden 
måde, og med årene er kræfter og inter
esse yderligere aftaget. Jeg tænker på den 
berømte kredslæge, frk. Glud, som jeg fik 
en del tjenstlig forbindelse med i min 
Roskilde-tid, når hun sagde: »]eg har gi
vet mine omgivelser besked på, at hvis 
jeg nogen sinde skulle give mig til at rode 
i en have, så må de lægge mig i seng og 
give mig brom, for så er den altså gal 
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heroppe.« Sagt med en meget sigende be
vægelse med hovedet! 

Hvis nogen skulle spørge mig, om jeg 
har fortrudt, at jeg i sin tid søgte stilling 
i Svendborg, må svaret blive: »Ikke et se
kund«. Grunden hertil er dels et tilfreds
stillende og interessant arbejde, men 
også, at jeg ved ankomsten til Svendborg 
blev pænt modtaget af personalet, af ad
vokaterne og de mennesker, som jeg kom 
i berøring med gennem foreningslivet. 
Min kone, Kirsten Beyer, der som foran 
nævnt også er jurist, har det meste af min 
tid i Svendborg virket som dommerfuld
mægtig ved Svendborg byret, retten i 
Rudkøbing og retten i Odense, hvor hun 
er endt som retsassessor og leder af skif
teretten. Hun har haft det noget mere 
besværligt, fordi hun langt den største 
del af tiden har måttet rejse til sit arbejde 
uden for Svendborg, men vi har haft fæl
les interesser i de foreninger, vi var med
lemmer af, og fælles omgangskreds, så
ledes at også hun har befundet sig godt i 
byen. 

l. Af de sager, jeg behandlede hos statsadvo
katuren kan nævnes sagen mod >>Poul 
Tysker«, se herom årsskriftet årg. 1994 s. 
70 ff., oplysningerne i noten hidrører fra 
mig. 

2. Ved embedsbolig betaler brugeren ikke 
husleje, men skal sørge for vedligeholdelse 
og forrentning og afdrag på eventuelle 
prioriteter. Ved tjenestebolig betaler 
brugeren husleje, men staten sørger for 
vedligeholdelse m.v. 
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