
Opdatering på Strandby Bylav anno 2019. 

   

Strandby forsamlingshus er opført i 1897 som et samlingssted for 
beboere i Strandby og omegn. 

I forbindelse med forsamlingshuset er anlagt et Bystævne, hvor der hvert 
år, første søndag i maj, udnævntes en ny oldermand for byen. 

En avisartikel fra 1922, i Ugeavisen fra Haarby og omegn er Strandby 
Bylav nævnt og som det fremgår, var oldermandens hverv, at  
”Bringe meddelser til videre kundskab”.  

 

 

Afskrift fra Ugeavisen for Haarby og omegn, maj 1922, som findes på Lokalhistorist arkiv, Haarby. 

Strandby Bylav. 

  Man er endnu her i Strandby om en gammel Tradition ved at have en Oldermand til 
at varetage Byens eller Lavets Interesser. Oldermanden opbevarer Byhornene, hvis 
Toner for en Del Aar tilbage sammenkaldte Bymændene til Stævne, naar vigtige 
Meddelelser skulle bringes til videre Kundskab af Oldermanden. Kun i Tilfælde af 
Ildebrand kan man endnu høre de gamle Byhorns Signaler, og ikke at forglemme 
1`ste Søndag i Maj – naar der etter gammel Skik indvarsles til Lavets aarlige Møde i 
Forsamlingshuset – da kan enhver uden særlig forudgaaende  Ansøgning faa 
tilladelse til at øve sig i Hornblæsning som den yngre Generation benytter sig rigeligt 
af. 
  Ved Mødet i Søndags i Forsamlingshuset blev der foretaget Oldermandsskifte og 
afholdt Græsningsauktion, Generalforsamling m.m. 
  Blandt andet drøftedes et Forslag om Udvidelse af Forsamlingshuset, som man dog 
vilde tage endelig Bestemmelse om ved en senere Generalforsamling. 
  Et andet Forslag blev stillet om Afholdelse af en Festelighed i Anledning af 
Forsamlingshusets 25 aarige Bestaaen i September; dette vedtoges. 



 I forbindelse med generalforsamlingen i Strandby Forsamlingshus i 
februar 2019, blev der, af bestyrelsen, fremlagt et forslag til 
vedtægtsændring som afskaffer Oldermandshvervet i Strandby. Forslaget 
blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Oldermandshvervet har, ifølge tidligere vedtægter, gået på omgang 
mellem ejerne af følgende ejendomme i Strandby: 

Strandby vej 34,  
Strædet 1 
Strædet 15 
Strandbyvej 30 
Strandbyvej 26 
Strandbyvej 20 
Strandbyvej 13 
Strandbyvej 23 
Strandbyvej 27 
Strandbyvej 31 
Strandgade 117 
Grave Banke 3 
Grave Banke 2 

Begrundelsen for nedlæggelse af hvervet er, at flere gårde i Strandby er 
enten nedlagt eller ubeboet og de personer, som har overtaget de 
ejendomme, som er tilbage, er ikke interesseret i at videreføre denne 
gamle tradition. 

Den sidste udnævnte oldermand i Strandby Bylav er 
 ejeren af Braagaard, Strandbyvej 27, Strandby 

De gamle byhorn og protokoller forefindes stadig og kan ses ved henvendelse til 
Bestyrelsen for Strandby Forsamlingshus. 
     Lisbet Hammer 


