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Fra den gamle nordvestfynske Landsby. 
Ved August F. Schmidt. 

I den for Studiet af dansk Bondehistorie betydningsfulde 
Udgave: "Danske Vider og Vedtægter eller Gamle Landsbylove 
og Byskråer" I- IV (1904- 1932) ved Poul Bjerge, Thyge J. Søe
gård og August F. Schmidt findes fra de fem nordvestfynske Her
reder: Lunde, Skam, Skovby, Vends og Båg, hvorom der i det 
fØlgende skal meddeles nogle kulturhistoriske Oplysninger, fØl
gende otte Bylove: Østrup (Lunde Herred) fra 16. Maj 1548, be
stående af 148 Paragraffer. Beldringe og Tostrup (Lunde H.) fra 
26. Oktober 1654, 17 §, Lumby Tårup (Lunde H.) fra 1592, 
28 §, Bolmerod (Skam H., Skamby Sogn) fra l. December 1731, 
22 Afdelinger, der igen har Paragraffer. Vejlby (Vends H.) fra 
18. Oktober 1706, 31 §, Kjærby (Vends H., Asperup S.) fra 
14.April1629; i 3 Afdelinger, også fra 1704 og 1813. Gamborg 
(Vends H.) fra 22. Februar 1790 med TilfØjelser 1832, 1835, 
1890. De nævnte Vider og Vedtægter findes i Udgavens Bind I, 
297- 395. I Bind III, 460- 73 findes SØndersø Bylav (,Skovby H.) 
fra 1718, i 15 Afdelinger, der igen er delt i Paragraffer. 

Endvidere kendes der en Bylov, som har været gældende for 
A llesø By (Lunde H.) i Tiden fra o. 1500- 1800. Loven indsend
tes i !892 til Gehejmearkivet (Rigsarkivet) i København. Des
værre var de 9 fØrste Artikler forinden gået tabt, hvorfor den 
bevarede Del af det interessante Aktstykke begynder med 10. Ar
tikel og fortsætter med de fØlgende syv Artikler (Paragraffer) 
foruden TilfØjelser fra senere Tid ('1665, 1802, 1832) . Allesø By
lov er udgivet af R. Chr. Sørensen-AllesØ i hans Bog: "En fynsk 
Sognekommune gennem Tiderne, Træk af Allesø og Næsby
hovedbroby Sognes Historie" (1916), 41- 46. 

I "Vider og Vedtægter" er heller ikke medtaget det Lavsbrev, 
som Gmd. Rasmus Jørgen Jensen, Næs, har offentliggjort i Aar
bog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter IV 
(1916) , 608- 09 : Lavsbrevet er fra Sandage1· (Båg H.), består af 
7 Poster og indeholder Overenskomsten mellem Sandager og 
Næs Bymænd om, at de for Fremtiden ikke vil være i Bylav 
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sammen, fordi de Næs Mænd (Sandager S.) ved flere Lejligheder 
havde vist, at de ikke mere ønskede at holde "Lav og Lyd" med 
de Sandager Folk, hvorfor de sidstnævnte blev enige om, da de 
skiftede Oldermand den 25. Marts 1809, at sætte Næs Mænd helt 
ud af Lavet. I den lille Sandager Bylov læses iØvrigt om Bestem
melser vedrØrende Oldermand, Bytyren, Skjursmanden, !gangs
gildet, Begravelse, Slågilde m. v. 

Allesø og Sandager Vedtægterne bØr udgives i femte Bind af 
"Vider og Vedtægter", når dette engang fremkommer. I samme 
påtænkte Bind hØrer ogsaa de Middelfart Fiskeres Vedtægt og 
Skrå Marsvinsfangsten angående hjemme. Denne Skrå, renskre
ven 2. November 1693 (27 §), er offentliggjort af BranddirektØr 
Chr. Behrendt i nærværende Årbog 1921, 610- 616, hvor der gives 
udfØrlige Oplysninger om Marsvinsjagten (Lavshuset, Forhand
lingsprotokol, Regnskabsbog m. m.), Lavets Lade [u: Kasse] og 
Ligbåre. Lavet blev ophævet - 400 År gammelt - den l. Juni 
1899.1 ) 

I TingbØgerne findes ofte indskrevet Brudstykker af Landsby
love. For Odense Amts Vedkommende er der således mange Ved
tægtsparagraffer i de nævnte værdifulde Kildeskrifter. De gælder 
tit flere Byer og angår i Reglen kun Gærder, Fælleder, Græsning 
og den Slags. I Lunde Herreds Tingbog findes for 3. Juni 1635 en 
Vedtægt for fire Mænd i Brandsby og fire i Emmelev (Hjad
strup S.). Almindeligvis er det Oldermændene for de forskellige 
Byer, der fremstår på Tinge og på alle Bymændenes Vegne ind
går Vedtægt. Den 10. Juni 1635 er der en for Nislev i Otterup 
Sogn, Hjadsirup og Bladstrup (Hjadstrup S.) og Fremmelev i 
Lunde S. Den 17. Juni 1635 en for Emmelev, Brandsby og Norup 
om Fælleden. Den 25. November s. Å. kommer Oldermændene for 
de betræffende Byer igen for at få BØderne bestemt; det havde 
de glemt forrige Gang. Den 26. Maj 1637 vedtoges ens Vedtægt 
for Østrup, Brandsby og Hjorslev, der har ti Poster og et Tillæg 
på fem Poster. Og saaledes videre.2

) Lokalhistorikeres Opmærk
somhed henledes hermed på de Oplysninger, som TingbØgerne 
indeholder om Landsbyernes Love og Sædvaneregler. 

1 ) I sin Bog: Skeby og Otterup Sogne (1900), 169, nævner E. V. Los e 
en Bylav fra Ørridslev fra År 1653. Denne Lov kender jeg ellers 
ikke andre Steder fra . 

2 ) Poul Bjerge i "Vider og Vedtægter" I, 393- 95. 
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Bytoven vedtoges på Stævnet, der hyppigt blot var en åben 
Plads et praktisk Sted i Landsbyen. Adskillige Steder havde man 
dog rigtige stensalte Bystævner: en Krans - eller Række - af 
store Sten, tit rundt om et Træ, en til hver Bymand at sidde på 
under Forhandlingen, der lededes af Oldermanden. I NordØstfyn 
(Odense og Ås u m Herreder især) har vi en af vort Lands skØnne
ste Bystævnegrupper - der imidlertid ikke skal omtales nær
mere denne Gang - , medens vi fra Nordvestfyn kun besidder 
meget få Oplysninger om stensalte Bystævner. 

Man kender dog fra Flemløse (Båg Herred) lidt til et stensat 
Stævne. Det er nu helt fjernet, idet det efter Byens Brand 8. Maj 
1883, da der brændte 6 Gårde og 10 Huse, gik ud af Brug.3 ) 

I Aa-Højrup (Brenderup S., Vends H.) lå indtil i Begyndelsen 
af 1920'erne Bystævnet hen i den Tilstand, som Tiderne, der ikke 
har Brug eller Interesse for den Slags Ting, havde givet det. På 
Gårdejer Chr. Thomsens Foranledning samledes da Byens og Om
egnens Mænd til at jævne og planere Pladsen. Stenene 4 ) blev 
rettet op, og det hele blev ordnet, så det kom til at se ud, som det 
antagelig havde gjort fra sin Oprindelse af. Nu bliver Stævnet 
vedligeholdt med Renholdelse og Grus, så det står som et smukt 
Minde fra gamle Dage, der også bØr bevares i kommende Tider.5 ) 

- Pastor M. G. Krag, Præst i Gelsted (Vends H.) i Tiden 1819-
1864, nævner, at Bymændenes Samlingsplads, Stævnet, gerne er 
en Plads i Byen, hvor der stundom findes p lantet et Træ med en 
Stenkreds omkring.6 ) - I Gamborg (Vends H.) på den Plads, 
hvor tidligere Gadestævnet har været holdt, er der 1880 på For
anledning af den daværende historisk interesserede Sognepræst 
P. S. Nyeborg still et 8 utilhugne Sten i en Rundkreds om et Aske
træ i Form af et gammelt Bystævne (Bymændenes Antal var 
dengang 17) .7 ) 

Selv et Bystævne som det i Gamborg kan på en mærkelig 
håndgribelig Måde anskueliggøre for os det enkle, primitive 
Grundlag, hvorpå alt Samfund og alt folkeligt Selvstyre her til 

3) Trap (4. Udg.) IV, 576. 
4 ) Der er syv i en Rundkreds med en stor Sten i Midten. 
5 ) Sabro Petersen i Fynsk Hjemstavn II (1929), 161, med Billede af 

Stævnet. 
6 ) Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv, Tillægsbind I (1900),Nr.5. 
7) Trap 4 IV, 543. 
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Lands er bygget op. På de jordfaste Sten uden om Landsbyens 
ærværdige, vel nok oprindelig hellige Træ, har Bymændene taget 
Sæde År efter År, Århundrede efter Århundrede, og drØftet og 
afgjort deres fælles Anliggender. I Vintertiden har de dog af Hen
syn til Klimaet holdt deres Bystævne i Oldermandens Gård, og 
hos ham endte Stævnet også med et Bygild e, da Bymændene ·jo 
ikke alene udgjorde et Bylav, men også et Bygilde.8 ) En af de 
FØlger, Udskiftningen fik, var imidlertid den, at Bylavene og de 
med disse forbundne Gilder for en Del forsvandt eller indskræn
kedes i det mindste, og med dem - siger V ed el Simonsen - for
svandt tillige de mange Sagn, Fortællinger og Eventyr, der havde 
udfyldt de lange Samkvemsaftener; "thi da man så godt som 
ingen fælles Anliggender mere med hinanden havde at afgØre, 
men enhver Familie nu (helst hvor Udflytning fandt Sted) alt 
m er og m er afsondrede sig fra det hele," blev det efterhånden 
sådan, at Folk mere tænkte på deres eget end på de for hele 
Landsbyen fælles Anliggender.9 ) 

Pastor E . V. Lose er i sin Bog om Skeby og Otterup Sogne 
(1900), 172, også inde på SpØrgsmålet om Udskiftningens FØlger, 
idet ban dog kommer til det Resultat, der også viser sig at være 
det rigtige, at Fællesskabets Ophævelse kun langsomt ændrede 
Skik og Brug fra Fællesskabets Dage. Regeringen gav nok For
ordning efter Forordning, men de hjalp kun lidt. "Hele Byen 
var jo een Familje og havde handlet, plØjet, hØstet, kØbt Tjære 
(Tjæregilde) o. s v. i godt Familjeskab, hvor alle støttede til." 
Efterhånden trak de større Gårde sig dog ud af Fællesskabet, og 
de mindre fulgte efter langs afsted, men alligevel ser vi, at man 
trindt om i Sognene til ind i nærværende Århundrede trofast og 
sejgt holdt ved gammel Sæd og Skik, hvis Oprindelse taber sig 
langt tilbage i Fællesskabstidens Århundreder. I Allesø f. Eks. 
holdt Oldermandsinstitutionen sig - dog nærmest kun af Navn 
- endnu i 1916, og her havde man også til vor Tid Byen delt i 
tre Lau: SØnderballe, Østerballe og Hylleballe. R. Chr. Sørensen
Allesø meddeler, at Inddelingen blev holdt nogenlunde ved Bar
selgilde; men ved Bryllup og Begravelse fik hele Byen i Reglen 

S) Fynsk Hjemstavn I (1928), 127 f. 
9 ) Vedel Simonsen: Udskiftningen og dens Følger for Bondestamlen i 

Skovby Herred (medd. af J. E. Boesen i Samlinger til Fyns Historie 
og Topographie X 1890, 73). 
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Indbydelse.10 ) - Der fandtes i [{erte (Båg H.) to Slags Lav, et 
· for Gårdmændene og et for Husmændene, men Mølleknappe 
havde kun Lav sammen med nogle enkelte af Gårdene, ikke med 
dem alle, og dette havde været Skik i mange År. Husmændene 
kunde ikke tænke at komme med i Gårdmændenes Lav og om
vendt.11 ) 

I Helnæs Sogn (Båg H.) var det Skik, at alle Sognets Anlig
gender afgjordes i en Forsamling af de 20 Gårdmænd, så hvilket 
Forslag eller Pålæg, man der blev enig om, skulde gælde som 
Regel for alle de Øvrige Beboere. I en sådan Forsamling blev man 
d. 17. Oktbr. 1843 enig om, at i Stedet for, som det tidligere havde 
været Skik ved Barnedåb at byde alle Mændene til at ofre med Bar
net og ved Kirkegangskonens Indledning at byde alle Konerne til at 
ofre med Konen, skulde der i Fremtiden blot bydes vedkommende 
Lavs Mænd og Koner; ligeledes skulde ved Begravelser blot by
des vedkommende Lav og ikke som forhen hele Byen.12 ) P. Runge 
af Helnæs fortalte i Begyndelsen af dette Århundrede til Evald 
Tang Kristensen, at Helnæs forhen var delt i fire Marker, og 
Byen i fire Lav. Disse Lav bestod indtil o. Århundredskiftet og 
hed : Overby's Lav, Ellebæk Lav, Kildelav og Bøgeskov Lav. Der 
var altsaa fire Oldermænd. Valget af Oldermand gik på Omgang. 
Han havde Pligt til at bringe de Sager frem i Forsamlingerne, 
som netop lå for. Dog var det sådan, at den, der bedst havde 
Ordet i sin Magt, kom frem med de Emner, der skulde drØftes. 
Bogården hØrte ikke til nogen af Lavene, da E. T. K. var der i 
Besøg. Ved Begravelser bØd man da endnu hele Lavet, men sådan 
var det ikke altid ved Barnedåb. "Dog gør de Mænd det, der hol
der paa de gamle Skikke." 13 ) De fire Lav havde fire Pletter med 
RØr. Da Pletterne ikke var lige gode, skiftede de af og til om 
med disse Pletter, for at ingen skulde blive forurettet.14 ) 

Det kan være passende her også at nævne, at man endnu i 
Hasmark (N01·up S., Lunde H.) har et Digelau. Det holdt således 
den 11. April }931 en fælles Generalforsamling i Brugsforenin-

10 ) En fynsk Sognekommune (1916), 135. Trap4 IV, 477. 
11 ) Dansk Folkemindesamling 1906, 46, optegnet af K. G. Madsen. 
12 ) Helnæs Embedsbog, Afskrift ved Evald Tang Kristensen 

(Dansk Folkemindesamling). 
13 ) E. T. Kr.'s Opt. efter P. Runge (Dansk Folkemindesamling). 
14 ) E. T. Kr.'s Opt., medd. af Niels Hansen, Rørmosegård (D. F. S.). 
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gens Sal, skØnt det er delt i et Østre og et vestre Digelav, hvert 
med sin Bestyrelse.15 ) 

I sin herlige og indgående Skildring af Husgeraad og Redska
ber i en gammel Bondegård nævner Christine Reimer også, hvad 
der hØrte til det gamle Bylav : Tudehornet, Gildes- og Bysens Kæp 
samt forskellige Genstande, der blev brugt ved Bystævnet.16 ) 

Byhornet var vel næsten Oldermandens vigtigste "Embeds
redskab". I det tudede han, når Bymændene skulde samles til 
Stævne på Byens officielle Samlingsplads. Pastor M. G. Krag i 
Gelsted beretter herom : Skulde Mændene i en By give deres Er
klæring i en eller anden Henseende eller vedtage et Fællesarbejde 
eller udrede Bidrag til brandlidte, samledes de gerne på Stævne 
ved Lyden af et Horn, som Oldermanden opbevarer og må svare 
til. Ved sådan Lejlighed nydes vel noget Brændevin, men hØjst 
sjælden i den Grad, at nogen vanærer sigP) Christine Reimer 
omtaler også de brandlidte. Når nogen gik rundt at tigge til 
Brands ty' (støtte), "henvendte man sig til Oldermanden. Denne 
tudede da i Byhornet, og Bymændene mØdte saa op og gav en 
Marks Penge hver til den Brandlidte - intet ringe Bidrag for 
hver Enkelt. Undertiden gav man ogsaa af Kassen, der indeholdt 
BØder og sligt. Der var saaledes Vedtægt at erlægge en Firskilling 
i Forsildepenge, naar nogen ikke mødte rettidig til indvarslede 
Sammenkomster." 18 ) - På de to Hjemstavnsudstillinger i Tom
merup 1925 og i Glamsbjerg 1926 var fremlagt et Par Byhorn 
fra /{Øng og Flemløse. Disse Horn udmærkede sig vel ikke ved 
nogen særlig hØj Alder, men de var alligevel skØnne Minder om 
gamle Tiders Landsbyliv.19 ) 

Fra nogle Steder i Skovby Herred haves Optegnelser om Older
mandsgildet i Nutiden. Bogense Avis for 6. Maj 1908 meddeler 
således fra Veulinge, at "i SØndags Kl. 4 præcis lØd Byhornets 
dybe Toner over Vevlinge By. Bymændene mØdte paa Stævnet 
og vandrede med Flag i .Spidsen hen til Oldermanden, hvor der 
beværtedes med en Bid BrØd, en Taar og en Pibe Tobak. By-

1 5 ) Fyns Venstreblad 12. April 1931. 
16 ) Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv i Mands lVIinde 

(1910- 1919), 151. 
17 ) Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv, Tillægsbind I, Nr. 5. 
1B) Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv, 55. 
19) Olaf Andersen i nærv. Årb., 1927, 229. 
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lavets Protokol med Lavets Regnskab efterses, og Regnskabet 
kendes gyldigt. Den gamle Oldermand har dermed givet Afgang 
for denne Sinde, og saa drager Mændene med Fanen i Spidsen 
og Hornet baaret af den afgaaende Oldermand hen til den ny, til 
hvem Protokollen og Hornet hØjtidelig overleveres, hvorved han 
er indsat i Værdigheden som det næste Aars Oldermand. Hos den 
nye Oldermand gives derpaa "Igang": SmØrrebrØd, Øl, Most, 
Snaps, Kaffe og en Punsch, og dermed er Oldermandsgildet over
staaet. SØndagen efter plejer saa Ungdommen at samles hos den 
nye Oldermand til en lille Lystighed. Byhornet i Vevlinge er af 
en ganske antagelig Alder og fortjente visseligt at faa et SØlv
beslag, saaledes som det er Tilfældet i adski llige nordfynske 
Byer." 

Det er let at forstå, at Folkene i Vigerslev (.Skovby H.) så 
langt tilbage i forrige Århundrede som i 1840'erne vidste meget 
at fortælle til Vedel Simonsen (1780- 1858) om de i Sognet tid
ligere gældend e By love "og deres saakaldte "Holde en Lyd", hvil
ket sidste bestod deri, at naar Bymændene vare forsamlede til 
Gildes lang eller Godset forsamlet for at nyde den dem tilsiaaede 
Forlystelse som Slaae- eller Høstgilde, saa slog en dertil udvalgt 
(Oldermand) med en Stok til Lyd paa Bjælken, hvilket skulde 
bevirke almindelig Stilhed og Taushed, derpaa blev afsunget et 
Vers af en Psalme og derpaa en Formaning tilfØjet om at holde 
Orden og i modsat Tilfælde Mulkter paabudne. Dette "Hold en 
Lyd" benyttes ogsaa, n a ar unge Folk gav deres Igang eller hØj
tideligholdt deres Indtrædelse i Lauget, og naar en Karl blev 
mulcteret og ikke selv kunde betale, maatte Husbonden betale 
for ham, fordi han skulde staa til Ansvar for sin Karls OpfØr
sel."20) 

I Ejby (Vends H.) skiftedes Oldermand hvert År. Tudehor
net, som kaldte Bymændene sammen, og Stokken og Tegnet paa 
Værdigheden afhentedes hos den gamle Oldermand og overgaves 
den ny af hele Bylavet, som holdt Fest.21 ) Oldermandsskiftet 
fandt Sted 3. Påskedag.22 ) I Middelfart Venstreblad den 27. April 
1914 nævnes Ejby som et Sted, hvor "man endnu har bevaret 
mange af de gamle Byskikke, der nu ellers de allerfleste Steder 

20) Vedel Simonsen i Saml. t. Fyns Hist. og Top.X (1890), 73. 
21 ) Vejle Amts Folkeblad, Nr. 268, 1907, efter Assens Avis. 
22 ) Christine Reimer, 349, efter Fyens Stiftstidende 23. Marts 1913. 

12 
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er forsvundne. Byen har saaledes endnu sin Oldermand, hos hvem 
det gamle Byhorn gemmes, der ved enkelte Lejligheder benyttes 
til at samle Bymændene. Hvert Aar er Oldermandsskifte. By
mændene samles en Eftermiddag hos den gamle Oldermand til 
Oldermandsgilde. Hen paa Eftermiddagen gaar de alle med By
hornet til den ny Oldermand, hvor Gildet fortsættes. Forleden 
fandt dette Oldermandsgilde Sted. Gaardmand Hans Mortensen, 
der det sidste Aar har været Oldermand, afløstes af Gaardmand 
Christian Jensen." - Den nye Oldermand må ved Overtagelsen 
af Værdigheden give Aftensmad til hele Lavet; den festlige Sam
menkomst slutter først langt ud på Natten. Oldermanden er i sin 
Stilling et År ad Gangen. "Ejby Byhorn er saa gammelt, at det 
har set adskillige Slægter gaa i Graven. Nu bruges det mest, naar 
Folk skal kaldes sammen til Snekastning eller Ildebrand. "23 ) 

I Sandager (Båg H.) har der ikke været skiftet Oldermand 
siden o. 1906, hvorimod denne gamle Skik endnu i 1916 vedlige
holdtes hvert Års l. Maj i Landsbyen Næs; det var også den ene
ste Gang om Året, Mændene ude i denne By i 1916 samledes efter 
den gamle Lavsorden.24 ) 

På Helnæs (Båg H.) holdtes der hvert År den 2. Maj Maagilde . 
Da mØdte alle Bymændene på Kroen og spiste og drak og afhand
lede Byens Sager, altså alt hvad der angik Fællesskabet og alt 
kommunalt overhovedet. Til dette Maagilde blev Præst og Degn 
gerne indbudte, men de mØdte i Reglen ikke.25 ) 

Maagilde betyder vel Majgilde. Er afledet af Maden, det ind
dæmmede Stykke, hvis Forhold behandles der. 

Der fandtes en hel Del Bygilder af forskellig Slags foruden 
de allerede nævnte. Christine Reimer omtaler og skildrer således 
Arbejdssammenkomster, de ugentlige Gilder, Håndværkagilder 
(Vævergilde, Trændegilde, Smedegild e, Bindegilde, Humlegild e), 
T jæregildet, Tyregild et, O megild et, Bytte-Avis-Gilde, Medailie
gild er, Spillegilder, Rejsegilder, Skyttelav, /gang og Afgang, FØ
ringsgilde, Vullegilde, Degneost [gilde], Ska' egillet på Skættedagen 
og Kartegildet. Endvidere Plase1·gilder, nyere selskabelige Sam-

23 ) Meddelt af P . Runge, Bogården. 
24 ) Rasmus Jørgen Jensen i nærv. Årb. 1916, 611. 
25 ) Opt. af Evald Tang Kristensen, medd. af P. Runge, Bogården, 

Helnæs (Dansk Folkemindesamling). 
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menkamster (Danseballer og Friluftsmøder. 26 ) Her skal natur
ligvis ikke skrives noget ud af Frk. Reimers Værk om sådanne 
mindre Gilder, ligesom der ejheller skal gøres Uddrag af R. Chr. 
Sørensen-Allesø's Beretninger om Gilder og Samlav i Allesø Sogn. 
Derimod skal hidsættes de få spredt tilgængelige Oplysninger, 
jeg indtil nu kender om sådarme Sammenkomster i Nordvestfyn, 
idet disse så kan træde supplerende til Reimers og Allesøs Ar
bejder. 

Fra Nørre Næ1~å (Skam H.) har Jens Ped!eTSen meddelt, at 
de unge i Regelen havde et Lystgilde hver Måned. De dansede 
fØrst lidt, og så skulde de ud i Toften en Tid og tage Tag, men 
det var blot for Morskab, der blev aldrig Slagsmål. Derefter kom 
de atter ind at danse. Når et Par Folk havde holdt Bryllup, hold
tes der /gang . En Gårdmand gav dertil en TØnde Øl, en halv for 
sig selv og en halv for sin Kone, men Husfolk gav kun en Fjer
ding. Dette Gilde holdtes på det Sted, hvor der havde været Bryl
lup, og kunde Øllet ikke blive drukket den Aften, samledes 
Mændene igen, for drikkes skulde det. Øllet skulde være godt, 
og det skulde smages tilpas af en Mand, som var blevet udvalgt 
til det samme. - Afgang holdtes efter Begravelsen. Efter Gård
mænd og Husmænd gjordes Begravelse, men ikke efter Indsid
dere. Derimod skulde alle være med til at give Afgang. Indsiddere 
gav gerne en halv Fjerding Øl, og Afgang holdtes om Eftermid
dagen samme Dag, da Begravelsen havde været. Når Folkene ikke 
kunde komme inden for i Huset, fordi der ikke var Plads, stod 
de udenfor og drak Øllet af Skænkepotter. En sådan kunde tage 
en Pægl.27 ) 

I Ejby (Vends H.) holdtes fØr Høst Tjæregilde. Købmanden, 
tidligere HØkeren, leverede - således i 1907 - en TØnde Tjære, 
og Lavet samledes hos Oldermanden med Tjærekander. Hjul
manden borer Spundsen op, Smeden skænker Snapse, og imens 
fordeles Tjæren, der benyttes til Vognsmørelse. Det hele slutter 
med Fest, og det var vel også for Festens Skyld, man samledes. 
Tjære bruges kun lidt i vore Dage. Da Skikken i Ejby var ved 
at forsvinde o. 1907, lod Bylavet og Oldermanden sig fotogra
fere.28) 

26) Nordfynsk Bondeliv, 66- 76, 344- 49. 
27 ) Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv, Tillægsbind IV, Nr. 308. 
28 ) Vejle Amts Folkeblad Nr. 268, 1907, efter Assens Avis. 
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En anden Avisnotits fra Nutiden beretter om Tjærebytningen 
i Ejby og oplyser, at Gårdmændene samles, efter at Byhornet har 
lydt. Husmoderen i Oldermandens Gård beværter Mændene, der 
mØder med TrillebØr og Spand for at få en Part af Tjæren. For 
Beværtningen får Husmoderen efter gammel Vedtægt 16 Øre.29 ) 

Og endelig skal nævnes, at ved Almissegildet i Garnborg 
(Vends H.) samledes Bymændene hos Oldermanden. Hver af 
dem havde med sig en Pose, hvori var Mel og Gryn, desuden 
Flæsk o. l. Posernes Indhold blev hældt ud i et stort Kar og delt 
ud til de fattige. 30 ) 

Foruden Oldermanden havde man endnu et Par "folkevalgte" 
Bestillingsmænd i den gamle Landsby, nemlig Byhyrden og By
smeden - og fra lidt nyere Tid Stodderkongen. Vi skal dog ikke 
hØre nærmere om disse Indehavere af vigtige Bestillinger i vore 
Fællesskabslandsbyer, idet der kan henvises til sammenfattende 
Skildringer om disse af Bylavet valgte "Embedsmænd" .31 ) 

Her har det alene været Hensigten at fremlægge det meste 
af det fra nyeste Tid indsamlede kulturhistoriske Stof vedrØrende 
Bylav, Bystævner, Oldermænd og Bygilder i Nordvestfyn. Dette 
Materia le indeholder ikke blot Oplysninger af Interesse for 
Lokalhistorien; man træffer i det undertiden også på Enkelt
heder, der kan være af Betydning for Historieforskningen i Al
mindelighed. Folketraditionsstoffet har ikke mindst Værdi ved 
det Bidrag, det yder til Indsigt i og Levendegørelse af Landsby
lovene, der er omtalt foran i nærværende Redegørelse. 

---;/----

29) D. F. S. 190!i/47 efter Middelfart Ven streblad. 
30) Optegnet 1914 af Thomas B. Bang (D. F. S). 
31) Se mine Bøger: Hyrdedrenge og Hyrdeliv (1926), Byhyrder (1928), 

Landsbysmeden (1932) og Hugo Matthiessen: Stodderkongen (i 
Fra Arkiv og Museum, 1913; jfr. Fynsk Hjemstavn V, 1932, 26 f.). 
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