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1.

FORORD

Landsbyerne har i 1500-, 1600- og 1700-tallet normalt haft egne love, kaldet
"vider og vedtregter". Der er fra Fyn med omliggende 0er bevaret love fra 35
byer, og de er trykt i "Danske Vider og Vedtregter", bd. 1-5.
I det f0lgende bringes en oversigt over form og indhold af disse vedtregter, suppleret med en rrekke hidtil utrykte love, der er fremdraget pa Lruidsarkivet. Disse er 1976-77 transkriberet af landsarkivar, dr.phil. Anne Riising,
der med velvilje har gennemlrest mit manuskript og bidraget med vrerdifulde oplysninger. Det tillceg, der bringes si. 53-105, er s.9.ledes at betragte som et
supplement til "Danske Vider og Vedtregter".
Der er for de enkelte omrader anf0rt et ret stort eksempelrnateriale, idet
det dog ma bemrerkes, at det ikke i alle tilfcelde er udt0mrnende. De trykte love
anf0res i samme rrekkef0lge som i "Danske Vider og Vedtregter 11 • Safremt der foreligger flere love fra samme landsby, betegnes de med A, B etc. (eksempelvis
Y..rerby A og Krerby B, bylove fra henholdsvis 1629 og 1704). Tilf0jelser tilde
enkelte love betragtes ikke som selvstrendige love, men betegnes som till.reg med
tilf0jet arstal. Samtlige bylove bestar af en rrekke nummererede paragraffer;
nogle er inddelt i afsnit, drekkende bestemte omractet af det, der har vreret lovgivet for. Afsnit angives i det f0lgende med romertal, de enkolte paragraffer
med arabiske tal (eksempelvis Herrested A 75; Herrested B VII 10). - Den oprindelige retskrivning er bevaret.
SEtfremt der findes yderligere utrykte vider og vedtregter for fynske landsbyer fra perioden 1500-1800, vil jeg vrere taknemmelig for at blive gjort opm!Erksom derpa.
Nresby, juli 1977

Hans Henrik Jacobsen
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Indledning
Den, der vil have kendskab til landsbysamfundet, saledes som det har fungeret
fra tiden omkring 1500 og frem til udskiftningen, der for de fleste fynske
landsbyers vedkommende fandt sted i arene op mod 1800, har i de bevarede landsbylove - de Srutaldte Vider l) og

vedt~gter

- en UVUrderlig kilde ..lf€ 0SC af.

Landsbyen var i hine titler et ret lukket samfund. Dens beboere levede isoleret uden det samkvem med beboerne i de omkringliggende samfund, som deres
efterkornmere naturligt har faet. Institutioner som sognefoged og sogneforLJtanderskab etableredes f0rst ved forordninger i henholdsvis 1791 og 1841. Den nrermeste overordnede rnyndighed, der eksisterede indtil da, var den, som herredsfogeden reprresenterede. Imidlertid skulle der

v--~re

tale om en alvorljg sag,

f0r der rettedes henvendelse til ham. De problemer, der nuturligt

rn~•tte

opsta

i landsbyen, 0nskede dens beboere at klare selv, og det er baggrunden for de
vedtregter, der skal belyses i det f0lgende.
Uanset, hvilket samfund der er tale om, ma det have nogle vedtregter,hvis
<let 0nsker at besta og fungere tilfredsstillende, og det har ogsu vreret tilfreldet med landsbyen. Alt, hvad der foregik fra morgen til aften arets dage igennem, var baseret pa frellesskabet, og med tiden har man indset n0dvendigheden
af en bylov, hvis vedtregter alle matte efterkornme. Bl.a. var det vigtigt at
holde "vide og vedtregt" angaende grerder og hegn, og det blev for Fyns vedkommende pabudt i en vedtregt, udstedt a.f kong Hans 1492. Siden kom vedtregterne
til at omfatte alt vedr0rende frellesskabet, og man fandt det praktisk at

fa

dem nedskrevet. Af sa godt som samtlige bevarede vedtregter fremgar det, hvornar nedskrivningen er foretaget, men det forudsretter n0dvendievis iY...ke, at de
er opstaet pa det p8gmldende tidspunkt. Det er sandsynligt, at de i praksis
har eksisteret, f0r de er nedfreldet, og s&ledes he.r rod lrengere tilbage i tiden. Imidlertid er det vigtigt at fastsla, at de er opstaet inden for landsbyens rarnmer, og at det er b0nderne selv, der har skabt dem, emend de har haft
andre til at vrere sig behjrelpelige med selve udformningen.
Det var h0jskolelmrer Poul Bjerge (r.1853) og oberstl0jtnant Thyge J.S0gaard (f .1851), der i slutningen af sidste arhundrede pabegyndte

indsa~lingen

af de bevarede landsbylove og 1904 ff. lod dem publicere i 3 bind med titlen
"Danske Vider og Vedtregter". Som lokalhistorikere var de bcc;r:e interesseret i
bondens

ga i

kar

gennem tiderne, og da det viste sig, at beggc var villise til at

gang med indsamling af vider og vedtsgter, delte de arbejdet stil.edes, at

Poul Bjerge, der var den, der ledede og planlagde arbejdet, tog sig af det materiale, der indsamledes pa 0erne, mens S0gaard arbejdede med det jyskc mate-
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4.
riale. Da S0gaard d0de i 1911! fo rtsatte Poul Bjerge arbejdct alene. Efter
hans d0d i 1931 fuldfortes arbejdet med yderligere 2 bind af August F.Schmidt.
Han '1.bnede ved den sidste publikation i 1938 mulighed for, at der yderligere
ville folge et bind vider og vedtcegter. Dette

supp2.. ~1ment

kom imidlertid aldrig

til at se dagens lys. Til gengreld udgav August F. Schmidt i 1945 bogen

11

0lder-

mand og Bystcevne", og den udg0r sammen med Poul Mey.e rs disputats "Danske Bylag"
fra 1949 det vigtigste materiale om d.anske landsbylove i al alrnindelighed.

Vrerket "Vider og Vedto;gter", der sammen med

nedenn~vnte

materiale danner grund-

laget for nrorvrerende unders0gelse, indeholder f0lgende fynske bidrag:
Bind I:

Vejrup (Ubberud eller Indslev sogn).Se annliXrkning si .5.
R0nninge
0strup
Beldringe/Tastrup (Lunde sogn,Odense amt)
Lumby Tarup (Lurnby sogn)
Bolmerod (Skamby sogn)
Vejlby
KGorby A - B (Asperup sogn)
Gamberg
Kv2rndrup
Van tinge
Avernalrn
Rynkeby (Ringe sogn)
Hyslinge
Refsvindinge
Harst al

Bind III:

Drigstrup
Over-Krerby (Drigstrup sogn)
Lunde A - B (Lunde sogn, Svendborg arnt)
Egeskov (Kva;rndrup sogn)
LanggL

Stoense
Semders0
Svendborg
Bjerne (Horne sogn)
Bind IV:

Herrested A - B

Bind V:

Middelfart
I;umby (Lurnby sogn)
Alles0
Sc.ndager
Horne A - B
Munkebo (Dricstrup sogn)
Lydingg&.r de (Brahetrolleborg sogn)
H8.e;erup (Brahe trolleborg sogn).

Alt i alt drejer cl.et sig om vider og vedtregter fra 35 fynske byer, jrevnt for-

delt geografisk. Dertil kornrner 6 vider og vedtregter, sorn ikke tidligere har
vceret trykt. De 5 er fremdraget

pa Landsarkivet,

mens den sjette er i privat-

eje. Det drejer sig om f0lgende,alle gengivet som tilla;g til
s0gelse:

n~rverende

under-
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Espe 1667/1670

(Sallirige herreds tingbog 1669-71, fol.79-80)

Elmelund 1672

(Privateje: gdr.J0rgen Andersen, Elmelund)

Ollerup/£ t F:;-jc:u;.pl693

(Ollerup-Kirkeby kommunale arkiv)

S0dinge 1704

(Sunds-Gudme herreders tingbog l'?00-06,fol.517-19)

Hare 1733

(Wedellsborg birks tingbog 1727-37, fol•776-77)

Ringe 1771

(Ringe komrnunale arkiv; med undtagelse af de sidste
afsnit identisk med byloven for nabobyen Rynkeby).

I unders0gelsen er endvidere inddraget de sidste artikler i 'byloven for Alles0
(§ 18-25), der ildrn er aftrykt i "Vider og Vedt@gter"

2)

•

Ikke alle af ovenstaende bylove er lige ornfattende. Som det vil fremga. af det
f0lgende' har der vreret en rrelr.ke omrader' hvor der har vreret behov for at fe,
nedfreldet nogle vedtregter, og st0rsteparten im0dekommer da ogsa disse krav.
Enkelte er meget kortfattede og omfatter kun hegnspligter (Lydinggarde,Hagerup, Espe) og hold af byorne (Munkebo). Andre

besk~ftiger

sig primrert med for-

hold i k0bst83der (Svendborg, Middelfart). - Resten kan betegnes som egentlige
landsbylove, og i det vresentlige er det dem, nrervrerende unders0gelse er baseret pa. Afg0rende for, om en rrel<l'e vedtregter i denne forbindelse kan betegnes
som en landsbylov, har vreret, at de lovgiver for en vresentlig del af de omrader, der har haft relevans for det gamle landsbysamfund. F0lgelig ses der i
nedenst&ende oversigt bort fra vedtregter, der kun omhandler et

e1~celt

omrade

eller koncentrerer sig om forholdene i k0bstrederne. Dette udelukker imidlert id ikke' at de inddrages i senere afsni t ' hvor de pa.g.-celdende omrader behandles.
Anrn.:

Det fremgar ikke af byloven for Vejrup, om den har vreret gc;.;ldende for
Vejrup i Ubberud sogn eller Vejrup i Indslev sogn, og udgiverne af "Vider og Vedt03gter 11 tager heller ikke stilling til problemet. Det er imidlertid mest sandsynligt, at den har vreret greldende for Vejrup i Indslev sogn: Ifolge Matriklen af 1688 var der her 8 garde, hvorimod der
i Vejrup i Ubberud sogn kun er anf0rt 1 gard og 1 hus.
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Datering af bylovene
I de fleste tilfmlde fremgar det direkte af indledning eller efterskrift til
de enkelte bylove, hvornar de er vedtaget af byrnamdene. Enkelte er ufuldendte
i den forstand, at de f0rste eller sidste blade ikke er bevaret, og i disse fa
tilfelde har det ikke vmret muligt for udgiverne at fastsla tilblivelsestidspunldet.
Normalt har fremgangsmaden veret den, at en eller flere af bynendene - efter at bylovens enkelte vedtregter er blevet vedtaget - pa samtlige bymEands vegne har fremlngt den for herredstinget, der har autoriseret den ·som geldende lov.
Eksempelvis kan anf0res uddrag af byloven for 0strup:
''Vi gi0rre vitterligen for alle udi dette

ar

vort opne bref

epter Guds byrd

1598 onsdagen den 16. dags mai: For os (d.v.s. herredsfogeden og delefogeden
i Lunde herred) och menige tingmend vor skicket Hans Rask allcrmand i 0strop
och Jens Nielsen stoulsbrouder der sammested, hvilke der stoude her i dag
inden tinge i lent liud af domeren og loud lesse en byloug och gildisskik,
som forskrifvit star. Och forskrifne Hans Rask berette, at hand med stouelsbroderen och meninge nabouer hafver siddit med hvernnder pa edrug stefne
ock med deris fri vilge ladit optegne forskrifne byloug och artikler dennom
til gafn och beste, som nu bygge och bou i 0stroppe och her efter kommendes vorder".
Det har nmppe vmret

p~budt

ved lov, nt bylovene skulle forelegges herreds-

tinget. Af indledningen til byloven for Rynkeby fremgar det s8J.edes, at bynmidene har vedtaget at lade den tinglmse, 11pa det dend disbedre i alle m&ier kand
vordc halt og efterlevet 11 • Det er i dette og mange andre tilfrelde sket for at
skabe den n0dvendige respekt for loven.
I enkelte tilfmlde er loven approberet

~

herskabet, eksempelvis Gamborg

bylov af Wedellsborg, Kvmrndrup og Avernak0 bylove af Egeskov, Refsvindinge bylov af Juulskov, Herrested bylov af Ravnholt, Stoense bylov af Tranekmr og S0dinge bylov af Lammehauge. I visse tilfrelde fremg~ det tydeligt, at herskaberne har haft indflydelse pa lovenes udarbejdelse.

Nar

byrns:mdene i eksempel-

vis Horne og Stoense sltulle beta.le b0de, skulle der betales

11

halvt til vide og

halvt til herskabet". Herskaberne var naturligt interesseret i, at der var ordnede forhold i de byer, hvor deres fsestere boede. Herskaberne pa Lammehauge,
T0jstrup og Boltinggard har eksempelvis givet byloven for S0dinge f0lgende anbefaling, dateret den 6. oktober 1704:
"Som jeg gierne seer ,at det uide som hid iJ:ldU.l har gaaet i Svang i S0dinge
maatte blive forhindret og mine b0nder saa vel som samptlige Indvaanere i
byen Velfert kundc blive befordret,saa Confirmcrc~ ieg dette gierne (G.V.
Pogrell). Dette oven schrevne er ieg vel forn0yed med,og 0nschet gierne det

I
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maatte effterlevis Huilcket ieg confirmerer (Sal.Tim Banner H.Uhrne).Indmeldte confirmerer Jeg i alle maader huilchet ieg med min Haands Vnderskrifft og Signetes Hoestr0gt Testerer (Sl.Henrik Gyldenstiernes Anne Helvig van der Kula). 11
Ofte har det vist sig n0dvendigt at f0je vedtregter tilde oprindelige,men
det h0rer til

at tilf0jelserne er blevet lrest for herredstin-

sjreldenhede~ne;

get. Byloven har formodentlig fungeret efter 0nske, og da der normalt kun var
tale om

mindr~

rendringer og tilf0jelser, har man ikke fundet grund til at u-

lejlige herredsfogeden.
Ud fra de givne oplysninger er det da muligt at datere de fynske bylovc som
f0lger:
Tilblivelsesar

Tinglysning

Bylav

0

1559
1577
1592
1593

1667
1667
1672
1685
1693
-1698
1699
1704
1704
1706
(1706)
1706
1707

Horne A
Horne B

Antal
Till.reg
pararaff er

31
9
28
34
149
73

1592/93
1634
1593
1601

Lumby Tarup

1607
1629
1633
1654

48
Krerby A
32
3
Alles0 >
17
Beldringe/Tastrup
17
4
Herrested A )
85
11
Espe
Elmelund
67
.Marstal
7
Ollerup/ st:;:,crup 117
Drigstrup 5 >
77
26
Vejrup
Kearby B
30
S0dinge
25
101
Kvrerndrup
Avernak0
63
Vejlby
31
Stoense
65

1670

1704
1709

Bjerne
0strup
R0nninge
Lang

Udateret, 1654, 1688, 1706

1618, 1624, 1631, 1633, 1637
1644, 1648, 1779, 1782

a

1662, 1663, 1665

1813

~.fl.
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8.
Tilblivelsesar

Tinglysning

Bylav

0

Antal
paragraff er

1717

Rynkeby

48

1718

6)
Samders0

69

Over-Krerby

72

1731

Bolrnerod

89

1731

Herrested B

62

1733

Hare

14

1772

Ryslinge

70

1723

1736
1771
(1773)

1724

Ringe

53
118

Refsvindinge 7)

1790

Gamberg

12

1800

Lunde A

7

-1805

8)
Egeskov

1750, 1775, 1780, 1830, 1842

Samtidig gildesskra
1832, 1835

7

1809

Sandager

7

-1820

Van tinge

6

1823

Lunde B

11

1825

Lum by

At der er vedtaget en bylov det anf0rto

Tillreg

1820, 1823, 182B, 1832
1825

8

ar,

er ikke ensbetydcnde med, at den

pa-

greldende by iltlce tidligere har haft en bylov. Tvrertimod er det sandsynligt, at
de nyere bylove har afl0st reldre bylove, der i ordets bogstaveligste forstand ikke har kunnet holde samrnen mere. Det fremgar sal.edes af fortalen til den bylov,
som Kvrerndrup fik i 1706, at der tidligere har eksisteret en vedtregt og gildesskra for byen, men at den "formedelst alder er s!Zmderrefven og opslit". Det samme er tilfreldet pa Avernak0, hvor bebocrne samtidig beder deres herskab

pa Ege-

skov om at vrere dem behjrelpelige med at udarbejde en lov, idet den, der hidtil
har vceret sc:eldende, er "saa forslit og refven, at dend snart ingen mand kunde vrore til tiennigste eller efterretning".
Der synes saiedes ikke at vrere nogen tvivl om, at man i middelalderens landsbyer har haft visse fastsatte regler for at im0dega forskellige former for ufred,
og at en eller flere har haft ansvaret for, at de blev overh.o ldt. F0r de egentlige bylove er opstaet, har der da. efter al sandsynlighed eksisteret uskrevne love,
der mundtlig er overleveret fra generation til generation, og de har uden tvivl
haft samme retsgyldighed som de senere bylove. F0rst i 1500-tallet er man begyndt
at nedskrive dem, og det fremgar af flere af de her omtalte, at de er udformet pn
grundlag af en foreliggende tradition,jvf.indledningen til byloven for Bolmerod:
"Efterdi dct altid hafver vreret sredvanne og brug hos voris forfredre at holde vide
og vedtregt i byer ••• "(Fortsrottelsen mnngler,idet frz>rstc blad er beskadiget).
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Hvad st0rrelse angar, var landsbyerne i 1500- , 1600- og 1700-tallet lige s&
strerkt varierende som i dag. Den st0rste af de her omhandlede byer er Horne
med 60 garde (420 tdru hartkorn), den mindste Tl:Btrup med 3 garde (30 tdr.
hartkorn). Nar de enkelte landsbylove i det f0lgende citeres, kan det

v~re

af

en vis betydning, om de har vreret greldende for en by af st0rrelse som Horne
eller Tastrup, og der skal derfor indledningsvis gives en oversigt over byernes st0rrelse pa grundlag af Jv!atriklen af 1688 (jvf. Henrik Pedersen:"De danske Landbrug 1688 11 ,1928). I forbindelse med matrikuleringen i i688 blev £r0
ikke opm&lt, idet 0en h0rte under hertugd0mmet Slesvig; f0lgelig figurerer
Marstal ikke i nedenstaende oversigt:
Vindinge herred:

3 huse

100 tdr.hartkorn
207

Herrested
Refsvindinge

13 garde
32

Sunds herred:

Ollerup
St£igerup
Lunde
Egeskov
Kvrerndrup

25
10
6
16
23

14
1
0
13
13

131
38
53
74
92

Salling herred:

Espe
Van tinge
Horne
Bjerne
Avernak0

27
21
60
21
10

14

162
128
420
167
22

Gudme herred:

Ringe
S0dinge
Rynkeby
Ryslinge
Lang

9

()

()

9
33
()

0

0
3
4
7
9
10

75
101

5

71

8

91
155
121

Odense herred:

Elmelund

18
18
16
33
14

Lunde herred:

0strup
Lum by
Lumby Tarup
Testrup
Beldringe
Alles0

12
16
16
3
5
30

7
0
0
0
11

45
156

fisum herred:

R0nninge

19

10

159

Skam herred:

Bolrnerod

6

0

53

Skovby herred:

S0nders0

38

10

13jerge herred:

Drigstrup
Over-Krerby

11
11

3
0

B~

Sandager

13

Gamborg
Vejrup
Here
Vejlby
Krerby

20
8
14
16
10

3
12
0
16
12
6

279
84
75
66

Stoense

23

23

a

herred:

Vends herred:

N0rre herred:
(Langeland)

96
69
115

30

140
30
95
90

4o
108
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Inddeling
Som det fremgar af oversigtcn si. 7 f., er der star forskel

pa

antallet af pa-

ragraffer i de enkelte bylove. Det ma i denne forbindelse bemerkes, at visse
bylove, ckscmpelvis Lumby Tarups, har paragraffer, der indeholdcr sa mange vedtregter, at de svarer til adskillige paragraffer i de 0vrige love. Byloven fra
Lumby Tarup har saiedes med sine 28 paragraffer et st0rrc omfang end byloven
fra 0strup med sine 149 paragraffer. - Dct grelder for samtligc bylove fra tiden efter 1790,

~t

de er kortfattede og uden den betydning, som bylove af reldre

dato har. Udskiftningen var da pa sit h0jeste, og som det vil fremga, overfl0diggjorde den til en vis grad bylovcne, hvis vedtregter

pri!llc.~rt

var bascrct pa

fa:llesskabet.
De flestc bylove har en fortsat nummerering af de enkolte paragraffer. Enkelte bylove (Bolmerod, Kvrerndrup, Rynkcby, Ringe, Refsvindinge, Over- Krerby,
S1<mdcrs0, Herrested B, Ollerupfit ~zerui'.) ) har en systematisk inddeling i afsnit,
som med en rrekke paragraffer behandler hvcr sit omrfuie. De cnkelte afsnits ovcrskrifter r@ber, at det gcnner.1gaende er de sarnme omrEtder, der love;ives for,
bl.a. valg af oldcrmand og andre embedsl11E:!nd, disses funktioner, afholdelse af
bystzevne, opsyn rned grorder og hogn, det frelles markarbejde, bytyr og byornc,
g~sning

og t0jring, skovhugst, t0rveskrering, vedligeholdelse af veje, snekast-

nine, vedligeholdclse af ildsteder, forholdsregler ved tyveri, igo.ng og afgang,
adfrerd i gildeshus, pantning o.a. St0rstcdelcn af bylovene indeholder vcdt2gter
for de flestc af disse ornrader, og de vil blive behandl£t i dct f0lgende.

FormRl og tilblivelse
De fleste af bylovene er forsynet med en indledning, der prreciserer bchovct
for en bylov og an.giver de omstrandigheder, under hvilkc de er blevet til. Byloven for Drigstrup, dcr stari111lcr fra 1698, indledes saledcs med f0lgende vers:
Med lov skal mand land bygge,
at mand i fred kand lcfve med tryggc,
Dend enc den a."'ldcn i rotten f0ie,
med vold och magt ei sandhed b0ic
och lade vore hicrter vrere vort skcl,
d©mrne ofvcr os self, da giorde vi vel,
sandhed och ret med lov at frernr..1c,
skalke och tiufvc dermed at tcmmc.
Da nabobyen Ovcr-Krerby 25

ar

0

senerc ligcledcs fik en bylov, forsyncdcs den pa

tilsvarende made med ct vers:
Lands lover rigets
Byes vedtegt, byens
beholder hvcr mands
sampt fred og goede

st0tte,
gafn,
n©tte
nafn.
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Beggc vers giver udtryk for, at bylovenc har et moralsk sigtc. I praksis har
dct forholdt sig s&ian, at dcr har vreret behov for vedtegter f0rst og fremmest
vedr0rcnde problemer, dcr opstod som f0lge af fmllesskabet, og det visor sig
da ogsa, at st0rstedelen af vedtmgterne

angar

det rent landbrugsnessige. Imid-

lertid var det prmsterne, der i de fleste tilfrelde stod for lovenes udformning,
oftersom det var de eneste, der kunne skrive, og det har i h0j grad sat sit
prreg pa respektivo fortaler, cksempelvis f0lgende:
''Nroe och fred af Gud vor fader ved vor herre Jesum Christum, vor frelser
v~rre

med os alle gildbr0dre och gilds0stre udi Kierby gildislauf. Meden

pa det, alle gildbr0dre och eilds0stro: Gud ma ske louf och nre, och vi
kunde verre allesammcn endregtigc och ofverens udi alle gilislauf ••• , da
hafver vi ladit udskrifve dcnne efterskrifne byeloug os alle gildbr0dre
och gilds0stre til hielp och tr0st" (Kerby).
''Efterdi det hafver behaget Gud allermegtigstc at bcskicke alting udi begyndelsen og deraf at hafve sin vclbehag, sa er det og tilb0rligt og christcligt, at naboer, som bocr i bye sammen, de kommer udi ald oprigtig kicrlighed tilsammen, og den ene sig imod den anden forholde, som hand vildc
den anden imod sig skulle f0ie, da hafver alle mand udi Dristrop boendc
udi dend Harris Jesu nafn, Gud til ere og allc mand til gafn og beste,
endregtelig og samptlig samto3te efterskrefne vedtegt og byelov for os
og vore efterkommere udi Dristrop tillige med dem, der pl0icr og s&cr pa
Dristrop marker, at skulle holdis OG efterkommis under den straf, som udi
efterf0lgende articler sat ere" (Drigstrup).
''Udi dend Herres Jesu Christi nafn crre vi efterskrefne i dag forsamlct i
dend agt og mcning at vi af Guds nB.c:lc nogct vilde handle og med hvcrandro
talc oe; skulle

Se,

og indgac

BOID

kan.d vcrre

OS

sambtlige lavsnend til nyt-

tc og gafn, thi Christus siger, at hvor som dcr er indbyrdis frcd og endrcctighed, der er Guds rige og runde vclsignelse, og
befaling kand fremmis og voris

nmrin~

pa

dct at slig Guds

og biering for0gcs, hafvcr vi i

dcnd hellir, trofoldigheds nafn cfterskrefne poster med hverandre indgact
og sa.rntygt" (Vejlby).
Byloven for Langa indledes med en lrengere udl.mgning af Guds hellige ord, der
11

lferer, rad.er och formaner alle Guds b0rn at lefve et krerligt, stille, gude-

ligt och erlig lefnet", hvorefter den gode pn:9st omsidcr nar til realitctcrne:
"Och efterdi her findis mange buldervurig 9), spildchounc och tretachtige folk,
soQ icke ville orgis lO) och n0ies med deris egit, hiembles och samt0ckis der
af dend h0ie 0frighed och i dend store lov, at hver landsby, liden eller stoer,
ma hafve serdelis sin egen byelog ••• ,thi her foruden knnd ingcn bye holdis ved
macht, ligge och ret". Ligesom pn.esten i Drigstrup slutter praisten i Langa sin
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fortalc med en b0n, hvor i den almregtigc Guds hjrelp p Elkaldos, for

11

at alting

kunde udrettis hans helligc nafn til rerc och os alle til t arf och evigo salighed 11.
Andre er mere beskedne i deres formulering, idet de n0j es med at understrcge , at formaJ.et med loven er "at vrer c hvcr mand til nytte og gafn, do r e tsindigc til hielp og de vanartige og ugudelige til straf" (Avernak0, jvf. 0strup,
Marstal, Svcndborg, Bjcrne, Herrestcd B, Espe, Elmelund). I enkelte tilfrelde
lroggcs dcr ikke skjul pa, at forholdene har gjort dot n0dvendigt mod on bylov:
"Anno 1699 d. 8. februarii bec;yndto vi Vcirup gildbr0dre i Veirup dcnne vorris byelof at oprette,

pa

dot at ondc vaner kundo afleggis, og gode skicker

og s£Zder igien oprettis" (Vejrup).
Wi Underschrevne Kicndes, ••• at efftersom paa Nogle aar, i Voris Bye haver

11

vrerct Stoor uschichelighed med uforsvarlig ulovlig og os selv megcd schadelig heignet i

Mar~

og Bye, ager og Eng, som jo lenger jo mere til Voris

St0rste schade er tiltagcd, saa at cen stor del af os er moxsen ll) for
armed, og om dcttc schullo lcnger vare, Vi allc i fan Aar bliver reon 0dclagt, saa have vi samptlige Een hver av os givet

Voris Velb. og

saad~n

gunstigc Herschaber og Hosbonder til Kiende med ydmygst begioring at do
vilde os forhielpe til eon Byelov" (S0dingc).
Ha.r dot, dor her anf0res, w;rot dot, der har foranledigct en rrekke bylovc, ma

man konstatcre, at dot mango stcder har st.¥tct slct til mod folks moral, og man
fcrr habe, at Eiler Brockenhuus til Nakkeb0lle, dcr gav sine b0ndcr i Bjcrne
tilladclso til at udfcardigc en bylov i 1593, fik sit 0nske opfyldt, da han lod
fortalen til loven munde ud med ordene fra Davids 133. salme:"Eia hvor lystic;t
dct nu er, at br0dre som boer sammcn och

nab~ler,

for liges vel ! 11

Isa godt som saratligc tilfrelde anf0rcs det, at bym2ndone forpligtcr sig
til at vc1re lovcn eftorrettolig, og nt ct mindrotal ikkc kan kuldkastc, hvad
flertallct har vedtagct. Enkelto steder ho.r det endog vceret ensbetydendo med
id0mmelse af b0de, sc'.'uremt nogen var utilfrcds med bylovens vecltregtcr: ''Fincles
der nogen Hand, der icke vill samtyckc oc indgaac disse Articklc, som vi kunde alle hafve Gafn oc Nytte af, da skall dend ingen

R~ttighcd

o.:: Tr0st skoc

efter denne Bylof oc Vilckor" (Horne A 30; jvf. Rynkcby IV 10, Ringo IV 10,
Elmelund 5).
I flere tilfrelde understreges det, at oldermanden skal have byloven i
forvaring ( 0strup, Beldringe/Tastrup, Bolmerod, Hcrrestod ,Ollcruppttccrup),
og dct hci.r uden tvi vl . vreret normal praksis. Den fore le. sredvo.nligvis kun i et
ekscmplar, og alenc af den grund var den et vigtir;t dokument. F0rstc 8ang,en
fynsk bylov kom

pa

tryk, var i 1773, hvor kammcrrud Friedrich Bagger til Juul-
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Refsvindinge h0rte, lod denne bys vedteae;ter trykke pa trykke-

riet i Odense, og f0lgelig kunne der indlmgges et eksemplar af den i hver gard.
Hermed havde hver af bynendene i Refsvindinge mulighed for at orientere sig om,
hvad han havde at rette sig efter, slifremt han da var i stand til at lmse. F0r
denne tid var der ikke mange uf b0nderne, der kunne lmse og skrive, og i en
rrcltlce af de her citerede bylove har bymamdene underskrevet med ofte ret ubehjmlpsomme ini\ialer.
Skulle loven g0re fyldest, nyttede det ikke, at bymamdene ikke var fortrolige med dens indhold. I en rrekk.e bylove indgar det som en vedtregt, at den
skal opl.reses for de forsamlede bynmnd 6n gang om ih-et, og det har sandsynligvis vmret det normale. I Sc1mders0 gik byloven dog fra gard til gard "ncste s0gnedag f0r Voldermisdag", hvor der holdtes stmvne, pa hvilken mE.de man har villet sikre sig, at alle havde dens indhold prresent. I Elmelund og Herrested oplmstes byloven 3 gange om aret (henholdsvis Kyndelmiosedag, Valborgdag og 2.
Pinsedag og Philippi Jacobi

= l.maj,

St .Hansdag og Mikkelsdag), og savel by-

mamdene som deres tyende og b0rn skulle sidstmavnte sted 'VE"..re til stede. I
Ryslinee skulle opl.msningen af byloven p8h0res af bymamdene og "alt ung mruidki0n over ti ar", i Rynkeby og Ringe af 1'bymendene, drenge, b0rn, som er kommen til

ar

og alder, og tiennistefolk", i Kvmrndrup af

11

samptlig byel'JE)ndene,

deris hustruer, b0rn og tiennistefolk". - Pa denne m&ie har man villet sikre
sig, at ogsa den unge generation, der siden skulle indga som medlemmer af bylavet, var fortrolige med bycns

vedt~gter.

- Nik en ny mand kom til byen, var

det oldermandens pligt at orientere ham og lade loven oplmse for ham

(Krerby,

KV&ll'ndrup, Herrested).
At byloven var vedtaget og underskrevet af bymrendene og eventuelt godkendt af herredstinget eller herskubct, var ikke ensbetydende med, at der ikke kunne foretages amdringer eller tilf0jelser. Eksempelvis afsluttes byloven
for

Over-I~by

med f0lgende bestemmelse: ''Ved daglig forfarenhed kunde obser-

veris enten til byens, markernis eller menige mands n0tte og fordel, som egentlig her at tilf0re denne sinde kunde vere forgls:Et, da skal sarnme, nar
det med samptlige byemrends samtycke, ofververelse og underskrift her efter
vorder indf0rt,sa vidt det icke·strider imod loven, alletider V&ll'e af lige
kraft". - I det hele taget grolder det, at man, mens tid er,

ma "lnde

byssens

rettighed komme fram" (Qlstrup 144) og sige til, om man ''lcand bedre r&i optenko" (Lumby Tamp 2). I flere tilfrelde har man haft den praksis, at det
blev overladt. til oldermanden og/eller et vist antal af bymamdene, ofte 4,
at trmffe afg0rolse om ting, der ikke matte vmre ta.get h0jde for i byloven
(0strup, Langa, Herrested), og afg0relsen havde da samme gyldighed som det,
der var stadfestet i selvo bylovon.
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Opbygping og formulering
I det store hele grelder det, at de enkelte vedtmgter i bylovene har vreret affattet pa en s&iai: .m&le, at de har vreret forstaelige for jrevne b!'lmder. Kun et
fatal af dem er holdt i kancellistil; den, der udformet fortalen til Herrested
A, syre3 sB.ledes at have haft et godt kendskab til almindelig retspraksis. Alt
i alt kan man f0lgelig konstatere om datidens bylove, at de har vreret mere "forbrugervenlige" end vore dages love. Nok har det vreret praster, degne og godsfuldmregtige, der har f0rt pennen og formuleret de enkelte paragraffer, men det
var b0nderne, hvem vedtregterne f0rst og fremmest angik, der stod bag og uden
tvivl har haft indflydelse pa, hvilke omr&ier der skulle lovgives for, og hvilke b0der der skulle id0mrnes for de enkelte forseelser. Der er sctl.edes ikke noget,
der tyder pa, at b0nderne n0dtvunget har mattet acceptere en bylov for det - ofte
ret lille - samfund, de levede i.
De fleste af vedtregterne er kortfattede og i forbavsende grad enslydende.
Oftest angives blot b0den for den enkelte forseelse:
"Om nogen ager eller rider eller gi0r stige ofver nogens eng eller korn,hand
gifve i t0nde 01 til vide" (R0nninge 66).
"Om nogen byder allermanden at ville sl&i med hanum pa stefne, nar hand taller om byens nytte och gafn, hand b0de til vide 1 l.tting 01 11 (0strup 66).
"Ingen

ma huse

nagen tater eller slige oml0bende folk. Hvo det gi0r, b0der

2 mark for hver person" (Bolmerod X 3).
Selv om ikke alle vedtregter er affattet sa kort og prrecist som ovenstaende,kan
det konstateres, at der hyppigst er brugt f0lgende formulering: Hvo, som forbryder sig mod det og det, han b0de serlan og s&ian til vide (

= b0de,

der til-

falder byen, en betydning af ordet vide, der ofte forekommer i fynske bylove).
Visse bylove, eksempelvis Drigstrup, l:erer p:neg af lange og

o~.hygeelige

formu-

leringer, mens enkelte, eksempelvis Lumby, har sa indviklede paragraffer, at
det har kunnet knibe for den jrevne mand at forsta dem.
Den til tider ret ensartede opbygning lader formode, at de, der har vreret
medvirkende ved bylovens udformning, har haft kendskab til andre bylove. Det har
uden tvivl vreret de fremtradende blandt b0nderne,der sammen med prasten og degnen

~ar

~rct

initiativtagere, og det har VEeret dem, der oftest har vreret uden

for byens granser. At der har vreret forleeg er helt oplagt i flere tilfrelde: Vresentlige dele af bylovene for Kvmrndrup og Avernak0 saint for Rynkeby og Ringe
er sprogligt

ea godt

Elmelund har haft den

som identiske, og der er ingen tvivl om, at bymmndene i

80 Ecr- gamle bylov for Lumby Tarup som forleeg, da de i 1672

udarbejdede deres vedtregter; opdelingen er forskellig (henholdsvis 28 og 67 paragraffer, men indholdet er identisk, rmkkef0lgen som regel ogsa.Pa tilsvarende
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m&de kan der drages paralleller mellem bylovene for Drigstrup og Over-Krerby
og til en vis grad mell7m bylovene for S0nders0 og Bolmerod. I alle tilfrelde
er der tale om byer, der ligger hinanden ret ner, og i de fleste tilf<dde
er der et begrrenset antal ar mellem lovenes tilblivelse.
Til gengreld er det fornyende at fordybe sig i en bylov som Ryslinges, der
behandler omrader, som ikke omtales i de

11

traditionelle" bylove. Det 8;2lder

eksempelvis afsnittene om "forligelse imellem egtefolk", "ulyckelig ildebrand 11
Of;

11

smi tsom syge iblandt bresternetr. - Nltr denne bylov

pa

visse omrader virker

anderledes end de 0vrige, skyldes det f0rst og fremmest, at den er af nyere
dato (vedtaget 1736, men

11

1.rest og protocolleret inden Sunds Gudme herreders

ting 1772") og sandsynligvis ogsl-l, at man har 0nsket at tr.xffe forholdsregler pa baggrund af erfaringer vedr0rende

kv~gsyge

og et stort antal ildebrande,

og det har de, der har udformet loven, taget skyldigst hensyn til. Af tilsvarende interesse er bylovene for Kvmrndrup og Avernak0, der begge har fyldige
afsnit om kirkegang og b0rneopdragelse. Men sactanne <ifsnit horer absolut til
undtagelserne.

Oldermanden
Hvornar oldermandsinstitutionen er opstaet, er der ingen, der er i stand til
at oplyse. Embedet omtales ikke i landskabslovene, 00 det ma formodes, at det
da er af nyere dato. I Jyske Lov anf0res det, at en enkelt kan
til at f0re en sag for byen, og
v&;re opstaet

pa den

befuldrrro~gtiges

baggrund kan institutionen muligvis

b

Irnidlertid er det en kendsgerning, at

b~mderne

i

landsb~ren

sit langt til-

bage som f0rste halvdel af 1500-tallet har udgjort et bylav, og at en af dem
har fungeret som oldermand.
Det at vczre oldermand har vreret opfattet som borgerligt ombud. I langt
de fleste bylove er det fornn,'.leret s£ledes, at hvervet som oldermand "gar ret
om i byen" (d.v.s. med solen), og hver har beklc:>dt embedet et B.r ad gangen. I Dreslette har mun dog undertiden skiftet oldermand to ganc;e om aret, idet

de' der var ejere eller f<;:;stere af mere end 4 tdr. hartkorn' funsercde 1 ar'
1
~
12)
mens de, der var ejere eller frestore af mindre, kun fungerede 2 ar
•
Kun i enkelte tilfrelde har man valgt oldermand af bym&ndenes midte:"Skal
aldrig oldermends lenid ga runden byen i Tharupe, sa at en naboe tager lenid
efter anden ••• Hvo som aldermand skci_l verre, hand skal af fire eller otte mend
af laugsbr0drene keisis l3), tiltagis och udvelgis" (Lumby Tarup 1, jvf. Elmelund 2). Genvalg kunne finde sted, safremt den fungerende oldermand var indforstaet derrned. - Af en senere tilf0jelse til byloven for Lumby Tarup frerng&
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det, at man som and.re ateder er gaet over til at lade hvervet som oldcrmand

pa skift. - I nabobyen Alleso vedtoges i 1662 en tilf0jelse
gaende ud pa, "att Oldermandslenit schal gaa rundenom i Byen",

ga

til byloven,
og det lader

formode, at man indtil dette tidspunkt har haft et lignende system som i Lumby Tamp.
Alt i alt synes man at have tilstrrebt en sa demokratisk ordning som muligt. Enhver af b0nderne matte, nar det blev hans tur, tage ansvaret for vedtregternes overholdelse, og var han
'

"til vide og vedtmgt 11 •

-

p~

nogen made fors0mmelig, .matte han b0de

At ikke alle har formaet at varetage hvervet lige

godt, kan der ikke herske tvivl om, og i visse tilfrelde harder dn ogsa mret mulighed for at blive fritaget for hvervet. Ikke alle har kunnet leve op
til de krav, der if0lge visse bylove stilledes til oldermanden:
"Och hvo som aldermand skal verre, hand skal ••• verre vis, veltallende och
hafve forstand

pa bysens

gafn, nytte oc framtarfve" (Lurnby Tarup 1).

"De skal ware oldermand, som ere forstandige og vide at ramme byens og meninge mands gafn og bcste, og som hafver et got rychte" (Drigstrup 4).
"Og (skal) de vmre oldermand, som ere vittige og forstandige, sampt kand
svare og tale

pa byens

sager, som menige ma.nd kand vrnre til gafn og besto 11

(Over-Kaerby II 2).
S£1.edes har det veret en forudseetning, at oldermanden var i besiddelse af visse karaktertrmk, der gjorde ham egnet til at f0re en forhandling. Visse steder
har man da ogsa taget det forbehold, at hvervet

k~nne

g& videre til en Clllden

af bymam.dene, sat'remt den, hvis tur det var at vmre oldermand, ikke blev anset
for at ware egnet (0strup2; Lumby Tarup l; Drigstrup 3-4; Herrested B I,l; S0dinge 19). Fritaget var bymam.d, der
hed ikke

se. sig

pa grund

af o.lderdom , sygdom eller svag-

i stand til at varetage hvervet pa tilfredsstillende m&ie

(Kvmrndrup II l; Rynkeby I l; Ringe I l; S0nders0 II 4; Stoense l; Ollerup/
Stl-.gerup II 10; S0dinge 19). Hvis man af andre grunde Ui."ldslog sig, matte der
b0des derfor (R0nninge: 1 td. 01; 0strup:

t

td. 01; Krarby: 10 mark; Rynkeby

og Ringe: 2 sletdalere; Langa: 1 td. 01; Herrested A: 1 td. 01; Elmelund: l
tel. 01). -

Nar

bynendene i R0nni11ge

pa stevne

tilf0jelse til den eksisterende bylov

~

Kyndelmissedag 1624 - som en

vedtager, at den, der g0r indsigelse

mod at nage imod oldermandshvervet, skal b0de 2
~e

det, skyldos det nok, at der i de

forudg~nde

t~nder

ar

01 og alligevel bestri-

hnr vmret forholdsvis man-

ge, der har vregret sig ved at tage i111od det. - Mens man i Vantinge har kunnet
bytte med en andcn af byme.mdene, der var villig til at putage sig hvervct,mod
at levere byrnsmdene en potte brmndevin, slas det i andrc tilfrelde fnst, at det
ikke er .muligt at ke}>e sig fri. I byloven for Elmelund understreges det, at
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bymrendene, s8.fremt oldermanden ikke er "til pass eller ued magt", skal vrere
ham behjrelpelige og "gaa Selff med om behouff gi0riss" (Elmelund 7).
Oldermandsskiftet fandt de fleste steder sted Voldermissedag (Valborgdag,
l.maj). Pa dette tidspunkt skulle hegn og grerder efterses, for at det nysaede
korn kunne "fa fred", og nar bymrendene var samlet til "gmrdegang", var det
praktisk, at oldermandsskiftet fandt sted ved samme lejlighed - som det hedder i byloven for Lumby Terup: "en ret arsens tid at sette oldermand i och af 11 •
Nogle steder foretrak man at lade oldermandssldftet forega pa andre nrermerc anf0rte dage:

Mathias'Dag,2L~.februar

(Vejlby), l. s0ndag i fasten (Rys-

linge), Aske-onsdag (Langa), St.Hansdag (Avernak0), Mikkelsdng,29.september
(0strup), Hortensdac (Ollerup/Stagerup).
August F. Schmidt har i sin unders0gelse "Oldermnnd og Bystaevne 11 inddrn.get mn.teriale fra bylav af nyere data, hvis oprindelige vider og vedtregter
ikke er bevaret, og det giver i nyere tid et endnu mere varieret billede af
tidspunktet for oldermandsskiftet pa Fyn. Udover Voldermissedag mavncs saJ.edes Nytarsdag, St.Poulsdae; (25.januar), Kyndelmisse, Fnstelavn, l.marts, 6.
juli, Mikkelsdag (29.september), Alle Helgensdag (l.november), l. s0ndag i
advent og Lille Juleaften.
tilf~lde,

Ofte har det nok beroet pa et

hvornar oldermandsskiftet fandt

sted. Der synes ikke mindst i nyere tid at have vroret tendens til at vaelge
en af arets mrerkedage, hvor arbejdet alligevel hvilede. - Alt i alt har Voldermissedag, Kyndelmisse og Hikkelsdag vreret de dage, der hyppigst har VEZret
foretrukket pa Fyn, og det l'uP..nger naturligt sarnmen med, at det mange stcder
var de dage, der holdtes

11

ordimart 11

st~vne

(se nedenfor).

Det var vigtigt, at oldcrmandens afg0relser blev respckteret, OB der er
i sa godt som samtlige bylove fastsat b0de i tilfmlde nf, at bymrendenc ikke
var oldermanden lydig. Det v-c:are sig, hvis nogen eksempelvis

11

grur ulyd" ,d. v .s.

bruger ukvemsord, f0rer uh0visk tale eller ypper kiv OG trrette mod olderDanden (Bolmerod I 12; Vejlby 9; Rynkeby I 8; Ringe I 8; Drigstrup 8; Over-Krerby II 4; Langa 21; S0nders0 II 17; Bj~rne 32; Horne A 6; Elmclund 4; S0dinge 21), neagter at patage sig det arbejde, han p&lregger (Vejrup 21), nregtcr
ham adgang, nar

h~..n

skal pante (BeldrinGe/Tastrup 16;

K~rndrup

VI 2; S0nder-

s0 II 17; Alles0 23), fremsretter trusler (Lumby Tarup 11; Drigstrup 8; OverK,;~rby

II 4; Bjerne 32), overfalder ham - som det hedder i byloven for

K~rn

drup "med blaslaug, stafshug, stenshug, benshug, nefvehug, hargref eller jordskuf" (0strup 66; Bolmerod I 12; Kvmrndrup II 10; Avernak.0 3L~; Langa 22; S0nders0 II 12)

eller fremsretter usande pastande om ham eller overfor hara (Bol-

rnerod I 12; Drigstrup 8; Over-Kc"'Zrby II 4; S0nders0 II 12). - Ligeledes id01'iltes der b0der, dersom nogen

beci~ (

de s2I11II1e forseelser mod oldermandens hjrelpere.
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Skulle byloven fungere efter sin hensigt, var det en forudsretning, at der
stod respekt om oldermandens person, og det gjaldt ikke kun, nar han optr&:ite

pa strevne,

men ogsa ved gilder og andre sammenkomster. "Oldermanden er allis
ko~ner

mand og bor at hafve fred, hvor hand

og hafver noget at forrette, sfi.

lenge hrui i samme embede er", understreges det saJ.edes i bylovene for Drigstrup (8) og Over-Krerby (II 4).
Til gengreld skulle han optrrede vrerdigt,
og i det hele taget rogte sit hverv

pa

tilfreldet, matte han betale bode, og i

ve~re

retfrerdig i sine afg0relser

tilfredsstillende made. Var det ikkc
v-~rste

fald kunne han blive frataget

embodet (Lumby Tarup l; Rynkeby I; Ringe I; Kvrerndrup II 2; Ryslinge 70; Sonderso II

lL~-15;

Herrested B I 7; Stoense 1,45; Espe 9; Ollerup/Stagerup II 11).

Det var oldermandens pligt at handle til byens

11

gavn og bedste" uden per-

sons anseelse ("gjore alle i Byen uden Forskj2d,Rig og fo.ttig,fryndt og fremmet,
lige

R:~t

og Skjel" ,Ollerup/Stagerup II 3). Det har VEaret hans opgave at pase,

at de vedtragter, der var nedfreldet i byloven, blev overholdt,

o~

derfor he>rer

det til sjczldenhederne, at hrurn pligter an.fores samlet. Doc fremger dot nf de
enkelte vedtregter, at det normalt har hort til oldermandens pligter at
1) indkalde bymrendene til strevne
2) kalde til lyd og fore ordet

pa

st~vne

3) opbevare bylavets sager (bylov, bystok,penge, evt. vcerdipapirer)
L~)

f0re byens regnskab (med mindre han havde en srerlig hjrelper til dotte)
og forell::egge det pa visse fastsatte tidspunkter

5) pase - evt. sammen med hjrelpere - at mn.rkarbejdet blev udf0rt i frellesskabets and, og at markfreden blev respekteret

6) fore tilsyn med hegn og grerder (ga g&;rdegang)
7) have tyr og orne pa stald

8) foretuge ransagning ved tyveri
9) foretage eftersyn af vandsteder,

t0rves~~r,

skorstene, ovne o.lign.

10) stille tvistigheder mellem byrn53ndene
11) vrere byens talsmand udadtil og i det hele taget varetage byens interesser
12) holde oldermandsgilde, evt. andre gilder, og ved dissc bevmrte byrnrendene

13) informere sin efterfolger vedrorende embedet.
Der vnr saledes et ret betydeligt arbejdc forbundet med at vrere oldermand, og
ikke mindst i storre landsbyer havde bylavet flere embedsrnrend, bl.a. stolsbroder og foldemend, der varetog en del af de anf0rte pligter (se nedenfor). Var
det alvorlige sager, der skulle p&domrnes, lad man visse steder

4, evt. 8 mrend

behru1dle sagen, for der blev id0rnt straf (Kvrerndrup II 1; Ryslinge 8; Sonders0
II 13). I sfulruine

tilf~lde

stod oldermanden altsa ikke alene med ansvaret. Og-

sa i andre tilfrelde kunne der ydes oldermanden bistand af 4 udvalgte rJ'l&nd.
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Hvervet som oldermand var ul0nnet. Kuni enkelte tilfrelde (Drigstrup)
prreciseres det, at han skal have eventuelle omkostninger drekket. I Stoense
var de::- til gengreld forbundet et gode ved at vrere oldermand:"Hvilken dannemand,
som de betroer at v;;are deres

olde~mand •••

,(hand) have da af byens penge trei

mark danske til et par ska" (Stoense 1).
Selv om der var en vis magt forbundet med at va;re oldermand, knn nmn ikke forestille sig, at det har varet et attravrerdigt hverv.

Nar

bl.a. en

sa star

del af vedtregterne, sorn tilf<Bldet er, ornho.ndler slagsm£tl. og c:µ:1dre former for
stridigheder, kan uoverensstemmelser ikke have h0rt til sjceldenhedernc,

O [~

det

har pehvilet oldermanden at bilrege;e sgtdanne.
Hver af byms.:;ndenc i en middelstor fynsk landsby har no.,'Ppe haft mulighed
for at bestride hvervet mere end et par gange, og de har nreppe incltaget den
position, som visse

sogneradsform~nd

senere kom til at indtage, nar de havde

siddet pa administrationen en l a;ngere arrrekke. Man har haft et t:dprreget lokalt
selvstyre, og oldermanden har i mange tilfrelde blot VC3ret den, der har haft ansvaret for, at et

pa

forhEind fastlagt system har fungeret. At en bymand har be-

nyttet sin periode som oldcrmand til at f&, visse 0nsker gennemf0rt kan ikke udelukkes, og der er selvf0lgclig

~-ngen

tvivl om, at landsbysarnfundet 11.ar fun-

r;eret bedst med en fast og sikker oldermand i spidsen. En sc,dan har bymC3ndene
haft respekt for, og hans afg0relser har ikke afstedkommet st0rre uoverensstemmelser. Oldermandens opgaver har :prima;rt vreret at holde opsyn og at id0mrne b0der efter e t

sc:~t

vedt813ter, ofter hvilke byen hav<le vreret styret i mands rninde ;

sj23ldnere har ha.'1. vo;ret den, der har st a.et bag nye ideer 013 reformer. - S iden
har landbetjenten, sognefogeden og sogneradsformanden overtaget de fleste af
hans pligter, dog

Ela

lanclbetjenten og sognefogeden i h0jere grad end sognere,ds-

formanden betragtes som olderrna.nders afl0sere, hvilket f0rst og fremmest llrenger
sarnmen med den udvikling,

landsb~/ samfundet

har sennemgaet. Sorn institution er

sognefogeden da ogs& af i;3ldre do.to end sogneradsforr,ia.nden.

Andre embedsrn2nd
Mnnge st eder udnce)Vntes tillige med olden;.mnden en stolsbroder. En s a.dan
nes i bylovene for Vejrup, Ronninge, 0strup, Lumby T.S.rup, Vejlby, Krerby,

118 V-

Gm,1-

borg, Kv8rndrup, Avernalrn, Rynke'>:/ , Ringe, Refsvinclinge, Marstal, Drigstrup,
Over-Krerby, Egeskov, Lang[._, Stoense, S0nders0, Herrested, Middelfart, Elrnelund
og Ollerup/St agerup. Et sadant embede synes alts& at have eksisteret i ca.
halvdelen af de fynske byer.
Stolsbroderen var oldermandens stedfortrn-xler og nc:=rmeste medarbejder og
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hnvde som sad.an lov til at pante i olderme.ndena sted. Han delte stol {~nk) med
hrun ved gildet, og derved er bete5nelsen stolsbroder opstaet. Han udpegedes pa
samme made som oldermanden og blev indsat samtidig med denne. Flere steder fungerede det sactan, at det var det komraende ars oldermand, der virkede som stolsbroder {Gamberg, Over~Kmrby). Som oldcrmandens nmi•meste medarbejder v~ han saledes fortrolig med det embede, han stod for at skulle overta.ge. I det hele taget gmlder det, at forholdene vedr0rende hans embede har vi:eret identiske med
forholdene vedr0rende oldermandens embede. Loven har sruedes sikret huns embede srunme respekt som oldermnndeus, og han har lige sa lidt som denne kunnet
vregre sig ved at overtage det.
Stolsbroderens pligter er omtalt i en rmkke af de anf0rte love: Oftest var
det ham, der opbevarede bykmppen {bystokken), datidens form for regnskabsbog.
Denne var inddelt i en rmkke felter, et for hver gfu.d i byen, og her "optegnedes" med kniv de id0mte beJder. En sfuian ot1tales bl.a. i bylovene for 0strup,
Lumby Tarup og Elmelund:
''Hand skal och hafve en bysens kep och hafve hver mands mondtal

pa sarame

kep

och opskrifve, hvad hver mand bryder, och den hafve til stefne, hver gang
stefne holdis, och icke at

ma hafve

magt at opskrifve i sammo kiep, uden

hvad allermanden hannum befaller pa stefne" (0strup 8, jvf. Lumby Tfu.u:p 15).
Misbrugte stolsbroderen denne tillid, straffedes han selvf0lgelig derefter (0strup 9-12; Lumby Tarup 15; Elmelund 53).

Pa visse

fastsatte tidspunktcr af

a-

ret aflagde han regnskab; de enkelte streger blov talt op, og 0llet blev drukket. - Ogsa pa anden made var det ham, der stod for 0llet:
"Och skal stolsbroderen altid helde t0nden til gildis eller andit samsede
och fli andit 01 pa stollen igien, om der skal mere op" (Lumby Tarup 15,
jvf. K&rby B 24; Marstal 13; Herrested A 43).
I Lumby Tarup og 0strup

p~vilede

der yderligere stolsbroderen en pligt, idet

han skulle "kome danssind pa gulfvit". Han har Abenbart vi:eret den, der har skullet abne ballet! Visse steder var det ogsa ham, der

pa oldermandens

befaling

indkaldte bynendene t il stteVne.
I bylovene for ReJnninge, Sandager, S0dinge og Elmelund naavnes endvidere
en skursbroder {skursmand, skorbroder,skyrebroder). Her var det ham, der skar
skarene i byens kmp og pa anden ma.de gik oldermanden til hcmde, og hans ernbede svarer saJ.edes stort set til stolsbroderens. - I byloven for Hare omtales
en videfoged, som "skal i een Casse samle alle de faldende b0der og derover
holde Rigtig opteigning i Grandernes overvi:erelse naar forlanges" (Hare 12).
Hathias"Dag (24.februar) blev regnskabet gjort op og pengene delt mellem bymamdene.
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I en Fc2kke af bylovene omtales ogs;,_ en foldefoged ( foldemand, foldevcerge)
(Remninge, Lumby Tarup, Vejlby, Kvrzrndrup, Avernnk0, Drie;strup, Over-Krerby,
Stoense, S0nders0, Herrested, Alles0, Elmelund). Som navnet siger, var det hans
opgave at have opsyn med kvreget i folden. Optoges der andet kvo.:g end det, der
tilko1:1 hver enkelt bymand at have pa grc:Js, skete det efter aftule med foldefogeden, og herfor aflagde han regnskab p2

st~vne.

Endelig forholdt det sig rnane;o steder siitledes, at oldermnnden i sit arbejde
blev nssisteret af 4 - i enkelte tilfe:;lde af 2 eller 8 - af byn'i&ndene (bl.a.
R@nnint;e, 0strup, Lum by Ta.rup, Kc:erby, Avernalrn, Rynkeby, Ringe, Hyslinge, Drigstrup, Over-Kerby, S0nders0, Bjerne, Herrested, Espe). Som tidligere ne::vnt
skulle de visse steder bista oldernmnden, ifald der skulle dNnmes i tvistigheder af svrerere art, og de har stledes V<Bret at betragte sorn en slags domsmwnd.
Andre steder fungerede de sorn synsr:123nd og var behj0lpelige ved udpnntning. I Ollerup/St<lgerup betegnedes de l.@gdsrn2nd (II 2): Byerne har ojensynligt V£;)ret
opdelt i 4 legder (betegnelsc for en rc:::kke ejendomme, samDenlagt med et bestemt
formal for 0je) med frelles oldGrnLl!ld, men hver sin lregdsmand, der har vreret olderrnanden

behj~lpelig

med opsyn med marker og hegn. De overtog deres embede til-

lige med oldermanden og fordelte ved samme lejlighed pligterne mellem sig (II 8) ,
De flcste steder havde oldermunclen s2ledes en eller flere af byrnrendene
til at

bist~t

sig. De havde en vis rnyndighed og kunne trreffe o..fgorelse i visse

sager. De havde alle mulie;hcd for nt kontrollere hinanden, og det har sandsynligvis vceret medvirkcnde til, at der som ree;el i de enkeltc s2_ger blcv htmdlet
til byens bedste. I intet tilfreldc frcmgar det s21.edcs af en bylov, at den er
bl&vet til sorn protest mod den m&de, hvorp2. byen hidtil er blcvet "rcgeret".

Stc;vne
De vc.;sentlige afg0relser blev truffet "p['t stc:evne". Det forcgik pa byst23Vnct ,en
aben plads midt i byen, lwor bymendene sad

pE~

hver sin sten. I byloven for Rys-

linge understreges det sEJ.edes, at der slml holdcs st2vne

11

pEc gnden og icke i .

noget hus, at der icke gives leilighed til drik og tidsspilde; i tilf2lde af
darligt vejr kunne byrnrendene dog sc;.mles i olderrnandens hus (Ryslinge 10). Ordet strevne anvendes sc'.lledes i bylovene bnde om den forsamling, hvor byrnrendene dr0ftede de fe::lles anliggcnder, oc det sted, hvor forhandlingerne foregik.
Der holdtes st2vnc pc".l fastsatte dage

OQ

v.ret. Bymrendene sarnledes den dag'

lwor den nye oldermo.nd slculle tiltrn:de embedet,

oe

det var sor,1 rn:evnt oftest

Kyndelmisso, Volderrnissedag eller Jvlikkelsdag. Men derudover holdtcs dcr fast
strevne en eller flere gange om aret, eksempelvis i Herrestcd 2. paskedag, s0n-
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dag efter St. Knuds Dag og l. s0ndag efter Mikkelsdag (if0lge byloven af 1667),
Philippi Jacobi (l.maj), St.Hans Dag, Mikkelsdag og Allehelgensdag (if0lge byloven uf 1731), i R0nninge Helligtrekongersd<ig; Kyndelmissedag, Voldermissedag,
2.pinsedag og Allehelgensdag. I det store hele har det vreret de sarnme dage, der
blev holdt strevne - ilcke arets store h0jtidsdage, men de mindre mrerkedage, hvor
der ogsa var grund til at lade arbejdet hvile. Ofte samledes bymaendene en del
af aret - som regel

sa lrenge

som

11

marken skulle vrere i fred" - hver sc:mdag ef-

ter kirkegang (Vejrup 19; 0strup 61; Vejlby 7; Krerby B 13; Herrested A 49); i
Ollerup/Stagerup fandt man dog, at det var mere belejliget at samles

11

strax

vid Saelens opge.ng" (V 2); til gengaeld matte strevnet kun st:r-c.akke sig over en
time. I den tid, der gik, fra der saedes til der h0stedes, skulle arbejdet
planlcegges, og det skete ofte pa stmvne. Ved en s&ian lejlighed er der si.kkert
blevet spurgt nyt, og der har vreret andet pa programmet end mark og kvreg.
Der var m0depligt,

nar

der holdtes stsvne. I sa godt som samtlige bylove

er der fastsat b0de for at udeblive fra strevne, evt. for at komme for sent
eller forlade stmvnet uden grund. Lovligt forfald var overalt "sottesenc og
herskabs IDrinde", d.v.s. sygdom og hoveri (formuleret sa.ledes bl.a. 0strup 6D;
Liunby Tarup 11; ICa:rby A 32; Kvrerndrup

II 3; S0nders0 II 6; Bjerne 2; Herrested

A 51), i Elmelund endvidere "Bryllup eller Barsel eller anden Wrerschaff som
(man) er tilbedit" (6); i Ollerup/Stagerup gjaldt det som lovligt forfr. ld, s2.fremt man havde temdt op i ovnen og var ved at g0re klar til bagning; byloven
maner i denne forbindelse til varsom omeang med ild (V 4). Visse steder kunne
der sendes "fuldmyndigt bud", hvis en bymand var forhindret i at m0de. Udover
de nrevnte fuste tidspunkter kunne oldermanden ind.kalde til stmvne

11

efter c::.f-

tenvarsel11, og her var bymrendene pa lignende m&!e forpligtet til at give m0de.
Visse steder blev der tudet i byhornet, nar bymrendene skulle samles. I mindre byer har oldermanden eller stolsbroderen kunnet n0jes med at blmse i hornet pa samlingspladsen; i st0rre byer har han til gene,,?Eeld mattet ga fra garcl
til gard:

"Nar

Bldermanden befaller stoellebroder at tude, som ski:'.l vere for

alles porte, at det kand h0rris, da skulle hver mand strax i ecen person m0ede" (Kvrerndrup II 3).
If0lge August F.Schmidts unders0gelse har det ikke mindst pa 0erne - pa
0

0

Fyn isror Nord- og 0stfyn - vreret almindeligt at anvende byhorn. S3ledes oplyses det, at Dansk Folkemindesamling har kendskab til 59 horn i Odense amt,
21 i Svendborg runt. I de foreliggendc bylove nrevnes et byhorn dOG oftest i
sydfynske byer (KVfi!rndrup, Vantinge, Rynkeby, Ringe, Ryslinge, Ollerup/Stager~p,

Driestrup, Over-Krerby). Andre steder sammenkaldtes bynmndene ved en 10-

besedC.el (~geskov 3) eller tingkmp (Bjerne 4) ,der gik fra gfu-d til gfa·d;undloo.
::=:.:-. a::

se::-::.~ ::.e~

videre, var det

sel<!:~lgelis

ensbetyC..er.de ::1ed iC.;;,;:-.::.;;lss :.f ";:c:::.c •
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August F. Schmidt mener, at mrm rnaske i Herrested og Ryslinge har ktrnnet
sarnle bymc::ndene ved mundtlig tilsiselse, idet der i de to bylove a nvendos udtryk som "at byde til stcevne 11 (Herrested A L~8) og at

11

lnde tude oller tilsige 11

(Ryslingo 11). Det ter dog ikke anses for at vc;.3re tilstTI2kk o lige bcviser, og
det rnE, antnges, ett mundtlig tilsige lse ikke har V-"2ret tilstrcckkclig.

Pa stc:ovno

blev der aflagt rognskab, og de frelles anliggender blev drof-

tet - forhEtbentlig,som det hedder i byloven for Ollerup/St ap.;e ru~~

11 (' 1 ~ ~.,

"" :- · ~.

·

·

schiche lig og i g od lcmfc:eldig mage lic he cl i1 (V 7). l:Iv2d der blev besluttet ,m<Yttte ikke r@bes for uvedkommende: 11 Nar wi side paa. Steffne o,s; handle om i::oris
Byes Sage r ocb andet, som ui icke uille, <:ct huer Mand schulle wide, och nog le 1·rclga2.r af Steffne, och abenbarer wor Talle for wor Wederpart eller o.ndrc,
som wi icke wille det schulde wide, g iffue 1 Tne 011 til Byen och ingen Nnade
h.s.ffuen (Alles0 16).

En vc;sentlig del af b0derne 112.vde en sl1do.n for m, at de kunne drikkes op,
og de t var naturligt, at dct skctc, n5.r byr:i&ndene var .samlot
m~m

s0gte

p2. stc:vne.

Doc

e;ennem vedtregterne at hindre, at 01 og brrendevin kom i forste rcd:ke:

"Hvis sorn nogen mcmd hafver at talle eller svare til nog cm sager pt stefne,
da skal hand bedis louf af aldermanden och talle sine ord s ag tmodeligen och

vel och svare beskiedeligen til hvad hannom komer at svare til uclen fort0rnelse eller unde ord och icke holder robe, storme, sverie eller bande eller
skrige uden liud i hverandres munde 11 (Lumby TE!TUJ?

3).

Tilsvarende vedtwg ter i andre by love n~ber, at det undertiden er g~'tet
ret voldsomt til

pa

strevne:

"De som pt'- stevne bulder og lnri:1e r, at mange mo.nd ej lrnnd har e for denert1,
hvacl Etlderrnanden haver a t forrette,boeder otte skilling 11 (Iiynkeby I 6;
Ringo I

"Pe

6).

.stefne skctl hver mand

be g~gne

hincmden h0flig. Skulde nogen begynd 0
.
11+)
nogen klammer eller kif r.ied. bulcler, banden svc:ersen eller loigt en
, b0 -

de hver, som her udi sig forser,

4

sk.til byen" (Ryslingc 12).

Hvec1b som er 8lctermanden ulyclig ned r~cben, bulder eller skrigen, b0ede

11

for hver gang l skipe biug til viede" (Herrest ed A 45).
HForbydes og herrned i Sc:.ordelished i voris Laug

oe; po.a Stevne Ctld Brc-r0ri-

r;e Skiends-ord, som gnar een !JiD.nd.s 1:;re og Lempe for nc:zr. Iligor;10.o.de ald

slags Mac:ll were sig Haar greb, Jordskuf, N;:,; ve hug e tc • 11 (S r>dirw:e 6).
Da en ny bylov tradte i kraft i S0dinge i 1704, a fskaffed es samtlige 0lb0dor.
B0der skulle herefter crlcegges i peng0, der c:clene slrnlle a nvencles til byens
nytt e og tarv (S0dinge

4). -

I byloven for Sto en.so understre3es det , at de

bel0 b ' der erlcr:e;ges som boder' ikke

ma

11

drickes udi gilder og; kroc bus

11

'

men
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24.

alene skal tjene byen til gavn. Den eneste form for 01, der ma nydes pa st63Vne, er igangs0l og arve0l (Stoense 45).
Selv om 01 og brrendevin r:yncs at have spillet en ikke ubetydelig rollo,
nar der holdtes stcevne,

ma

det ikke glemmes, at det var byrnc;ndenes frelles an-

liggendcr, rnan var samlet for at dr0fte. Derfor understreges det adskillige
stedcr, at ingen
sige sin nabo pa,

ma
ma

fortie noget til byens gavn, og at den, der har noget nt
g0re det pt strevne og ikke sidenhen' "thi der slml ingen

bagstefne due" (Lumby Tfa·up 3, Elmelund 8).

Olderrnandsgilde
Den dag, der blev valgt ny olderri1and, var en af de vigtigste dage , for nO.r forrnali tcterne var overste.et, blev der holdt oldermandsgilde. Normalt var clet den
nyvalgtc oldcrmand, der v2.r VC3rt og som sadan skulle betale t:;ildet. Der var i
denne forbindelse en rczkke cercmonier at iagttage, og en rskke af bylovene indeholder l@ngere passager desang&cnde:
Ordet gildo anvcndtes ikke alene som betegnelse for sammenkornsten, men og-

sf.. for den kreds af personer, d0r del tog. Det 11dgjordes norri1al t af byn1rendene,
'
'
be t egne des gi"ld es0s t re. l5)
der b e t ogneaes
gi'ld e br0 dre, oe d eros k oner, aer
Som regel kunne st0rre b0rn ogs& deltage, og de betalte da halv pris (0strup
20-21; Lumby TD.rup 6; l\c:;rby A 16). - bctte tillod
i Kv2>rndrup:

1!1Dn

af moralske ,srunde ikke

En del af naboerne tager og deris unge drenge med sig i gildehu-

11

set, hvor de vennis til drik og fylderi, hvilke alt s8.dn.nt skal vere afskaffot ~
De b0rn eller tiennistefolk, som hafver verit til Guds bord,

ma

enhver fader

eller hos bar.de tage med sig; men de som icke hafver verit, m[\e ingonlunde lade
sig finde i gillehusct. Sker det, skal D.ldermanden pfa1inde for::eldrene, de befaller dem stra"':: at gae der fra 11 (Kv-2rnclrup X 4). - .Nc=zrmede bornene sig 0lt0nder., vc::,r det sagar foldevrergens pligt at bortdrivc dem med en pisk.
Det var tilladt bynl<Cndene at tage gc:;ster med til gildet, men is& tilfc;.olde var det dern, der ha.vde indbudt de fremrnede, der var ansvarlige for deres adfrerd (Vejrup 8 ,10; Ronninge 10; 0strup 112-116 ,123 ,130-131; Lumby Tarup 6 ;Kv-cerndrup X

(i;

LangE'c 18). I Vejrup s0rgede m.:m til gengeld for, at den gildebroder,

der invi terede geest er med, "underviste dennem, lwad ved tegt er" (Ve jrup 7) •
Det vo.r sorn ni:avnt den nye olderrnand, der stod for traktementet, og det
frer;1ger flere steder af vedt::8gternc, hvc:.d det bestod af: I Vejlby scrveredes
16
3 retter,"nemlig nogle fade groffenbrad
) eller h0nsckieidsupc, nogle fad saltmad med flcsk, ki0d og kfodpolse, som dertil h©r, nogle fnd bergefisk l?) oe;
s2. meget tent 01, sorn knn brugis til mc:i.den", i Egeskov srn0rrebr0d, ol, kc:i.ffe
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og E:;bleskiver, i Sandager sm0rrebr0d, 01 efter forrn;,denhed, 2 kander brc::mclevin og 1 pd. tobak. Her gav oldermanden ved det Ecrlige sl2gilde 01,

br--~ndevin

og tobak s2.mt leverede fri i:msik.
Gildet har sandsynligvis taget sin begyndelse i 10bet af efterrniddagen
og

hnr

kurmet vare til langt ud

pa

nftenen. I Lumby Tarup har man imidlertid

sogt at hindre, at det skulle trdtlrn for langt ud: "Man skal och g& betiden til
somergilde, slat mand kan verre hieme igien om soelbierigstid ock icke sidde
och solle natten ofver och fort0rne Gud och dennom i husit erro. Och hver
dricke cg, 1110sit, som hans n0dt0rftighet udkrefver, och scm1eligt och bekvemt
er" (Lumby T8.rup 6, Elmelund 14).
Som re gel placeredes deltagerne i gildet ved bordet efter besternte r.:;gler: I Ronninge sad gildebrodrene efter alder, gildes0strene efter vielse,og
der havdo de pamt at blive siddende:"Om nogen gildbroder setter sig

pa

kvinde-

benk, der ad sidde och vrefle med hofvitl0s snak och drifver nogen 3ilds0ster
a:f sit smde , ho.nd gifve 1 skiep:pe biug til vide 11
evJrnlte andre steder sad

11

(fa~nninge

25). I Ostrup oe;

Gildbr0dre och gildsi<mtre hver side i sit retto

sord.s srede vid 1 fierding 01 til vide" (0strup 125, jvf. Lumby T2rup 6; Elmelund

2l~). -

I 0strup matte hver gildebroder, der nwJdte op i trcesko, betale 2

skil. til vide!
Selv om form&:Let med gildet absolut vc.ir verdsligt, sogte m.om nt give det
et hojtideligt prccg ved indlednine;svis at fremsige bon og synge lovso.ng:
nNfu.

vol aldermand lader tappe dend forste skc:.lle af tonden, ski::'l ho.nd klap-

pe til ljud och re.de dcnnem, sorn ere tilstede, at bede Gud om sin nervc.;relSG

och n2.de. Skal och hver dend, som efter kommer til gildit, for hand ro-

rer noger- sk2J. eller dricko nogen drik, tage sin hnt af och

l~sse

sit fa-

dorvor" (Lang§i. 27).
1

'F0rend den f0rste t0nde blifver afdrucken, da sknl aldermanden klape til
lyd och p.3minde sine gildsysken at tacke Gud almegtigste

~or

sine goude

gafver. Och nar di alle med gudfryctighed hafve tacket Guel, sknl begynclis
en hellig lofsang efter gamel sedvonne 11 (0strup 100).
Flere steder blev der ved gildets begyndelse fremsagt en sDkaldt gildelyd.Det ·
har f0rst og fremmest vceret skik pci. Fyn, og det formodes, at den har va:ret

a .11.

vendt ved nndre gilder end det arlige oldermnmdsgilde. En gildelyd havde mange
religi0se elementer, oc hensigten med at fremsige den vnr at skabe et hojtideligt 0jeblik, for man gik i gang med bordets gls;der! Undertiden kunne det C'~
ret voldsomt til, og fremsigelsen a.f gildelyden har maske tillige haft til
hensigt at l@gge en dremper p<'i c;emytterne.•
Q

I forbindelse med bylovene er bevElret to gode,ret enslydende eksernpler pa.
gildelyd fra Rynke:ty og Refsvinc', :· _-· ::: , hvoraf f0rstnrevnte anf0res i uddrag:
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26.
"I got folk forlader mig' at jeg tnger eder sa hastig af med eders snak Of;
tale. I skal med Guds hielp snart komme igien til eders 01 og gl&dskab uden
hinder og br0st i nogen m£dc. Men ellers er det sn, at hvor vi saiuces eller
forsc:unles til noget got sammenlav eller sammensrecte, dn. bcr vi f0rst for alle
tinr.; at tD.kke den almregtige Gud i himmclen, den som vi haver de velsignede
gaver af her pa jorden.•.Tak ske dig Guel fader i cvighed for din guddomrnelige <;;re 1 sorn han har os beted ••• Gud vrere lovet fer sit hellige og saligg0ronde ord, som han har lalrt os sa rent og ret i vore titler, tillige med de h0iverdige sc:cra.menter, hvorved vi fe,e alle vore synders nactige forladelse .Sa
ville vi heller i?Jce forGlemme at bedc for vor allernirligste arveherre og
konge, kon8 Christian den syvende, so1i1 skal styre og regie.r e disse landc.
Gud give, han m~i.tte s8.ledes styre og regiere, at vi arme synder me, nydc fred
og roe i vore dage •••Sa ville vi heller ikke forglemme at bede for dem, som
ore pa deres retf<erdige reise, bade til lands og vruids. Gud give de
komme , som de helst vilde med helt skib og holden reise. Vi vilde heller ikke
forglernme at bode for vores kirere prrest og degn, som sireles0rgere, der skal
prc2dike og lrnre OS Guds ord, at de sii.ledes
prredike og 1£3rc, at vi kunne
mc.~rke og giemme det, at de med os og vi med dem kunne alle blive Guds udvc,lde b0rn og arvinger pa den yderste dommedag. Om ult dette have vi nok n0dig nt indfalde til Gud ved en alvorlig b!Zm af hiertet, som er: Fader vor,
du som er etc ••• Have vi nu bedet for andre, su vil vi ikke glemme at bede
for os selv •••Skab o Gud et rent hierte i os og giv os en nye vis cmd; forkc~st OS ikk:e fra di t ruisigt og tag aldrig den hellig and fr<'. OS: hVO kan rnczrko, hvor ofte han synder, og forlad os vor 10nlige br0st ••• Nu, Gud styre os
allesammen' at vi saiede.s me,tte holde drikkegilde her med hvernndre i aft en'
at vi, hvor vi findes andre steder, kunde findes glade og gode venner, og om
det behager den gode Gud ved d0den at bortkalde os herfra, vi da kunde fc_e
og nyde med andre Guds born hir.unerig, det cvige liv og salighed ••• Dermed
ville vi rJre Guel i himmelen med en liden lovsang; thi ham tilh0rer rere og
mngt. Vor stoelbroder giver det f0rste vers ••• 11

ma

ma

Efter at der vo..r sunget en sn.lme, blev det fremf0rt, hvem der var giveren nf
0llet" Det blev - i Herrens navn - smagt til, og s£uremt ingen havde noget Gt
indvende, kuime gildet t agc sin egentlige begyndelsc. I samrne forbindelse blev
si1vel s ildeshus

sorn

gildesvej

11

lyst i fred". Efter dette tidspunkt matte ingen

1Jc3re knive eller andre former for vaben (Vejrup 8,12; Remninc;e 2,4,5; 0strup

102,103,117,141; Lumby T[i.rup 5,6; K~rby A 17; Lnngu 25,26; Herrested A 75; Elme lund 10,11). Blev det ikke overholdt, blev der id0rnt b0de, ofte l t0nde 01.
Gemytterne kunne let komme i kog, og mml har ved id01m;ielse af en forholdsvis
hjem
stor b0de villet sikre, at gildebr0dre og -s0stre kunne komme helskindet. Det
sknl uden tvivl tages ganske bogstaveligt, n8.r det hedder i byloven for Elmo-·
lund , u.t alt skulle vrere i fred, indtil r;ildet var afdrukket!
Gennem bylovens vedtregter ho.r man villet drage omsorg for, at alt gik s0miilelic c til. I modsretning til de jyske bylove har de fynske lalngere passager om
ndf2r clen i gildeshuset. Af indhold er de forbi:wsende ens, og rnon ikke det sm.1.re:c0 lmr vr.eret dfo·lige erfaringer end egentlig forsigtiehed, der har f act bylovenes fcedre til r1t formulere dem, som tilfreldet er. Eksempelvis anf0res det
i de flest.::: bylove, ut der blev id0mt b0de, hvis man fort0rnede noeen i gildeshuset, hvic. mcm bandede eller f0rte anden us0mmelig snnk, hvis man truede eller

I'

.
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27.
overfald t nogen, lwis man

11

de broders bud (tyende), der

sQmderslog ska.J. eller stol 11 o .lign. Var det en gilbegi~

en af de nrevnte forseelser, matte husband be-

tale for ham.
Ens adfrerd skulle i det hele taget vczre s0mmelig: 11 Dersom nogen mnnd eller
svend lader sig finde at talle nogen erlig danekvinde eller erlig pige uh0fskeligt til eller tager ublusomeligt til nogen erlig kvindfolk, hand b@de derfor
ofter fire mends sigelse. Men mand skal talle hver andre h0vsk och vel til och
verre som christne och icke som uchristnc och side i fred och rolighed 11 (Lumby
Tarup 6; Elmelund 13).
Det fremgar tydeligt af bylovene, at det

v~sentlige

ved oldermandsgildet

var gildes0llet, hvortil hver af bymamdene havde "indskudt" som regel et par
skrepper byg. N2r 0llet var brygget, blev det smngt til og godkendt: 11Ska l allermanden hafve loug och magt til at to.ge tre mend af naborne at smage gildisollet
hos gerde broderen. Er det icke s£c got, so1i1 det sig bor, da skal det icke lege
p2. stollen, men gerdebroderen skal fly andet cot 01 i stolen i l avtide, vicl
vide ofter fire mends sigelse" (0strup 147, jvf.Stoense 32; Elmehmd 32).
Nar 0llet vo.r lagt pEL stolen, og de, der havde b€Tet det til gildeshuset,
havde drukket

11

en f0ye schaal for cleriss umag" (Elmelund 20), var det stolsbro-

deren, der hnvde nnsvaret for det og overvagede det, nar der tappedes. - I det
hcle taeet var det ofte ham, der tog sig n.f det praktiske i forbindelse med oldermandsgilderne. S1c;J .cdes vnr det ham, der "klappede til lyd", nfo· forsar,1lingen
skulle vc:ere lydh0r (Vejrup 16; KCBrby A 25), og som nwvnt var det visse steder
harn' der abnede ballet.
Don, der havcle "indskuclt" til gildes0llet, havde ret til at fa sin part
nf det; vnr siledes en af bymrendene raed lovlig erund forhindret i &t del to.ge i
oldermandsgildet, s0rgede stolsbroderen for, at der blev sendt ham en tilstrczkkelig portion 01 (0strup 107; Lumby Tarup 6; Vejlby 17; Refsvindinge gildesskra;
Elmelund 23). Dristecle til gengreld nogen, der ikke havde ret til 0llet, sig til
at forsyne sig, blev der omgaende id0mt b0de (Kvrerndrup X 6,7).
Efterh&mden som gildet skred frem, hu.r lystcn til at

to:~ppe

af t©nden

vc~ret

stor; men det har man gennem vedt~gter s0gt at smtte en stopper for. S2.ledes
blev der id0rnt b0de, hvis man "tappede 01 i 10ndom" (R0nninge 19; 0strup 105;
Lumby Tarup 6; Herrested A 70), eller nogen satte

11

011 hen i schiull i store

+,,

Kander eller Skaale oc Sid.en ( vilde) driche det med Sine Kanuter" (Elraelund 17),
spildte eller

11

ri@ldte i an.dens skal" (Vejrup 3; R0nninge 27; 0strup 111; Kerby

A 9; Herrested A 73), drak,efter at
restcd A 76) eller drak sig

sEt

11

tQmden var meldt i frecP' (0strup 118; Her-

fuld, at det var n0dvendir,t

c:i.t "lregge 0llet pa

bordet eller gulvet" (Vejrup 5; Ronninge 22; Lumby Tarup6; Langu 14; Elrnelund ll~). ·
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28.
Nar ton den vnr rJelclt i frecl, toe stolsbroderen 1111181 pa

t~mden 11 (0strup

135),

og han havde nu ansvaret for, at dcr ikke blcv drukket mere. Tog en af bymrendene i R0nningc til
kostedc det ham

e;eng~ld

t0nden

~f

stolen, for stolsbroderen 0nskcde dct,

-} t©nde 01.

HovedformiU.et med samrnenkornsten har saicdes vreret at drildrn 01
Doc matte dct ikke

ga ud

oe

more sic;

over den f0lgende dags pligter: "Hvem som sa drickcr

widen pindsdag, at hand fors0mcr messen tredie pinc.lsdag, hnnd hafvcr forbrot
til vide

2 sk. 11 (0strup 143).

Olderrnandsgildet har Vf.)rd et af t'tI'ets hojdepunkter i datidens bondesamfund. For en stund har man kunnet e;lemme hverdagens

pli,~ter,

OG man ho..r

rnc.:~

forventning irncodeset en forn0jelig aften. Der er blevet spist og drukket codt;
der har v-c:eret GDng i onnkken - oe; pi borne r.1ed ! Regen i de lave stuer er blovet
hvirvlet rundt af de stoute b0nder, der

htU'

dnnset "avet orn"; der er blcvet

spillct kort; cler er bleve:t fortu.l t historier; der er blevct sat VEX1clemaI; nc:>.n
har"truJcket stok 11 , OG tler er pt a.."'lden m.'.'...de blevet provct kr-.:aftcr. Og som 11£v"Vnt
er der blevet tappet flittigt ::i.f 01tonden, og dct ho.r - sori1 dct indircktc frcr.1-

gar

nf vedtregtcr110 - lnmnet emle med slagsm&l og ~dre former for grov opf0r-

sel. M.:m har - cj heller deng2ng - lnmnet undgu, at en elle:r anden har b[irct
nag til sin nabo, og en sad.an aft on har 0llet haft sin indvirkning p£, geoytterne. Dcrfor har det VG<Jret nodvendigt 2,t "lyse

~ildeshus

og gildesvej i fred".

Pa

den c:.nden side lw.r r.mn nok ikkc tu.get clet sa tungt, hvis ct po..r c::.f bymi:Jnde-

ne

11

rog i tottcrne

pa hinruiden".

hnr hc:cft ct samt2leer.me i bycn

c~IJ

Det har snt lidt kolorit

pa gildet,

og man

f0lgende da_ee.

Det syncs overnlt dt bc..ve vceret tradition at holdc olderri1andsgilde .Vissc
stcdcr sar.1lec.les

byi~icendenc

flerc c;2ngc om Ciret til gilde, i Elmclund oksempel-

vis Kyndelmissedac;,Voldcrmissedag og 2. pinsedn.g; men det hur

n~ppo

vreret ol-

dermmdEm, dcr l1m- VG3ret vert hvor rc;an8. - Dertil kom, nori cl.ct bl .a. frer:1c5r
af byloven for Refsvindincc (XIII 1-7), anclre s2.r.1r:ienkomstcr 8.ret i~;enncm: Hersknbct holdt sl?;;eildc 2 gunsc om &rct, c~c unge holdt somr.1ergilde

oi.:;

r.1ilckels-

gilde, og 2 gangc or.1 2.ret matte b@ndernc ' 1efter sur sved og er be id sarnles om
en t0ndc godt 01 11 • Andre stedcr har dcr uden tvivl vmret holdt tilsvarende
fester, og ved disse hc.r man skullct ic>. cttnGC de sc:::.r:1me forholdsregler som ved
olclermnndsgildet. Selvf0lgoliG har dcr ocsa vreret festct ved dub, bryllup og
ba.rsel; men denne forrn for fe:::;ter or.1tales kun undtagelsesvis i bylovene. Til
genereld var der andre tine vcdr0rendc privatlivet, der angik byluvet.
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29.

Igang og afgang
Når en gård blev overtaget af en ny fæster, skulle denne optages i lavet. Den
daglige drift beroede som bekendt på fællesskabet, og det vor derfor vigtigt,at
de n nye mand indgik i f�llesskabet p& samme betingelser som de øvrige. Han skulle
- som det hedder
"nyde ret og skel" med de øvrige, og det gjorde han, når han
havde givet

igang,

hvilken i byer af normal størrelse bestod af en hel tønde øl,

i mindre byer af en halv tønde øl. Når det vor drukket af bymændene,blev den nye
bymand "indlyst i lavet" af oldermanden, hvorpå han fik-anvist sin særlige plads
(Vejlby 1). Også ved en sammenkomst af denne art havde bymændene "sig i alle måder
at forholde skickelig" (Søndersø XIV).

Enkelte steder måtte der ydes me re af den nye, der ønskede optagelse i
lavet: I Kærby bestod igangen ifølse byloven af 1629 af 2 tønder øl og bespisning
eller 3 tønder øl uden bespisning, ifølge vedtægt af 1813 af 1148 kander øl og

4 kander brendevin for manden og di unge folk -·og fri musik og 2 k.n.duser tobak".
Mens den nye oprindelig har kunnet slippe med at give de øvrige bymænd en tønde øl,
når de samledes på stævne, synes det med årene at have udviklet sig til, at han

beværtede dem i sit hjem: "De bespises me d afseld brød lB), smør ost og kjod. To

gange der imellem får de kaffe med rom i, øl, bre ndevin og tobclc, så meget de vil

ha.ve ••• ,såsnc.rt der er hol t lyd, har en hver lov ut eåe hjem, som vil, men om

nogen har lyst til at blive længere, da har de lov til at fornøje sig, pl hvad

måde de vil, når verten vil tillade det" (Vedtægt fra Garnborg 1832, jvf. Sandager
4).

Don, der således var ''kommet i vide og vedtægt", måtte til gengæld være

parat til at yde hjælp, såfremt en af de øvrige bynend ko� i nød. Såfremt der

indtrådte et eller andet af alvorligere art, var det en selvfølge, at alle trådte
hjælpende til. Dette understreges i så godt som alle bylove, og der er ingen tvivl

om, at der har hersket stor solidaritet i datidens bondesamfund - i hvert fald
blandt jordbrugerne, der normalt var de eneste, der var medlemmer uf bylavet.
Det gjaldt, hvis der skulle "rejses hus eller gøres ovne", hvis kvæg

blev"fundet udi dynd og anden uføre 11 eller nogen på anden måde havde uheld med

kvæget, hvis nogen havde uheld med køretøj "på møllevej, tørvevej, tingvej eller
udi mark og by", hvis nogen 11 fik skade af tyve og ugerningsmænd" eller på anden

måde "truedes på liv, ære og gods" (Vejrup 18; Rønninge 33,36; Østrup 77,78;
Lumby Tårup 13; Vejlby 25; Kærby A 3,5; Kværndrup V 5,6 og VI 3,4; Avernakø
30,31, 47; Rynkeby II 7; Ringe II 7; Ryslinge 6o; Drigstrup 33,34,36; Ove r Kærby XI
3-5; Langå 16,33; Stoense 33; Herrested B VII 10; Allesø 13; Elmelund 50). - Undlod
nogen i slif,e tilfælde at komme den nødstedte til hj�lp, blev der naturligvis
idornt bøde.
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Det, der i denne forbindelse oftest tages højde for i bylovene, er sygdom

og ildebrand. Det er noget, der har ramt hårdt i dagligdagen, og her har
naboernes hjælp i højeste grad været påkrævet. Lii. en af byrnændene 11på sin sot

teseng och for skrøbeligheds skyld" ildce kunne få sit markarbejde udført,måtte
de øvrige by:nrm.d udføre en dags arbejde på ecen kost for vedkommende,"thi dend
christen broderli5e kierlighet udkrefver det af os", understreges det i bylo

vene for LUL1by Tårup og Elmelund.. På samme baggrund er der formuleret følgende i
byloven for Drigstrup:

S�om vi ere alle kårset undergifne .og vide icke, hvor

11

lenge Gud vil unde helbredet vor is gierning og arbeid at fortsætto,da er og

samtygt, om nogen af Dristrop mænd udi pløie-, sæde- og høstenstid skulle af
siugdom vorde sengeliggende eller i andre måder blifve forhindret, oå de

ei kunde få deris jord pløied, såed eller høsted i rette tid igien, da skal

hver 5æ-dcand i Dristrop, com ere friske og sunde, hielpe den siuge og nødli
dende så meget, som oldermanden med fire af naboerne siunes, hand fornøden

hafver, p&. deris bekostning" (Drigstrup ,30). - Viste det sig til gengæld, at
den, der anmodede om hjælp, ikke gjorde det af trang, men af "lad.hed, skiø
desløshed eller anden skarno.gtig forsømmelse", var ingen forpligtet til at
yde noeen form for hjælp, og vedkolilillende blev "pantet efter billighed11

(OverKæ:rby XI 2).

fullesskabet har krævet, at arbejdet i de enkelte skifter udførtes swnti

digt, og det har ganske enkelt været nødvendigt, at de øvrise bymænd trådte til,
hvis &n på grund af sygdom var forhindret i at pløje, så eller høste sin ager.

Gårdene lå som bekendt tæt samoon, og udbrød der ildebrand, var det af
stør ste vigtighed, at der blev handlet hurtigt: "Skulde nogen vådeild påkomme det Gud nådelig forbyde - det være sig enten i gård eller hus, da skal vi alle,

su

mange som tilstede erc og kand arbeide, undtagen konerne, strax vi blive det

vaer eller hører klocken ringe, indfinde os ved ilden med forke, stiger,
spander, streppcr, og hvad vi kand afstædkomme, og ufortryden, det stærkeste vi
lmnd, hielpe at r&."<ie og slucke. Hvo ildce møder, det være sig l,;ård- eller
husrannd, karl eller pige, som er så nær, at hand kand høre klocken ringe og
er så frisk at kunde arbeide, bøde til byen hver 1 rdl •••• ,og har hand ei at
betalle med, de. at straffes på vand og brød i fjorten dage" (Ryslinge 57).
Når gerden atter skulle rejses, var byn.andene plietige til at yde 6n eller
to dae;es arbejde på egen kost samt bidrage med materialer, oftest l eller 2
traver langhalm og 1 b;ygninestræ eller 2 stolper, evt. et par sks.."l)per korn.
!gangen og de dermed føl�ende forpligtelser er omt.:tlt i de fleste bylo

ve. Det har været olrnindeligt, at den nye mand i bylavet på denne mi:ide rnar-
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Fællesdrift
Størstedelen af bylovene indeholder en længere række vedtægter vedrørende det

fællesskab, som markarbejdet dengang beroede på. Markerne var inddelt i skifter,

disse igen i agre, og så godt som samtlige bø nder i de her omtalte byer var
fæstere af deres jord. Normalt havde fæsterne en eller flere agre i hvert

skifte, og det hørte ikke til sjældenhederne, at en gårds jordtilliggende lå
1 )
spredt p& et halvt hundrede forskellige stcder. 9 Agrene var lange og smalle og
på ingen r.1ådc så let tilgængelige som vore dages marker. Følgelig har det været

nødvendigt med et vist system i driften, og som man kan forvente, omhandler en

ikke ubetydelig del af vedtægterne - ca. en tredjedel - jord og kvæg.

Jord, som bønderne havde i fæste, skulle respekteres på samme måde, som om
de havde haft den i eje. Me.ske har der været tendmls til ikke at tR.ge det så
højtideligt, om man kørte, såede eller høstede på naboens ager, men det blev der
rf<let bod på gennem bylovenes vedtægter: For at markere agrene, skulle der blive
en fure jord (ren) stående mellem disse, og den-måtte ikke pløjes (Bolmerod XI
2; Rynkeby IV 6; Ringe IV 6; Refsvindinge II 5; Søndersø IV l; Herrested A 18;

Herrested B VI 3). Når vfu.kornet var se.et, samledes bymændene flere steder for

at fastsætte skel, og disse skulle respekteres.
I så godt som samtlige bylove er der fastsat bøder for den, der kører
eller rider på anden mands mark eller plø jer eller hø ster sin nabo (rensbroder)
for ær. Ligeledes måtte enhver kun "bygge sti" (udlæg5e jord til markvej) af
egen jord. Kunne sagen ikke ordnes i mindelighed, blev det overladt til
naboerne, evt. specielt udpegede synsmænd, at afgøre, hvor skellet rettelig
burde være (eksempelvis Drigstrup

47;

Søndersø IV 2).

For at ingen skulle fristes til at 11gø re sin nabo ufred", m�tte der ikke
arbejdes i marken efter solnedgang (Kværndrup V 2; Avernakø 27; Bjerne 21;
Elmelund 62). For at hindre, at nogen plø jede ind over sin nabos jord, var det
på Avernakø vedtaget, at oldermnnden som den sidste skulle "lede hiem af marken
med sin ploug 1 1• Dot ve.r s�edes ham, der havde ansvaret for, at markskel blev
respekteret, og forsømte han sin pligt, måtte han betale

t

tønde øl til byen.

Bymændene samledes som tidligere nævnt mange steder pl st�vnc om søndagen

efter kirketid - i det mindste i sommerhalvåret, og det skete med henblik på

tilrettelæggelse af driften. I de fleste bylove hedder det da også, at ingen
må 11så••• ,høste •••age Korn ind uden al.le Mands Samtycke" (Allesø, § 2,1662). Kun
den, der var tidligt "til brødkorn trængende", måtte høste fu læJrve rug.
Kun den, hvis korn var så modent, at det ikke læn.gere kunne tåle at s�å, mutte
begynde at hø ste, fø r det var vedtag�t af alle, men på det vilkår, at det

forinden skulle meddeles bymændene oT ,y-:-ested B IV 7).
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gu

til spilde, har det været af betydning, at

bym&;ndene høstede sru:1tidig, og det har forudsat, at de ogs& såede samtidig. På
et vist tidspunkt skulle der tai:;es tiende, og det har været praktisk, at den
kunne tages samtidig. (Ryslinge 38; Refsvindinse II 2-4, VIII 1, IX 1).

Lieelodes skulle høhøsten fasts�ttes "efter alles r,1inde" til en beste1;1t dag
(Kværndrup V 3; Avernakø 26; Ryslinge 34; Refsvindi nge V 1; Drigstrup 50;
Stoense 27).

Alle har selvfølgelig ikke været lige hurtige til at få arbejdet udført.

"Den ene er bedre drifvende end den anden" hedder det i bylovene for Lumby
Tårup OG Elmelund, OG den, der fik først afpløjet, var forpligtet til at

hj�lpe de øvrige, "på det de kunde a.lle få �tvegit af marken i tide" (Lumby

Tårup 7). Alle fik heller ikke lige hurtigt ophøstet. Af hensyn til tienden

opfordres i Ryslinc;e

de senfærdige eller uforr.mende (til) icke (at) hindre

11

dem, der kand være frer.1melig med høsten" (Ryslinge 38).

Det har nok ikke altid været lige let at "få alles mi nde" til at

påbegynde markarbejdet. Til alle tider har det vel forholdt sig sådan, at

nogle har v-&ret meget ivrige efter at komme i e;ans, mens undre har v-GZret Dere

forsigti

I byloven for Refsvindinge hedder det i forbindelse med såning af �rter, ee.

at "den vedtægt skal gielde, hvorom toe trediedele eller tre fierdedele af
byer>F..ndene ere enige 11 ( II 2) , og det er nok det, der har været [;""o:ldende i
praksis. I sidstG e:r,de har det dog været olderr.1ande11, der har haft ansvaret
for, .,:,,t arbejdet blev påbegyndt, og når han fn.ndt, at det rette tidspunkt var
inde, lod han gå bud til byli'lændene. Når oldermarrden i Bjerne "lod thingvolden
(tingk.æp- 1:ien) gå om", vidste man, at det var pl, tide,ut "alle varder samblct 11 •
Og mon ikke ru.le har efterkommet oldermandens bud:"Hvo dette forachter, da bøde
sig en tønde øl til byen och 1 td. hafre til hersknbet 11 (Bjerne 8). - Under
sådanne forhold har det frie initiativ ikke været hilst velkommen!
Grwrdcr og vange�

::oc;-i � :1cc:_:::.:'<;t c11-!:'lles allerede i landskabslovene, og det fremgår af de senere

bylove, at ...1an overalt har haft vedti:2gter for hegn, gærder og led. I de fleste
af de foreliggende tilfælde er disse vedtægter i ndgået som et naturligt led i

by1ovene; i ai.1clre tilfælde he,r man haft separate hegnsvedtægter, ofte gældende

for flere byer, oØevil kunne fremdrages i større mængde ved genncmeang af
20
tingboger.
) - I denne forbi ndelse er kun inddraget de vedtægter, der
fremgcr af do her omhandlede bylove, og Gom man kan forvente, er disse oc de
Mens can i senere tid har indhegnet græsningsarealerne, forholdt det sig
separate hegnsvedtægter forbavsende enslydende.
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tidligere s&ian, at man indhegnede kornmarkerne og lod kvæget gå løst. Der blev

kun høstet få fold, og det var nødvendigt med hegn om markerne, for at løstgå

ende k'Vl:lg ikke skulle beskadige de tilsåede agre. Markerne måtte ''være i fred",

fra der såedes og til der høstedes, og det var nødvendigt med vedt.ægter vedrø

rende gærder og led, sl'ifremt markfreden måtte blive brudt. Såfremt kreaturerne

trængte ind på en kornmark, kunne de forvolde stor skade, og det var i så fald
vigtigt at fe ansvaret placeret, for at den pågældende marks fæster kunne få

erstatning for det lidte tab. Sligt kunne stærkt begrænses, såfremt geerderne
va� i orden, og det kan ikke undre, at gærder og led var underkastet et ret

stærkt eftersyn. Hver af byrnrendene havde pligt til at hegne om bestemte dele

af rna!'kerne, og forsømte han denne pligt, blev han idømt bøde.

Efter de enkelte egnes beskaffenhed bestod gærderne af grene, sten eller
jord" På Fyn var der :�orholdsvis let adgan� til gerdael (lodretstående gærde

stave og csrene,placeret vandret mellem gærdestavene), og overalt var grcnegt"..r

der hyppigst forekornmende. Ofte blev gærdslen anvendt som brændsel om vinteren,

og væsentlige dele af gærderne måtte fornys om foruret. Der var tale om store

arealer, der skulle omgærdes, og tog man sig.ikke i agt, kunne det gå hårdt ud
over underskoven. Også dette bl�v der rådet bod på gennem vedtægterne.

De fynske hegnsvedtægter - s&vel de separate som de, der indgår i bylovc
ne - har i det store hele følgende bestemmelser:

Der skelnedes mellem rugvangsgærder og bygvangsgærder med tilhørende vange
led, og dertil kom have- og toftegmrder. Rugvangens gærder skulle normalt Vf.Jre
11 gabJ.ukt 11 (lukket i en sådan grad, at kvæget kan holdes ude) Mortensdag (Drig

strup oe Søndersø: Mikkelsdam Svendborg: 1L� dage før Allehelgensdag; Kvmrndrup:

SiD.ion Judedag = 28. oktober), 06 de skulle vedligeholdes vinteren igennem. De
skulle være endelig lukket og kunne 11stå for fuldt syn" tillige med bygvangens

gærder, normalt Voldermisaedas (Bolmerod, Svendbor8 og Herrested: 14 dage før

Volderrnissedag; Rønninge: pinsedag, senere ændret til 14 dage før Voldermisse
dag; Rynkeby, Ringe og Vejrup: søndag efter Voldermissedag).

Voldermissedag foretoges der de fleste steder gærdegang, og normalt var

samtli8e bynmi.d forpligtet til at deltage. Fandtes der mangler ved de enkelte

byrur,ands cerdor, blev der idømt bøde, og vedkommende fik en frist - i de fynske

bylove varieronde fra 1 til 8 dage - til at få det manglende udbedret. Viste

dette sig ikke at være sket ved et fornyet syn, fordobledes bøden. Også når det

gjaldt lukning af gtarder, vor det vigtigt, a.t alle havde tilendebragt arbejdet
samtidig: 1 :skulde nogen af gård.Ilendeno eller deres folk med lan8varig sygdom be
lades, og hand dets årsag ei kand fåe sine gierder til rette tied færdig, da
skal menig mand komme ham til hielp af yderste magt, oom i ringeste anses fra
hver mand 6n karl i toe dage" (Rys1:·::.3e 20).
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For at markf reden ikke skulle blive brudt sommeren igennem, mens kvæget

var p& g:r--c.:Js, va:.� det vigtigt, at der blev holdt tilsyn med gærderne: I Kværndrup

og p& Avernakø blev det således samme dag, som oldermandsvalget fandt sted,

pålagt en af bymændene at tilse gærderne 2 gange om ugen i perioden f ra l.april

og indtil kornet var i hus; i Rynkeby og Ringe påhvilede det oldermanden sammen

med 4 af bymændene en gang om ugen at syne gærderne, mens det i Ryslinge gik på

skif t blandt bymændene, således at hver en uge ad gangen havde ansvaret for,at

"markerne vnre i fred og gierderne i stand". I Ollerup/Stågerup synedes r;ærderne

regel.'!123ssigt 4 gange or.1 året (Voldermisse, St .Hansdag,Mikkelsdag, St .Andreas Dag
= 30 .november). - Fandtes der ved regelmæssigt syn hul ( "gaf") i et gr,3rde, blev

det meddelt den bymand, der havde ansvaret f or det, og han måtte omgående sørge

for, at det blev repareret: "Kommer der brøst på nogen mands gierde mod fri vane,

och hand fanger advarsel, da bøede sig det inden aftenen, ved en fierding øl til
vide" (Kærby A 12).

Pt tilsvarende me..de forholdt det sig med vangeleddene, der som gærdernc

til enhver tid skulle kunne "stå for fuldt syn". Opsynet af dem varetages af

hyrden eller bymændene p& skift, således eksempelvis i Ollerup/Stå.gerup, hvor

voctningcn var fordelt efter tøndeskyld: Vogtningen varetages af byræzndene - idet
doCT oldern:anden

Of;

hans hji:dpere var undtaget - således, at de, der havde mere end

5 tdr. hartkorn, vogtede leddene i 2 dage, mens de, der havde under 5 tdr.
hartkorn, kurme nøjes med 1 dag. Det var vigtigt, at marken var

i god hegn for

11

sviin, faar og gjæs, quæg og bæster", og følgelig blev der vogtet både dag

os no.t.

Afløsning fandt sted kl. 5 om morgenen, og udeblev den, der skulle overtage

vagten, r.1?,tte don, der havde vogtet om natten, begive sig hjem på det vilk.Etr, nt

den uclebJ.evne skulle betale den skade, der måtte blive f orøvet. Forseelsen skulle

iE1icllertid omgående meldes til oldermanden. Mangler ved leddene skulle udbedres af

den, der

havde dem i befaling", og det er sandsynligvis cået på slcift frn år til

11

år. Undlod nocen at lukke vangeleddet, sfi kmge der vnr l-cor11

på marken, mE,tte vedkommende - eksempelvis i Stoense - betale en fjerding øl

013 selv betale skaden. - På sanm10 vis blev der idømt bøde og krævet erstatning,

sufremt nogen brød hul på anden mands gærde eller gjorde stente (overgang af sten
el. lisn.) derover (Kværndrup III

4; Drigstrup 44; Ovor-KrJrby VI 6; Sondersø III

4; Herrested A 39,i+o; Herrested B III 4; Horne A 9; Horne,udateret bylo-r §

7; Elmelund 45; Ollerup/Stågerup III 2; Sødinge 8).

6; Espe

Var der brudt hul på et gærde, måtte ansvaret placeres. Lod det sig ild-:c

umiddelbart gøre, havde bymændene i Ollerup/Stågerup deres egen måde at afgøre
11

det på: Dend i byen, som først seeis at gaae, age eller ride derigennem, agtis
f or at have kust hull derpaa, oe; schal straffis derfor" (III 4).
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Undertiden kunne det være vanskeligt at skaffe gærdsel, og skulle der re

pareres et gærde, ku nne det være fristende at tage stave eller gærdsel af na
boens gærde, men det betragtedes som tyveri og straffedes som sådruit.

Til hver gård hørte der normalt et skovmD.l, og kun her m2.tte man - indtil

det tidspunkt, hvor g--c:arderne skulle være lw.ket - forsyne sig med den fornødne

gmrdsel. Hvis nogen blev grebet på fersk gerning i at hugge i anden mands skov,

straffedes det ligeledes. Hvor der huggedes gærdsel i "fælles-gærdselsskov 11 , skete

det på fastsatte dage, og oldermanden havde ansvaret for, at ingen forsynedes pn
andens bekostning.

Det har nok været med henblik på tilvejebringelse af gærdsel, at bymændene i

Bolmerod, Rynkeby, Ringe, Refsvindinge, Herrested, Olleru p/Stågeru p og Sødinge

gennem deres bylove blev pålagt at plante pile og andre træer omkring eårde og

haver. I Rynkeby drejede det sig eksempelvis ræligt om 10 pile og 3 pæreeller
�bletræer, i Herrested om 20 pile og 2-3 pære- eller æbletneer. - I Olle

rup/St5geru p måtte der ikke skæres ris til andet formru. end gærdsel: Skar nogen

Vøjer eller Koeste riis enten af sine egne eller anden Munds piile og Vier 11 , blev

11

vedkommende pantet for 1 sletdlr. ,og

hviliwn Kone eller Pige som paa sin

11

r.ialchevej eller anden Markgang bryder eller topper af til Koeste, pandtis

hvergang hun dermed betræffis, for 8 sk."(III 22-25).

Ved forordning af 1781 blev der i forbindelse med kommende udskiftning

pubudt tøjring nf kreatu rerne, og det var stærkt medvirkende til markfredens

gennemførelse. Gærderne blev ·således overflødige, og de afløstes efterhfui.den af

levende hegn. Det var imidlertid ikke noget, der skete fra dag til dag, og be

tingelserne var ikke overalt de samme. Forskellige beskrivelser fra begyndelsen
af 1800-tallet viser, at bestr8belserne på at skabe levende hegn var hzngere

fremme på Fyn end i de øvrige dele af landet. De levende hegn var ved at afløse
de døde gærder, og det var i høj grad med til at forskønne landskabet.

Kvæg på græs
Lige s&. vigtigt som det var at beskytte vangene mod kvæget, lige se. nødvendigt

var det at have vedtægter for dets adgang til græsning:
21)
Selv om besætningerne dengang langtfra havde den størrelse
som de har
i dag, var der ikke åben adgang til græsning. Det var begn:mset, hvor meget k'Vt:)g
der kunne græsse på de arealer, der var udlagt med gr-o;)s ( f�lleden) , og følgelig
måtte det fordeles på en rimelig måde.

I Rynkeby, Ringe, Drigstrup, Over-Kærby, Søndersø, Ollerup/St�igerup og
Sødinge (formentlig også i Kværndrup) fordeltes græsningen efter hartkorn srJ..edes
td.

3i

hoved pr. td. hartkorn i I>r:...::-9 by og Ringe, 2 høveder og 2 heste pr.
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hartkorn i Ryslinge , 4 høveder pr. td. hartkorn i Ollerup/Stågerup - og den,dor

havde mere kvæg, måtte betale for e.t få det på fælleden. Der var sor:i regel altid
nogle, der ikke havde kvæg nok til den græsning, der tilkom dem, og de var

pligtige at tilbyde den byens egne mænd fren for fremmede.

De fleste steder har princippet været det, at hver gård (helgård eller
halvgård.) har haft ret til at fu et bestemt antal kreaturer på græs. E!.tsempelvis
vedtog bymændene i Horne på stævne den 2:7. maj 1688, at hver 1 'Heelgaardsmand"
udover 12 nø d (køer,kvier,heste,føl) måtte have 20 får, 9 svin, 4 gr.!S og
1 gase på fe3lleden. I Refsvindince ku:me "formedelst denne egns ringe omstæn
digheder hver helgård ikke tru.e o.t holde flere kreaturer af alle slags end 18

høveder" (VII 1), og det fremgår af fortsættelsen, at begrebet "hø ved" var en
enhed, der udgjordes enten af 1 æst, 1 ko,

4

får,

4

svin eller

4

gæs. P�

tilsvarende måde forholdt det sig i OJ.lerup/Stågerup, hvor 1 høved= 1 treka
nød,
2 toårs nød,

4

yngre nød, 1 bæst med digende føl, 2 gæs med grøde,

4

tofu.s svin

eller 8 yngre svin. - I Stoense og El.Llelund måtte hver helgård have indtil 4 heste
i tø jr, i Rønninge tilsvarende 3 heste indtil midsommer, 4 efter midsommer.
Også hu.anendene var gennem vedtægterne sikret ret til gæsning. Det er bl. a.
fastsl&t i vedtEagterne for Kværndrup, Rynkeby, Ringe, Ryslinge, Refsvindinge,
Herrested og Horne, og omfanget hD.!' været 1 ko,

4-6

får, 1 svin og 2 gres, evt. med

e;aae. Degnen og smeden kunne normalt få gr&."?sset det srunme antal som husnendene,
hvorimod præsten nød samme ret som en he�ård. - For samtlige gjaldt det, at de
måtte betale for at få mere k,ræg på gros, end der var fastsat i vedtæ{;terne.
Enkelte andre steder fulgte rnar.. et andet princip: I Allesø, Rønninge og

Elmelund havde enhver ret til at få det antal kvæg på græs om sommeren,som ved
kommende havde på stald om vinteren, og derudover kunne der lejes græs på fæl

leden. I Lumby Tliru.p, Kværndrup og; Sødinge samledes bynæn.de::.e på et nærmere fastsat

tidspunkt om fori\rct og aftalte, hvor meget kvæEJ hver kunne sætte på gr-.æ. Det

sD.Iilllle har i princippet "æret tilfældet i Stocnso, ''hvor hver mand (var) forpligtet

til at giøre rede for sit kvæg ••• Voldermisaedag" (Stoense 11, jvf • Rø nninge 57 ;
Lumby Thup 24; KVP..rndrup IV 13; Alleoø 12; Elmelund 52; Sødinge 9) •

De fleste andre steder blev som anført gærdorne synet Voldermisaedag, og

når det v�t' overstået, kunne kvæget komme på græs. Adskillige steder vogtedes

det af en hyrde, der havde ansvaret for det, fra det om mor5enen forlod 5årdene,
o� til om aftenen , når det vendte hjem. Nogle steder havde hyrden tillige op

syn med gærder og hegn. H:m var ansat af bylavet I og han lønnedes af samtlige
bynænd. Hyrden og hans arb9jde er omtalt i forholdsvis få fynske bylove
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(Østrup 87-89; Lumby Tfu-up 8; Km:erndrup III 6; Avernakø 20; Allesø 15; Ollerup/

Stligerup III 20), og det-kunne tyde på, at det ikke har været almindelii; udbredt

på Fyn at have ansat en hyrde.

De fleste steder gik det på tti_r blandt bymændene "at vogte vangen". Den
enkelte hc:.vd0 ::iJ.igt til at holde opsyn med kvæget fra solopgnng til solnedgang,
og der blev idømt bøde, såfremt nogen forsømte at give sin nabo "aftenvarsel"
om, at det var hans tur den følgende dag (Rønninge 62; Østrup 32-37; Lumby Tfæup
16; Kværndrup III 7; Ave�nakø 19; Bjerne 27; Herrested A 20-22; Alle�ø 10;
Elli1elund 63). - I det hele tac;et synes Hvangevogtning" at være hyppic;ere omte.lt

i fynske bylove end i bylove fra andre dele af landet.

I Refsvindinge var det de store børn, der "passede tøirekræet 11 , og skal by

lovens ord tages alvorligt, har de ikke v-�re t fristet til at være forsønm1elige:

"Drengene skal om søndagen give tilkiende, hvor mange løse kreaturer har været i

den uge, og sknl dem af olderr.1anden strax udbetales halvdelen af bøderne, når
det, de siger, kan ståe prøve

og er sru.edes befundet i sandhed. Men befindes

det f�.lsk, da skal drengen, som løgn sagt haver, straffes af sin fader eller den

husbonde, he.n tiener. - Hvilken dreng, det kan overbevises, at han enten haver
oprykket tøirstager, sk&ret tøir i stykker eller taget tøier af noget kreatur,

så det bliver løst, han skal sidde nogen tid i hullet på vand og brød og siden
pidskes i de andre dræn.ges påsyn" (Refsvindinge IV 12-13).

Flere steder udpegede bym:;:,ndene som nc-,,vnt en foldcfog0d ( fold0værge), jvf.

si. 21.

Hai.1

havde ansvaret for dot kvæg, der indsattes i folden - også frerrn:1ed

kvæg - og han skulle på visse fastsatte tidspunkter aflægr;e regnskab for byla

vet. Andro steder varetages dette arbejde af stolsbroderen.

Den, der havde opsyn med kvBget, skulle først og frer.1mest sørge for, at det

ikke tn-engte ind i kornraarkernc. Var det tilfældet med tøjret kv-..eg, og der
forrettedes sk.aci.e, måtte dets 0jer betale erstatning.

For at hindre, at tøjret kvæg skulle forrette skade, var det vigtigt, at
tøjrene vnr i forsvarlig stand. De blev - jvf. størstedelen af bylovene - på
oldermandens forlangende regelmE3ssigt efterset - normalt på stævne hver 8. el
ler 14. dag, og oldermanden og hans hjælpere havde pligt til at kassere de tøjr,

der var def0kte, somt idømme bøde for at hindre gentagelser. Hvad sligt kunne
afstedkomme, fremgår af byloven for Sødinge: "Efftersom stoer uschichelie;hed
hidindtil er begaaed med best0r og qVEG, som ara sommeren i tøigret holdis samt
lie;e Bycræ�nd til største schade og afbrech, idet af nogle ugudelige Kroppe det
deyligc Korn paa heele Agere særdel�s dette Aar saaledis er opædt, at der ichun
Stubber er bleven høsted, da schal vær dend, som iche holder goede og forsvar
lige tøigrø, bøde til byen for hver tøiger 4 sk." (Sødinge 9).
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For at den, hvis kvæg slap løs, kunne underrettes, var det påbudt,at aJ.t
kvæg, der blev sat på grms, forsynedes med gårdene b onerke (Bolmerod VIII 1-2;
Avernakø 44; Refsvindinge XV 9; Søndersø V). Tog ejeren ikke omgående affære,

blev han idømt bøde (Drigstru:p 59; Langå 44). Bødernes størrelse afhang af,

hvilket dyr der var tale oru, hvor længe det gik løs, og hvor stor skade det
anrettede (jvf. Østrup 46, hvor takster er anført for de enkelte dyr).

Den, der tøjrede på en anden mands grund, blev idømt bøde. Det samme var

tilfældet, hvis nogen lod sine bæster bede i kornmarken. Først.når der var høs
tet, kunne �get slås løs på vangen, men det måtte ikke ake 1 'uden alle mands

minde". Først når marken var revet, blev "ævred opgivet", hvilket betegnede, at
stub marken blev givet fri til græsning for kvæget. De sidst anførte vedtægter

findes i så godt som alle fynske bylove. I det hele taget gælder det, at

vedtægterne vedrørende kvægets græsning udgør et af de mest omfattende områder

i bylovene.
D
Der er andre husdyr, der omtales i vedtægterne: Heste skulle tøjres pa
sa.tm.1e forsvarlige måde som kvæget, og ko� de løs og forrettede skade, måtte der
bødes i samme omfang som ved kvæget. ''Vrinske (b runstige) heste, som ere
arrige og bidske, skal forvares udi fæcldere eller anden sterk giemme", hedder
det i b yloven for Drigstrup (jvf. Over-Kærby VIII 9; Ryslinge 65;

Ollerup/Stågerup IV 8). Hoppe med føl måtte ikke sættes på græs sammen med
køerne (yejrup 17; Kverndrup IV 10; Rynkeby IV 2; Ringe IV 2; Ryslinge 28;
Sødine;e 9; Håre 8).

Svin skulle mre ringet i sommerhalvåret (Avernakø 63; Rynkeby tillæg;

Ryslinge 28; Refsvindinge VII 5, XV 11; Herrested B IV 9), og de måtte hverken
færdes løse på marken eller på gaden. Forrettede de skade i kornet , mutte
deres ejer betale erstatning. - I Ollerup/Stågerup var det oldermanden, der
udviste det sted,hvor det var tilladt "at legge sine sviin 11 : Stier nogen sine
11

sviin paa egen haand nogensteds i marken,pandtis han for 2 SlDlr."(IX 20).

I enkelte bylove er det omtalt, hvordan man mvdc at forholde sig ,såfremt
der b lev konstateret smitsom sygdom blrmdt husdyrene: Kvæg, der blev købt på
marked, skulle forevises bynendene på stævne for at sikre, at det ikke var
befængt rned smitaoc syge, og blev on sådnn konstateret blandt lcVEJg og bæster,
skulle de holdes adskilt fra de øvrige dyr. Døde de "for foede", skulle de
11grafves 2{- allen i jorden, på det at andet kvæg icke skulde fange skade
deraf" (Drigstrup 35, jvf. Ryslinge 64,63; Over-Kærby XI 6). Skabet kvæg

skulle ejermanden "holde inde, aflægge eller jage i døndebløde 03 dræbe det
efter loven" (Stoonse 31.i·).

Endelig påbydes det i en Fc"Jllie vedtægter, at hunde skal holdes J.zmket i

det mindste i sommerhalvåret, for at de ikke skal skambide høns,gæs,får og lam.
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hundene dog gå løse, såfrei;.1t ''halfpårten af den ene forfoeu er

afhuggen" (Avernakø 62).

Om bo.1den da ikke holdt o.f sine dyr? - Herom røber bylovene intet.

fyr, orne, gase
Det var ikke de enkelte bønder, men bylaue;et, der holdt t;'[r (jvf. bylovene for

Rønninge, Østrup, Lumby Tårup, Bolmerod, Vejlby, Garnborg, K��rndrup, Avernako,

Rynk�by, Ringe, Drigstrup, O ver-Kærby,Søndersø, Herrested, Elmelund og Ollerup/
Stågerup). Normalt havde byr.iændene bytyren et år på skift, og de øvrige ydede
tyrekorn eller tyrepenge, eksempelvis 2 skp. byg i O ver-Kærby, 5 skillin6 i

Kværndrup, mens den, der havde tyren på stc.ld i Ollerup, 11nød 2 sk. af hver Koc".
Normalt

2 gange om året blev bytyren synet: "Skal allermc:,aden met alle naborne

bese same tyr anden Julledag. Findis hand brøstholden for føde skyld,da bøder

hand, hanum føde skal, 1 fierding øl. - Sammcledis skal hand och beses faste

lafns søndag. Er hand da icke vid magt, da ochså at bøde 1 fierding øl" (Østrup
81,32).

I Garnborg og O ver-Kærby var det oldermanden, der havde tyren på stald, i

Vejlby sognepræsten, som til gengæld

11

årligen hans lifnisticl skal niude på

voris skovpart eller koegang tvende famøfveder" (31). - Enkelte steder

,eksempel, vis i Kværndrup,vnr bylavet opdelt i flere tyrelav, der hver holdt en

tyr.

Bytyren måtte kun udlrnes til fremmede mod betaling og kun med
oldermandens tilladelse. Til seng-æld måtte byens mænd ikke 11soge anden tyr,

sål.E:cnge oldermandens kand" (Garnborg 8)!

Som et kuriosum kan anføres følgende fra byloven for Drigstrup:''Hvillcen
oands bud eller barn, som går og brøler efter tiuren, så tiuren deraf får vtme
at vil stange, og husbonden ••• icko vil straffe dem for det ••• ,hand skal gifve

til vide 24 sk. Mens er det gammelfolk, sor;1 til lang alder kommen er og burde at
hafve bedre forstand med sådant afstedkomme i mod tiuren, at dcnd skal gifve til
vide 3 mark" (Drigstrup 22).

Betingelserne for hold af byorne var stort set de samme som ovenstående
(anført i bylovene for Bolmerod, Vejlby, Gamborg, Kværndrup,
Avernakø,Rynkeby,Ringe, Søndersø og Munkebo, hvor der oprettedes en speciel
22)
kontrakt 1845.

Det gik pu skift blandt byrnændene at have den i sti, og den, der havde den,fik
leveret 1 eller 2 skp. havre eller byg om ETet af de øvrige bymrand. Enkelte
steder fulgte byornen oldermandslcnet.
Endelig omtales det i en række bylove, at den, der holder gæs, også er

forpli;;tet til at holde gase. - Både høns, gæs og ænder skulle være stækket,

nå at de ildcc ku..rme flyve ind i kornvangen og forrette skade (Kværndrup III 9;
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Veje, vandløb, tørvesk�r
Det påhvilede oldermanden at have opsyn med veje og broer og sørge for, at de
blev holdt forsvarligt i stand (Herrested B VIII l; Søndersø VIII 1).

De veje, der havde været fra arilds tid, måtte ingen formenes adgang til, og
de måtte under ine;en omstændigheder nedlægges (Bolmerod XVI 2). r'.ye (mark)veje
OB stier m5.tte ikke anmcgcs uden alles samtykke (Kværndrup V l; Avernako 23;
Stoense 26; jvf .Ollerup/Stågerup VIII •2). Til gengæld skulle alle 11vo;re
behjelpelige at legge en. gangbroe igicnnem gaderne af brede stene, at der kan
g21es i byen med tørre 'føder" (Refsvindinge XV 6; jvf. Bolmerod XVI 3). - Alle
havde pligt til at tat;e del i sneøsnine; (Bolmerod XVII l; Vantinge 1820; Rynkeby
IV 7; Ringe IV 7; Søndersø X; Herrested B VIII 2).

Med hensyn til vandhuller og vandløb manes der genne1i1 vedtægterne til
fors igtighed: Graves der tørve- eller lergrav nær alfarvej, skal den straks

kastes til, så at hverken vejfarende eller dyr kommer til skade (Østrup 31; K�rby

B 16; Kv--�rndrup V 7; Rynkeby IV 8; Ringe IV 8; Drigstrup 37; Over-Kærby IX 5;

Herrested B VIII 3; Ollerup/Stå.gerup IX 1Li,), og på tilsvarc:mc1.o måde må der
udvises forsigtighed med isvåger (Bolmerod XII l; Rynkeby IV 8; Ringe IV 8;
Herrested
A 60; Herrested B VIII 3). Alle har pligt til at t�ge del i rensning af kr::�r,når
de tilsiges af oldermanden (Lumby Tårup 17; Bolmerod XIV 3; Ryslinge 26;
Drigstrup 64; Over-Kærby IX l; Elmelund 54).

Hvor der var fælles torveskæring, skulle alle være med til at grave render,
for at vandet kunne bortledes fra mosen. Norm2�lt havde hver g&d sin e[;en tørve
lod, og der blev idømt bøde, såfremt nogen skar tørv eller stnblede tørv pc, en

andens lod. I Refsvindinge mfate hver helgård skære 26 le-as tørv, hver halvglird 18

læs tørv om liret, og 8 af disse måtte bortlejes eller sælges (Rcfsvindinge VI;
jvf. Bolmerod VII). - Under normale ornstSJndigheder måtte tørveskr2r ikke
bortlejes til frerim1ede, såfremt nogen af byn1randene var interesseret i at
udnytte dem.
Skorstene, ovne

Et vist antal gange om m-et - eksernpelvis i Kværndrup Kyndelmissedag,St.Hansdag,
Mikkelsdag og 1. s øndag i Advent - aflagde oldermanden og hans hjælpere bes øg i
byens gårde for at syne ovne og skorstene. Det var vigtigt, at de blev holdt i

forsvarlig stand, og vedtægter desangående synes overalt at have v--æret de samme:

Fandtes der mangler ved skorsten eller ovn, fik ejeren en kort frist til at få
den istandsat, og viste det s ig ikke at vere sket ved et påf ølgcmde syn, skulle

byniændene omgående lade den nedbryde. - Ved sarnme lejlighed synedes i Bolmerod og
Søndersø brønde og indhegnede vandsteder.

Brandfaren var stor blandt de tætliggende gårde; gik�der ild i en g2.rd, var
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det ofte sket, at ilden havde bredt sig til nabogkdene, og den, der havde "onde
ovne eller skorstene 11 , matte finde sig i at ffi dem destrueret. Under sBdanne forhold matte der udvises stor forsigtighed med brug af eben ild - ikke mindst,nar
der sm0gedes tobak:
''Befindes nogen husbond eller tiennere at

gae

med tendt tubakspibber at sm0cre

toebak uden for sin stued0r, enten udi sin gard eller andre sine huse eller
pa gaden, b0eder til byen 1 rh."daller og til herskabet lige sa meget. Er det
fremmede sligt begaer, skal de f0rste gang advaris dem fra sBd.ant at entholde .Vil de ei, skal fra dem tagis b&de pibber og toebak 11 (KV2I'ndrup VI 10).
"Til alle vmrtskaber og tilladelige sa.mlinger skal alle og enhver, det V!M're
sig Vtart eller giest, forsvarlig omgaes med ild

o~

lys samt tobaks piber. Be-

findes nogen her imod at handle, skal de, som det f0rst formerker, i kierlighed advare den skyldige. Kand det ei hielpe 1 skal hand ved to rnrend f0res hiem
fra VEel"tskabet eller forsamlingen og strax at angive det for hans herskab,at
hand exemplariter kand vorde straffed" (Ryslinge 48; jvf.Ryslinge 58; Avernak0 54; Ilefsvindinge

rv 1).

Opstod der brand, var alle som nmvnt pligtige til at tage del i slukningen:

"Nih- ildebrand prlkommer, som Gud nadelig forbyde, da skal dend, som f0rat ilden
bliver var, 10be til Sldermanden, at i byehornet kand blive blmst, og skal da
alle rnamd strax m0ede, samt karle, keener og piger med spydforke, stenger og e.ndet, hvad de kand redde eller berre vand med for at udslukke ilden,
hielpe af yderste efne. Hvilken mandsperson til 16
til byen

~n

ar,

oe

enhver

som icke m0eder, b0ede

mark; kvindis person 8 sk. - dog de frugtsommelige undtagen - og

udi hver ~ard et at blive hiemme for at frelse deres eget og passe pa huset,sa
og en hos de, der ere siuge, at blive 11 (Rynkeby II 5; jvf. Ringe II 5; Ryslinge 57; Drigstrup 2G,63; Over-Kerby X 3, X 5; .Ollerup/Stagerup IX 15).
De af bynendene i Elmelund, der holdt husfolk, slrulle holde dem "wed egen
Ild 11 • Husfolk havde ofte et par vi:i;:relser i gE.rden stillet til deres rBdighed,
og man har abenbart her gjort den erfaring, at det var farligt at lade dem benytte eget ildsted (Elmelund 59).

Tyende
Det fremgar af de fleste bylove, at husbond stod til ansvar, hvis hans tyende
begik forseelser, og det gjaldt under alle forhold. 1'Faldt tjenestefolk for
vide", matte husbond betale og siden afkorte i 10nnen. Blev en af tjenestefolkene anklaget for tyveri, matte husbond straks akille Sig af med vedkorr.!!lende
(S0nders0 XIII 3). Havde nogen mistank.e om, at en blandt naboens tjenestefolk
var sit herskab utro eller f0rte 1'uskickeligt lefnet", var det vedkomwendes
pligt at advare denne nabo.
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Kun undtagelsesvis sikrede bylovene tyendet en vis ret: Således behøvede en

tjenestekarl i Refsvindinge ikke at nøjes med at "nyde sæd til løn" (Refsvindinge XV

21), og i Lumby Tårup (20), Rynkeby (II 9), Ringe (II 9), Langå

(12), Stoense (36), Herrested (B VII 13), Allesø (17) og Elmelund (56) var han sikret

mod at blive lokket i anden tjeneste, før end han "med vilje var skilt fra sin

husbond". -Oldermanden og hans hjælpere skulle imidlertid "erkyndige

sig om karlenes opførsel" og melde det til herskabet,11i fald nogen til nogen slags

liderlighed skulde forfalde" (Refsvindinge XV 20), og det giver nok et

mere realistisk billede af forholdet mellem husbond og tyende.
Sømmelig adfærd

Hvad der gjaldt om adfærd på stævne og i i:;ildeshus, gjaldt også "udi daglig

omgiengelse" (Bolmerod II 1). !fan skulle være sømmelig i sin optræden, og der er i

samtlige bylove vedtægter, der fastsætter bøder, såfremt nogen bander eller sværger
"ved Vorherres vunder eller sår11, lyver om sin nabo, bruger ukvemsord mod ham,

beskylder ham for noget ærerørigt, truer ham eller overfalder ham.

Eksempelvis hedder det i den første paragraf i byloven for Ryslinge: "Forbydes herved

strængelig ald ugudelig væsen, det være sig enten sværgen, banden eller letfærdige

tale og utugtige sæder, eller i andre måder at vanære Guds hellige nafn, det være sig i

vore egne huse eller til brøllup, fæstenøl, barsel,stefne eller anden tilladelig

samling; men vi alle både mand, kvinde, børn og tiennestefolk at føre et stille,

roligt og s-udsfrygtig levnet. Hvosomhelst sig her imod forser, bøde for hver gang,

det sker, til byen af hver person 2 sk."

Opstod der stridighed mellem bymændene indbyrdes, skulle saGen forelæg

ges på stævne, der var den nærmeste retsinstans. Så vidt muligt skulle de stridende

parter forliges inden for landsbyens rammer, og først når det viste sig at være

forgæves, skulle sagen forelægges herskabet eller herredstinget:"Hvilken som

hafver nogen sager at rette, da skal de først ordineris for oldermanden och bisidder,

førend de ordinerer den for herskabet eller til herridstinget. Hvilken som icke

holder dette, bøde 1 td. øl til byen och 1 ørte hafre

til herskabet" (Bjerne 3; jvf. Kærby A 28; Kværndrup VI 8; Avernakø 50; Drig-strup 16;

Over-Kærby III 2; Herrested A 53; Herrested B VII 14). -Blev der

begået drab, skulle det dog straks meldes til øvrigheden (Bolrnerod XIX 2; Rynkeby IV

9; Ringe IV 9; Herrested B VII 12).

Var der begået tyveri, havde oldermanden og de øvrige bymænd ret til at
ransage hver gård og hvert hus i byen: "Blifver nogen bestiollen, skal sambt-
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lige byemænd være forpligtet derefter at randsage hus fra hus, og en hver sin
boe opgifve og åbne, hvad som kand være i 1;s og lucke, så at dend ene icke
mere end dend anden skal være mistænkt" (Søndersø XIII 5; jvf. Rønninge 54;

Østrup

73; Kværndrup VI 15; Avernakø 29; Drigstrup 71; Over-Kærby XIII; Langå

42; Stoense 28; Bjerne 30; Herrested A 67; Horne, udateret tillæg). Fandtes
tyvekosterne hos en af bymændene, blev han straks pante t, og tyveriet blev
meldt til herskabet (Herrested A 68; Horne, udateret tillæg). Hvis nogen mod�
satte sig, at hans gård blev ransaget, kunne det koste ham en ·tønde øl.

Hvis nogen blev grebet på fersk gerning, værende i færd med at forsyne sig
med hø, korn, frugt eller ærter i så stor mængde, at det blev fyldt i pose og
sæk, blev det betragtet som tyveri og straffedes som sådant (Rønninge,
tilføjelse 1648; Østrup 71; Kværndrup IX

4,6; Avernakø 46; Refsvindinge XV 15;

Søndersø IV 13). Ligeledes, hvis m&n på anden måde berigede sig på andens
bekostning (f.eks. malkede andres køer, stjal tøjr eller hestesko),"bortred
andens bæst", "skar me.nke eller rumpe af" eller på anden måde gjorde dyr
fortrnrl:"Befindes nogen at hugge, etinge, slåe, jage i senk eller i andre
måde bortdrifve och forkomme nogen mands kveg 1 heste, øg, stude, svin, får,
lamb, gies eller andet, bøde 1 td. øl og hves skade, der af sker, herskabs sag
foruden" (Bje rne 29; jvf. Drigstrup 67).

Led noBen skade på den ene eller anden måde, me.tte hans naboer "verre
hannem plictige hielp af deris gods, efter som skaden er til, at hand kand
korne af met dend skade, 'hand er ikomerifi (Lumby Tårup 13; jvf. Elmelund 51). -

Sådan var man altså forsikret i et nordfynsk bondesamfund på den tid. Siden kom

der policer og agenter til, og det har næppe gjort sagen lettere!

Megen splid kunne undgås, hvis man levede et ædrueligt liv: Et helt

afsnit i byloven for Refsvindinge (XIII) 1:erer overskriften "Om liderlighe ds
afskaffelse", og det har man ment at kunne gøre ved at begrænse antallet af

fester, der blev holdt året rundt (2 slågilder, 1 sommergilde, 1 mikkelsgilde,
3 gange juleleg). Derudover måtte bønderne "tvende gange om �.ret, nemlig efter

deres sure sved og arbeid, som er falden i V&l?'sæden og høsten, fornøie sig i

samling med en tønde godt øl" (Refsvindinge XIII 7; jvf. Herrested B III 3).

Det gjaldt for samtlige sammenkomster, at der ikke måtte nydes brændevin.Også

på anden måde søgte man at begrænse driklceriet: I Ryslinge m�xte der ved
familiefester ( 11fæstenøl, brøllup og barsel") iklce skænkes efter kl. 10, mens
der i Kværndrup og Refsvindinge blev idømt bøde, hvis man om søndagen "søgte

kro eller d�r af brendevin eller øl uden i svaghed lo� hente". Skete det under
prædikenen, var det dobbelt takst!
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Gudsfrygt og lærdom
Søn- og helligdage skulle res pekteres. På dis se dage skulle arbejdet hvile, og
det var alles pligt at søge Guds hus:

110g

skal samptlige bymendene, deris hu

struer, børn og tiennistefolk ingen undtagen, som icke ved siugeseng, hus,gårds,
kvegs, markE og anden uforbigengelig tilsiun og forfald er forhindret, alle

søndage, bedde- og helligdage møede ved kirken ••• og med en ret sand gudsfrygt
og

alvorlig andagt blifve der tilstæde, fra sangen begyndis og til ald kirketien

nisten er endt. Findes nogen her udi forsømmelig, skal strax af ål.dermanden,
hvor s ådanne modtvillige Guds huses og ordets foraetere findis, pantes hver
gang, en mand for 8 sk., en kone ligeså, en tiennistekarl eller dreng 4 ak.

og en tiennistepige 2 sk., som til byen er forfalden, og derforuden af øfrig
heden tiltallis for hellig brøde" (Kværndrup I 1).

På Avernakø blev der holdt morgen- og aftenbøn ''på det alt voris arbeide

og forretagende udi en ret sand alvorlig gudsfrygt daglig, æ-lig og sildig,kand
begyndis, fremdragis og fuldendis"; når stolsbroderen lod tude i hornet eller

trommen røre, skulle enhver af bynmndene med sin familie og s it tyende begive
sig til det sted, hvor bønnen blev læst af "præsten eller en anden, som best

kand læse og siunge" (Avernakø 2). - I Kværndrup læstes bønnen på tilsvarende
måde, om sommeren kl. 6, om vinteren kl. 8.

Den, der ville udføre grovt arbejde om søndagen - "såsom at pløie, harve,

sæ, aee giødning, skove, age korn og høe eller slåe, meie, rifve jord, skiære
tørfve, tærske, bygge huse eller deslige" (Herrested B VII 1) - blev idømt

bøde, og den blev - bl.a. i Stoense og Herrested - givet til byens fattige •
.!!,tlligdagsbrøde blev anset for noget meget alvorligt, og når den adskillige
steder har foet lov til at figurere i første paragraf i bylovene, understreger
det vel yderligere, at det er præsterne, der på denne raåde har indskærpet

overfor sognebørnene, at om søndagen kom kirkegangen i første række (Vejrup 26;
Østrup 91; Bolmerod IX 1-2; Kværndrup I 5; Rynkeby II l; Ringe II l; Ryslinge 3;
Drie;strup 1,51; Over-Kærby Il; Svendborg 39; Herrested A 2; Berrested B VII l;
Horne Al; Ollerup/Stågerup I 1-4,VI 11; Sødinge 2).

At det er præsten i Stoense, der har affattet byens vedtægter, kan der

næppe herske tvivl om. Indledningsvis anføres 13 paragraffer "angående kirken

og gudstieneste", og ifølge disse kan der fr.ke være tvivl om, hvordan man har at
forholde sig i kirketiden: Eksempelvis idømmes der bøde, hvis nogen "driver

nogen kiøbmandskab for prædiken på kirkegeirden eller i våbenhuset", "holder

nogen snak sammen i kirken eller er nogen til forhindring, som vil høre Guds
ord",

"forretter noget hos deignen under prædicken" eller"fordrister sig til - uden
største nødvendighed udkræver - at gåe ud af kirken". Dertil har oldermanden
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pligt til at holde opsyn med kirkog�1ge�,ne, 11'1-t de f:-a råben, stimen,

hå!'nappen, knugen og støden, til og fra al.tergang, sig aldeles entholde:- 11 ! -

At de Stoense-bønder skulle haye benyttet deres gang til og fra alteret til et
rask lille slagsmål., har man svært ved at forestille sig!

I enkelte bylove understreges nødvendigheden af den unge genc:-ations

oplæring og opdragelse: I Rynlteby, Ringe og Herrested skulle byrrændene såJ.edes

lade børn og tyende rr.øde i kirken,

næ- præsten eller degnen lyste til

11

læsning" (Ryn..lceby II 4; Ringe II 4; jvf. Herrested B VII 2). Det var

kristendom, der undervistes i, og det foregilr normalt i forbindelse med

gudstjenesten om søndagen� Først senere rejstes de:'.' skoler (jvi". Ryslinge 6).
I byloven for KYærndr1.1p (VI l) anbefales det på det kraftigste, at børn

skal holdes til. Tilstedes det, at de 11gæ ørkeløse og lædige 11 eller "gåe
omkring med st3!:lerstafven 0g t;_gge doris brod ••• ,blifver (de) ald deris tid
nogle drog og skarn". De skal sæ�tes til 11at vogte kiræg, gies og drifve ploug",

og er de modvillige, skal de revses med ris. I Refsvi.ndinge (XV 19) skal enhver
fader lade sin søn ·· senest i en alc.e!' af 12-16 &- - lære at binde st�ømper og

spinde uld,"på det de under helbreds sv&:kk:else, vandheld og alderdoms

skrøbelighed dog kan .fortiene noget til livets ophold og ikke mere, nc:\r de en

gang t:ræ.--iger til almisse, skaJ. væ":'e byen og sognet til byrde end kvindekiønnet".
Sociale forbo!.d

----

Enkelte steder giver bylovene indblik i datidens sociale forhold:

Først og fremmest havde man j?lig� til at tage sig af krøblinge, der kom til
byer..• De skulle huses natten over og siden "jages af byen" (Rønninge 35;

Beldringe/Twstru.p 12; Bolmerod X J.; Kværndrup VI 11; Sønders ø XII 3; Herrested
A 3). Fattigfolk, der kom til byen, skulle ligeledes hus es, og den, der

"efter solbier" ::ulgte dem til naboen, blev idømt bøde (Beldringe/T&strup 15;
Kværndr1.1p VI 11; Drip- "'trup

75;

Ov1Jr-Kærby XI

9;

Søndersø XII

4;

Herrested A

4).

Til gengæld understreJes det i en række bylovc, at ingen må huse "tatere og
kæltringer, uden at de fører pas o� afsked ,!l<:c sig". - Ej heller m�. nogen
"indtage husfolk eller inderst er" uden b�-IIEl" d., nes samtykke, og uden ut de
lovligt ken bevise, hvorf:::-c>. de kommer (Ga.Jb,•�·g 10; Ryslinge 50; Drigstrup 23;
Over-Kærby VI l; Langå 2; Stoense 44). I Drigstru.p og Over-Kærby blev det ved
vedtægt fo't'budt husfo]_lt at sanke 3ks, og begrundelsen er, at 11voris marker ••• er
gået i svang med ubillig axsanknine; både af husfolk, børn og andre, der i
snesetal hele høsten igiennem løber iblandt kornet, som står på marken, og
bortfører hele poeser og secke fulde11 (Over-Kærby V 3; jvf. Bolmerod IV 7;
Drigstrup 24).
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Som nævnt i anden forbindelse blev byens fattige betænkt med enkelte af de

bøder, der indkom i bykassen. Ogsi!.. de sygr::

til at tage sig af:

11

og sengeliggende havde man pligt

Siuge og Sengeliggende, som selff ingen middel haver til

liffs ophold, schal alle i byen, hver sin dag, effter proportion, ••• have

tilsiun til, rygte og forsiune" (Ollerup/Stågerup IX 1).

Et eeentligt fattigvæsen organiseredes først, efter at der i 1803 var op

rettet fattigkommissioner i landsogne og købstæder. Hvordan fattigvæsenet

administreredes, fremgår bl.a. af en forordning, der vedtoges 1825, gældende
for hele Lumby sogn. Det fremgår af denn-3, at n:an led meget på grund af de

mange fattige, der strømmed e til fra omegnens herregårde og fra Odense, og at
2 )
man af den grund så sig nødsaget til at udarbejde en række vedtægter 3 , der
bl.a. skulle have til formål "at opmuntre og anspore Fliid, Vindskibelighed,

Orden og Sædelighed til almindeligt Vel over hele Lumbye Sogn".
Bøder og pantning

Den, der havde begået en forseelse, måtte betale bøde, og den blev som nævnt

ind skåret i bykæppen. Bøderne blev erlagt dels i øl, dels i rede penge. I Vej
rup, Rønninge, Beldringe/Tåstrup, Lumb;y Tårup, Vejlby, Stoense

os Egeskov

bestod bøderne udelukkende af øl, i enkelte tilfælde af brændevin; i

Østrup,Kærby, Ryslinge, Langå, Bjerne, Herrested, Middelfart, Sandacer, Horne,
Espe og Elmelund dels af rede penge, dels af øl, i de resterende b;yer

udelukkende af rede penge. Ølbøder forekommer således i halvdelen af de
omhandlede bylove,ikke mindst i de ældste.

Hvad der skete med øllet er ikke svært at gætte. Pengene blev opbevaret af

oldermanden, evt. en af hans hjælpere, og ved fu-ets udgang anvendt til byens

bedste (se nedenfor). I Kværndrup blev pengene lagt i en sparebøsse, der

opbevaredes af old ermanden. Imidlert:Ld var det præsten, der havde nøglen i
forvaring!

Såfremt bøderne ikke blev bet,�lt, måtte oldermanden foretage pantning.

Visse ting var dog undtaget - i Rynkeby og Ringe "vogn, plov eller harve langt

mindre bester eller kvæg" (I 5), i Oller1.1p/S i:b\.gerup "senge Klæderne, som

findis i sengene, og Klæder, som nogen gaaer med paa sin Krop" (VI 1). -

Såfremt bymændene blev anmodet om at bistå olderm1'.nden med pantning, ha.vde de

pligt dertil. Den, der var eenstridig og satte sig til modværge mod den, der

foretog udpantningen, blev idømt bøde: ttBegiegner nogen ålderme.nden og de :fire
mænd utilbørligen enten med porte eller dørrcs luckelse, trusel eller onde ord,

skielden og banden •••,bøede hand foruden dend forfaldne vied e 2 mark.
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Mens dersom hand eller nogen hans huses folk tager til øxe, knif, kiep eller

andit deslige for at giøre moedvern, skal bøedes en rixdaller af hver person,

som er med i gierningen, og der foruden efter sagens beskaffenhed straffes ef

ter love n" (Rynkeby I 8). - Tilsvarende vedtægter findes i de fleste bylove.
Kunne nogen bevise, at han var pantet med uret, fik han sit pant tilbage,

og en tilsvarende skulle betales af den, der havde angivet ham (Drigstrup 69;
Over-Kærby XIV

4). Inden en vis frist kunne det pant, der var erlagt, indløses.

Skete det ikke, kunne det sælges, og det indkomne beløb tilfaldt bymændene, i
Horne dog herskabet på Hvedholm, og det røber, hvem der har stået bag

udfærdigelsen af denne bylovs vedtægter. Enkelte steder tilfaldt halvdelen af
bøden angiveren, og det har sikkert ikke skæppet mindre i bykassen af den

grund!

De rede penge, der blev erlagt i bøder, måtte ikke anvendes til fldrick og
fylderie". De skulle anvendes til byens bedste, nemlig til indkøb af salt , jern
og tjære (Bolmerod XXI; Kærby A 30; Kværndrup II 9; Avernakø 53; Rynkeby I 5;

Ringe I 5; Ryslinge 51; Refsvindinge XV 22; Herrested B II

4). - Hvad der var

til overs, skulle deles ligeligt mellem bymændene. Kunne nogen påberåbe sig
"armod eller vanheld 11 ,havde vedkommende dog mulighed for at få mere end de
øvrige (Bolmerod XX

5).

Afslutning
Af indhold må bylovene siges at være ret ensart ede. Hvad der er anført i det

foregående dækker således mere end 900/4 af indholdet af samtlige vedtæeter.Visse
steder har specielle forhold gjort sig gæJ_dendc, f.eks. i købstæderne. I

Middelfart spillede marsvinefangsten således en væsentlig rolle, og bylovens

vedtægter, der or dateret 1593, er væsentlig af maritim art. Det sammG g-ælder
enkelte vedtægter i bylovcne for Avernakø og Bjerne (jagt og fiskeri).

Ud fra det ensartede indhold må man kunne slutte sig til, at livet i datidens
o

o

landsbyer må have formet sig uden større udsvinG• Problemerne, der skulle

løses, mo. stort set have været de samme overalt, og man har pa enhver maode
stræbt sig på at løse dem selv. Fællesskabet var det princip, tilvær8lsen

b

byggede på, og derved blev naboens problemer også ens egne. Gang på gang
understreges det således, at ingen må sælge eller bortleje noget - det være
sig foder, gødning, gærdsel eller græsning - til nogen udenbys, før det er
tilbudt byens egne mænd. Hvad det praktiske ongik, har man søgt at klare sig
selv,og det har kun kunnet ladet sig praktisere, fordi bymændene var
solidariske og det ikke føltes som et offer, fordi ens tjenestekarl skulle
hjælpe naboen &n dag.

e-
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Man løftede i flok og løste i et og alt problemerne i et sandt

nærdemokrati. I denne forbindelse må det dog understreges, at det normalt kun

var gårdnændene, der var medlemmer af bylavet. Husmænd, tjenestefolk og

almisselemmer var ikke med på stævne, når beslutningerne blev taget, og for dem
har den solidaritet, som fællesskabet medførte, ikke haft den betydning, som

det havde for dem, der dyrkede jorden. Derfor indtager de også en forholdsvis
beskeden plads i landsby-vedtægterne.

Den ofte ret ensartede opbygning af bylov ene lader formode, at der har væ�

ret forlæg for de fleste. rods alt havde man samkv em med bønderne i nabolandsbyerne, og nllI' de enkelte v edtegter har skullet formuleres, har man lyttet til
dem, der har haft kendskab til andre byers vedtægter. Det må således i denne

forbindelse være rimeligt at regne med en vis påvirkning udefra. Dertil kommer,
at det rundt omkring har været de samme hersk.aber og de samme herredsfogeder,
der har flet en række vedtægter forelagt til godkendelse, og de kan have haft en
vis indflydelse på selve formulerine;en. - Også selve straffesystemet har o
veralt været det samme: Når der blev begået en forseelse, blev der idømt en
bøde enten i form af rede penge eller øl, og begge dele skulle komme de øvrige
bynmnd til gode. Bøderne skulle betales inden en vis frist, og blev den ikke
overholdt, foretog oldermanden pantning. Kunne det bev ises, at bøden var idømt
på et forkert grundlag, blev der ydet erstatning. Sådan he.r det ganske enkelt
forholdt sig overalt. - Selve bødernes størrelse har v arieret fra by til by og
fra egn til egn, og her har forskellige erfaringer og forskelligt syn på
tingene spillet ind. Havde eksempelvis tyveri floreret i en landsby i årene før
bylovons tilblivelse, bevirkede det naturligt, at der blev fastsat forholdsvis
store bøder for tyveri. Der er således ingen naturlig forklaring på, at det i
Lumby Tårup og Vejrup straffedes med

f

tønde øl at drikke se meget, at man

kastede op i gildeshuset, mens taksten kun var det halve i Rønninge og Langå!
Afhængig af forseelsens størrelse idørates der normalt bøder fra 2 skilling til 2
mark oc fra 1/8 til 2 tønder øl.
Ved at lese vedtægterne får man umiddelbart det indtryk, at folk i hiile

tider har været meget genstridige og skødesløse. Man må i denne forbindelse

ikke glemme, at de gamle bylove til en vis grad svarer til vore tiders

straffelove, og sådanne v il altid belyse de negative sider af samfundet. Fordi
der i bylovene er fastsat bøder for at bære våben i gildeshus, er det ikke

ensbetydende med, at hvert gilde er endt i slagsmål. Gennem v edtægter af denne

art har man ønsket at gardere sig, og man tør da gå ud fra, at vedtægterne har
haft en præventiv virkning, og at en række af dem sjældent harvoret taget i

bru8• På den anden side har man ikke kunnet und.ge. kævl og splid, og i så fald
har det været
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praktisk at have en fast retspraksis frem for at skulle tage stilling i hvert
enkelt tilfælde. Tyveri har været tyveri, og det har skullet straffes,uanset om
det var begået af Per eller Poul. Det var således en af de hm-de straffe, der
olev idømt, hvis oldermanden så gennem fingre med nogen og ikke fulgte lovens
bestemmelser.
Således har vore forfædre da Ar efter år været samlet på bystævnet for at
drøfte de fælles problemer, og når den alvorli ge side af sagen var bragt til
endet stod resten af dagen i festens tegn. Oldermandslenet er gået pA skift byen
rundt, og hver af bymændene har på et eller andet tidspunkt haft ansvaret for, at
systemet fungerede. - Med udskiftningen omkring 1800 sprængtes imidlertid det
gamle landsbysamfund, og dermed forsvandt forud.sætningerne for
oldermandsinstitutionen og bylavet. Mange af vedtægterne blev dermed
overflødige,og med årene mistede bylavene helt deres betydning.
Oldermandsinsitutionen afløstes af sognefoged og sogneforstanderskab, indført
henholdsvis 1791051841, og efter denne tid var der kun få ting tilbage for
bylavet at administrere,så som drift af fælles jord, salg af ler og grus fra
fælles ler- og grusgrav, udlejning af græsning, hold af bytyr og byorne o.li gn.
Vedtægter, der har set dagens lys efter 1800, omhandler da også kun disse :ilcke
4
særlig betydningsfulde områder�
Selv om bylavet ikke længere spillede nogen afgørende rolle, bevaredes det
dog mange steder. Der valgtes fortsat oldermand, og der holdtes fortsat
oldermandsgi lde. Dels ønskede man at holde en gammel tradition i hævd, og dels
ønskede man fortsat at benytte denne lejlighed til at samles. Ordet gilde har
altid haft en god klang i bøndernes øren, og det er også tilfældet den dag i
dag. Adskillige steder søger man da også fortsat at holde li v i de gamle bylav,
selv om det må indrømmes, at det er det selskabelige, der er drivkraften. Der
tudes i byhornet, bynendene samles på bystævnet, der er bevaret adskillige steder
p� Fyn, og der vælges oldermand, men han behøver ikke at frygte, at han det
kommende år skal træffe afgørelser i alvorlige sager. Som regel er det eneste,
han skal foretage, at indkalde til stævne næste år. I Egense, Norup,Lumby Tårup,
Næsbyhoved-Broby, Martofte, Bregnør, Rønni nge, Kappend.rup {ved Langcskov),Sal
linge og flere andre steder samles bylavets medlemmer stadig en gang eller to om
het, og spørger man dem hvorfor, fæ- man følgende svar. "Bylavet har i det hele
taget ingen opgaver mere. Men alligevel vil vi bevare lavet, for vi kunne ikke
tænke os at undvære så gammel en tradition. Vi samles trods alt en gang om året
ti l et hyggeligt gilde, og når vi alligevel vil gøre dette, hvorfor så ikke værne
om en god gammel tradition" {Oldermanden for Egense Bylaug, Fyens Stiftstidende
Der er
dog også eksempel på, at et bylav er genoprettet: Det er 100 år siden,
17.febr.
1963).
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bylavet i Flødstrup blev nedlagt, men i indeværende år har man rekonstrueret

det gamle b ystævne med 12 sten for de oprindelige 12 matrikler. !Ian har

gennem nye vedtægter genoplivet bylavets traditioner, og initiativet hertil
er en følge af den storkommunale centralisering. Gennem det fællesskab, som

har kendetegnet bylavets funktioner gennem århundreder, vil raan søge at skab e

et bedre milieu i landsbyen, og det er plt samme baggrt1.nd,

Landssarnmenslutningen af Landsbysamfund i 1976 hur set dagens lys. Den har

si� udspring i et trivselsprojekt for Nr.Nærn-Bederslev på Nordfyn, og det

er kun et af eksemplerne på, at der ydes en indsats for at bevare den danske

landsb y. Man er af den opfattelse, at den stadig skal fungere som landsby -

på vor tids præmisser. Hvordan den fungerede i 1500- , 1600- og 1700-tallet,

f2rr vi et godt indblik i, når vi blader i de gamle landsby-vedtægter.
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NOTER
1. Ordet vide (gl.da. witæ) betegner straf i form af bøde, men benyttes også om
srunling af e t landsbysnmfunds på bystævne vedtagne bestemmelser, hvori der er
fastsat bødestraffe for overtrædelse af disse. Ordet vide bruges såJ.edes i
denne forbindelse sidestillet med vedtægt.

2. Loven har oprindelig bestået af 25 artikler, hvoraf de første 9 er gået tabt.
10.-17. artikel er gengivet i R.Chr. Sørensen Allesøs bog 11En fynsk
Sognekommune gennem Tiderne" (1916), og do. det er de samme artikle.r, der er
trykt i 5.bind af "Vider og Vedtægter" (1938), kunne det tyde på, at de
ark,hvorpå de resterende 8 artikler er opført, på det tidspunkt, hvor de to
afskrifter er foretaget, ikke har været opbevaret srumnen med d0 øvrige.

3. Udgiveren nf ovennævnte bind af "Vider og Vedtægter" formoder, at byloven for
Allesø stammer fra tiden onucring 1500 og snledes skulle være den ældste fynske
bylov. Han har imidlertid ikke haft kendskab til efterskriftet,hvoraf det
fremgår, at der er foretaget tinglysning i 1633, og det lader formode,at den
ikke er så gammel som oprindelig antaget. Der e r intet til hinder for, at
byloven kan have eksisteret en årrække, før den blev tinglyst.
Tinglysningsnotatet er da også indført med anden skrift end selve loven, der
opbevares på Rigsarkivet.
4. Byloven for Herrested har været g:ældende for Kragelund i samme sogn,idet der

navn.
foreligger en bylov for denne by,enslydende med Herresteds ' kun med c>ndret
,
by5. Udgiverne oplyser, at byloven efter hendskriften at dømme er skrevet af
Anders Deign i Drigstrup, der døde 1720. Underskrifterne viser, at den må
være skrevet før 1698, idet en af dem omtales som død dette fr.
6. Loven er inddelt i 15 afsnit, hvoraf afsnit 1 o� de 3 første par&tgraffer af
afsnit 2 mf\Ilgler. Dens indhold er behandlet af A.Fasmer Blomberg i Fynske
Årbøger 1946.

7. Loven er trykt i Odense 1773, men det behøver ikke at være ensbetydende med,
at de n starruner fra dette år.
8. Loven formodes at være fra tiden før udskiftningen, der i Egeskov fandt sted
1805.

9. buldervurig = larmende.

10. arges = nøjes.

11. moksen = omtrent, næsten.

12. Jvf. Fynsk Hjemstavn 1934, si.121.
13. kejse = vælge.

14. løgte = beskylde en for at være løgner.

15. Bylavet i Rønningc betegnes St. Sørens gilde.
16. groffenbrad = grydesteg.

17. bergefisk = fisk (torsk), der er tørret (egl. på klippe)
18. afseld brød � sigtebrød.

19. Eksempelvis kan anføres, at gårdene i Allesø omkr. 1700 gennemsnitlig havde
128 agre at dyrke, gårdene i Broby, Skovshøjrup, Kirkendrup og Næsby
henholdsvis 110, 151, 201 og 187 agre (jvf.H.H.Jacobsen: Fra Landsby til
Forstad,Odense Universitetsforlag 1977,si.72).
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20. Et eksempel på en fynsk hegnsvedtægt, gældende for Roerslev og �yngstrup, er
anført i "Vider og Vedtægter",bd.I si.394-95.

21. 24 af 30 g årde i Allesø-Broby havde,jvf.en jordebog fra 1696, 4-6 heste, 27
af de 30 gårde 1-3 køer, 20 af de 30 gårde 1-3 ungkreaturer, 9 g årde ingen
ung kreaturer. I gennemsnit havde de anførte gårde en halv snes får.(Jvf.
H.H.Jacobsen: Fra Landsby til Forstad; Odense Universitetsforlag 1977,si.90.
22. 1'rykt i "Vider og Vedtægter", bd.5 si.303.

23. Trykt i ''Vider og Vedtægter", bd .5 si.26-35.

TILLÆG
I det følgende anføres 5 hidtil utrykte fynske bylove (Espe, Elmelund, Ollerup/

Stågerup, Søding e og Håre), fundet i tingbøger og kommunale arkiver på Landsar
kivet, samt de resterende dele af bylovene for Allesø og Ringe, sidstnævnte for

størstedelens vedkommende identisk med byloven for Rynkeby. Om førstnævnte se
endv. si. 2 og 5.

Udtryk, der formodes at være ukendte eller vanskelig e at gennemskue,

understreges i teksten og forklares efter denne. - Følgende mindre kendte

mærkedage forekommer i en eller flere af bylovene:
Kyndelmisse: 2. februar

Mathias Dag: 24. februar
Philippi Jacobi: 1. maj

Voldermissedag: 1. maj

St.Laurits Dag: 10. august

Mikkelsdag, Michaeli: 29. september
Martini, Mortensdag: 11. november
St. Andreas Dag: 30. november

Tamperda1s: opr. katolsk fastedag ved hvert kirkeligt kvartals begyndelse,siden

anvendt som fJærkedage,hvorefter der toges varsler om vejret o.lign.;

med tiden fastsat til 2.el.16 marts, 1.juni, 21.sept. og 14. dec.

Følgende udtryk forekommer i så godt som samtlige love:
vide: se note 1 si.52
aurit = ævred (mark, hvor afgrøden er indhøstet og hvor der derefter er adgang
til græsning)

Ber.rerk følgende skrivemåder: i= i, j
u

::: u, v, w
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Espe b,x.lov 1667/1670
Tingsteffne for Christen Thommesen i Espe er Hans Christensen i Espe och Hendrich

Madsenn ibidem, som hiemblede med Æd med opragte fingre effter Recessen, at de

lougligen med fulde 8te dags Varsel til i dag haffde hid kaldit alle de mend som
byge og boer i Espe, der haffe at pløye och Saa, imod Tinngsvinndis beschriffu

elsse, och i rette lagde forn. Christen Thommesen, Een schrifftlig Vnnderschref

fuen Vedtegt och bylow, Som samptlig Byemend med huer andre haffuer Inndgangen,

saaledis formeldende.

Efftersom wie samptlige Som nu bygge och boe i Espe bye, haffuer i woris

frelseris Naffnn Raadslaged, offuerweyed och os alle och Eenhuer Særdelis til

gaffn och 0oede, eragted, at indgierde nogen aff woris byes fællisgrund i dend
marck mod Staffelund, da kand wi wel tenche, at ded wil bliffue med woris bye
som Christus i Evange l io taler om it Rige, bliffue wie ueens med os Sielff

bliffuer wie øde og derfor paa det der kand wære Eenighed och sarnbdrechtiched
och coet forligelsesmaal iblant os, och de affældigc,w-eenige och opsedtzige

kunde styris, haffuer wj allesammen, med welberaad Samtyche, indgaaed at ind

gierde samme march, som wie kalde Rougbiergsmark Under disse effterfølgende Vi
de och Vilkor befattede i disse effterfølgende Artickler.

l.art. Jvlarckenn som wie indtage och indtaged haffue, schal saaledis omgaas med,

at Een huer iblant os, helle, halffue och Srnaabrug, sch2.l schee ret och scheel.

2.Art. Huer Heelgaard schall tage heelgaards gierde, och huer halffgaard hnlff
gaards gierde och saa frembd0lis, och schulle derimod hellegaardc nyde heelt

och halffue gaarde halfft, och smaa bruc: effter deris maade.

3.Art. Aldermanden naar ho.nd om Voldermis bliffuer Uduelged, schal straxs haffue

magt til at Udmæle sig Ste dannemend, som ded Aar schal wære paa alle Læg, som

ded Aar leggis, tillige med hannem.

Lt-.Art. Huo som helst Aldermanden næffner och hand dog Vcigrer sig i at wære dend
ottende mnnd, schal giffue 1 td. øll til wide, och Kirchens Patron 1 td.�,

och de fattige l s.Mk.

5.Art. Huad Aldermandens och hanns Ste mends leg ded gemeene beste i denne Roug
biergsmark angaaende, dermed schal holdis effter woris Byelougs 16 Kapl.

6.Art. Huer mand schal haffue sine gierder om denne Rougbiergsmark gafflugtc til

Paasche och fuld gierdede til Woldermis. Huo som her i finndis forsømmelig, schal
giffue Vide derfore. Vanngsgierder effter byelougen.

?.Art. Huo som affbryder enten sit eller andris gierder om Samme march, schal

giffuc 1 td. øl til byen, 1 td. aure til Kirchens Patron och 1 mk. til de fat
tige, och dog opreise gierdet lige saa gott igien.
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Art. Huo som Siunis sig at schee u-ret i denne marck, schal først giffuc

ded til kiende for Aldermanden och de 8te mend. Gaar hand dennem forbj til

hossbonden,schal e;iffue til byen 3 tdr. øl, Kirchens Patron 3 tdr. aure och til

de fattige 3 mk.

9.Art. Aldermanden (naar nogen Klager sig at were forurettcd, och indted fuldt

reedhue med Andre sine Naboer, och lige i brue; med ham, for sit gierdc och

Arbeide) schal were forpligted strax tillice med sinne 8te Mend at giøre Hannem

huad retter. Veigrer Aldemanden sig der udi, schal hand giffue l td. øl til
byen , Kirchens Patron 1 td. aure, och de fattice l mk. End dersom de 8te mend
giør hannem iche huad retter, schal huer aff dem giffue l td. øl til

Vide,Patronen l td. aure, och de fattige 1 mk. Och derforuden sielff staae til

rette, for dend Klagendis Hossbond huad hand dennem lougligen kand paaføre. Menn
dersom dend der Klager er scheed huad retter och kand were, hand saa som hans

Naboe i lige brug, och dog Klager och Vin der indtet dermed, schul eene betalle
saa mange och store Vide, som Aldermanden och de 8te mend, och end erstnttc

bemelte Aldermand och hanns 8te mend deris Kaast och tærinng effter Louen. Och
paa ded at altinng kannd gaa schicheligen och vel till och hiemme iblant os

faarekommis store omkostninger paa Langwarige tretter, da schal Aldermanden

och hanns 8te mend i dette tillfald tage Sognepræsten i Raad med sig (effterdi

præsten ns læbe schulle beuare forstc.nd och de schulle søge Low och I.rerdomb aff
hanns Mund.�- 2,7) paa det den Klagendis kann d bliffue Underretted naar

hannem ingen U-ret scheer och Aldermanden och hanns 8te mend Vnderuiste om de
fahre med V-rette.
10. Art. De gierder som nogen aff os har om nnden mands indhegnelse scha�
holdis Vedlicc Vnder
mk.

t

td. øll til byen, Kirchens patron½ td. aure, fattige

t

li.Art. Disse Artichler med deris Vide och wilkor schal holdis stædfesteligen

och huilchen mand der iche med goede wil Vdlegge forsømmelsens och forseelsens

vide, da schall Samptlig byemend forholde sig effter Bylowens 18 C. at tar;e
pannt i hanns hus huis byen tilkommer, och Aldermanden schal V-fortøffued

g::i.ffue Patronens fuldmecht:ig til Kiennde huis wide hand paa Patronens wegne har

at fordre. Saa och Sognepresten och he.nn s medhielper schulle indfordre,huis Vide
de fattige er tilfalden. Alle disse punckter vnder deris wide ane;aaende denne

woris Rougbiergsmarch saa uel som Bylowen och GiJ::isschraaen med alle deris
Wilkor och Vide, huilche woris Gudfrychtige forfædre har sig och os de

fis effterkommere tilbunden i alle maader v-ryggeligen uden Opset och
Mutwillighed at wille och schulle tilbepligte wie oss och woris effterkommere
med egne hænder Vnderschr. Indgaaed och vedtaget An no Christi 1667 d.3.Februrj
Men vnaerschreven paa byesteffne Onssdagen d. l.Junj 1670. derhos haffuer wij
ven-
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ligen ornbedit Woris k.Sognepræst och Siellesørger Hr. Jens Ra.smussen med os
till witterlighed at Vnderschriffue. Møtte Eanns Staffensen, Rasmus Bertelsen,
Niels Pedersen, \Jillads Pedors 10 n, H211s Christoffersen, Niels Sørensen, Jesper
Jør0ensen, Hanns Hansen, Niels Staffenscn, R.::smus lIEmnsen, Lyche Jørgensen,
Lauridz Jennsen, Knud Pedersen, Jenns Lauridtzen, Kmid Pouelsen, Hanns Niel
sen, Knud Rasmussen och La.uridtz Pedersen alle i Espe som Indgich samme by
low i alle rnaader at wilde holde. Til iJi tterlighed Jens Rasmu:;:;sen E(gcn) hand
som samme deris i rette lagde Vedtegt och bylou formelte lest och paaschrevet
her effter Christen Thomrnesen i Espe tinncsvinnde beciert.
ibidem (lat) : samme sted
Uduelged = udvalgt
Læg : sammenslutning, fors2,rnline, område
aure = havre
Gafflugt = f'/.lblukt (når gærdet er gablukt, er det i en sådan tilstand ,at
det kan holde kvæg ude)
reedhue :;: rede
Iial. =Malakias (gl.test.)
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Elmelund bylav 1672
Wdi dend Værdige Hellige Trefoldigheds Naffn, Paa det at der altid her effter

kand wære och bliffue En goed Christelige og Rolig skich och Samsæde wdj Elme

lund Bye. Desligeste att Huer kand Nyde oc haffue Hegen oc Fred paa sit Baadde

udj l"iark oc By. Sammelediss af kijff, Trætte oc Wskicheliched kand bliffue Ned

lagd oc Forkommen, Da haffue Wi effterschrefne Elmelund Mænd ved Naffn, Lauritz

Rasmussen, Claus Juel, Anders Mortensen, Lauritz Væffuer, Hans Andersen, Anders
Rasmussen, Anders Pedersen, Niels Andersen, Anders Lauritzen oc Niels Pedersen
alle Sarntycht oc for got kiendt at Effterschrevne Artichler om Byens \Jijde oc

Wederlag udj Elmelund wed Liige holdiss. Huor effter huer kand haffue sig at

Rette, Som skal læsis oc forkyndis Trende Tijder om Aaret, Som er: Kyndelmisse
dag, Waldborrigdae oc Anden Pintzedag wdj Meening.:., Byemændes Nerværrelse, Oc er
denne woris ByLow Indgaaet oc Sarntycht Anno 1672.
2. Først at sette Allermand i Lennit.

Skal aldrig Allermandz. Lennit gar:i. Runden om i Elmelundby, Saa At en Naboe Tager
Lennit effter cl.end Anden, Men paa huer Voldermiss dag Da skal udmelliss for

dørren fire Mænd aff Laugsbrødrene at Keyse, Tiltage oc Udwelle en Aldermand dend

som kand wære Bequemmelig til at Ramme Bysens Gaffn, Nytte oc fremte.rff, Oc

Huilchen som der Tiltagiss, hand skal strax Annmme Aldermandz Lennit, Paa det att
Byen icke schal stande øde for Aldermand, Oc dersom hand iche wil wære Aldermand
som bliffuer Tiltacen da giffue 1 td. øll till Byen, Oc huilchen som fangar

Aldermandz Lennit, Hand skal iche lenger holde det, End til Neste

\Joldermiss dc\f:� der effter, uden saa er at det aff hannem begieriss, och hand wil
det lenger med Villie fremholde. Dend Samme Dag schal oc Settiss Stoelsbroder oc

Faldemænd ligescm, oc dersom de dend benechter, Oc iche wille wære Giffue Huer En
td. øll til Byen, oc wære saa Quit Aar Omkring.
3. At wære Aldermanden hørig oc lydig.

Oc skal huer Mand oc Meeninge Almue i Byen, wære Aldermanden Høri[:; oc Lydic;,

Sac:uijt er til byssens Nytte oc Fremtarff. Findiss Nocen at wære Hw7.nem TJly
dig der udj giffue til byen

l

td. øll. Oc dersom Aldermanden giør noger uschcl,

enten med Villie eller forgriber sis, da. maa Aldermai1den Tiltalis for de andre
Naboer, oc der med huer Andre gaa i Rette f or Naboerne, oc Tale huer Andre

Bequemmeligen oc schclligen til uden fortørnelsse. Saa schulle de andre Naboer
wære plictig at schelne derpaa, oc e;iøre dennem Imelleum, huis Ret er, Saa At

huer Nyder Retten som Retten bør at haffue.

4. At Alderme.nden icke med Skendzord, eller andet Offoerfaldis.

Item Dersom Nogen Mand offuerf alder Aldermanden med skendzord oc

1.Jhøffsche
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Tiltale, Sua At hand Nødiss til at sige sig aff med Aldermandz Lennit, eller i

Andre maader affkommer, da skal Stoelsbroclercn have fuldmacht med andre Naboer
at Pante dend Mand derfor, oc at pante andre som bryder Imod Byes Retten, Til

de fange Aldermand igien, oc udssette deris Pant for Wijde, Efftersom Wijde

Leggiss om de iche will godwilligen udlegge.
5. Huad en Aldermands Embede skal wære.

En Aldermand schal haffue Tilsiun til det som er Bysens Nytte oc Tarff om Hegn
oc Gierder om Wænge Hiorret oc gressbeed, oc Alle Andre bysens Behouc, Saa at

Alting kand holdiss wed Mact oc Liige, oc for alting at holde fred paa Kornet
oc Eng, oc naar Hand haffuer Noget for hende, som knnd wære Bysens Tarff och

gaffn, da schal hand lade Sammenkalde de andre Naboer, oc lade dennem forstac,
huad der er Bysens Gaffn, oc de der om kommer offuer Eenss, oc Samtycher med

Hannem, dend schal holdiss wed sin fulde Hagt, och iche Een To eller Tre maa

det kuldkaste, Och huilchen aff Naboerne der�nod fordrister, oc giør imod det,
som de ere komne offuer Eenss om med Aldermanden, hand schal giffue byen En

Tønde øll, oc sit Herschab 1 ørte haffre, vden de vilde giøre Naade med hannem.
6. Huorledis skal varis thil Steffne.

Oc schal Aldermendcn wed Stoelsbrodercn lade Vare til steffne om Afftenen naar

de schulle til Steffne om Anden Dagen, Oc huilchen J,1and som hierrune er naar hand

fanger bud, och iche kommer til Steffne, men Tager anden Wærff derfor, oc for
sømmer Steffne, da maa Allermanden lade hcU1nem sette paa Bysens Stoch eller

Kiep for 1 sk. til Wijde for huer Tijd hand forsømmer sig der wdj, oc iche er

sin Allermandz bud Lydig. Men haffuer hand forfald, Saa som med Bryllup eller

barsel eller anden Wærschaff som hand er tilbedit da schal hand giffuc sin Al-

lermand det tilkiende oc haffue det med hans minde at wære fraa Steffne, oc

bede hannem suare for sig. Ligesaa schal det wære om Herschabs oc Alle loug

lige forfald. Eller oc om en Mand haffuer Nød oc Trang til at ferdiss sin

Wærff aff bye, Men waar hand hiemme der budet kom, oc iche haffuer Loff aff
Allermanden, at wære fraa Steffne, giffue 1 sk. till Wijde. Och naar hand

faar Louff aff Allermanden, at wære fraa Steffne, da schal hand beplicte sig
til at holde huad de Andre Naboer paalegge til Byenss Nytte oc Gaffn, Er det

iche Byens Nytte Eller gaffn, da maa hc:U1d sige Ney der till, Om hand ka..id bed

re Raad optenche, naar hand hicrllkommer. Men kand de Alle tyche at wære byenss
gaffn, da schal hand holde det Liige wed de der Vaar ad Stcffne oc det Paa

lagde. Men aff Optcncht Moed, at hand kunde wære en heel by til Gienwordighed,

Maa hand iche deriss Vedtegt kuldkaste.
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7. Fremdeli s om Allermands Embede.

Oc schal Allermanden deele for Byen oc forsuare Byens Sage:c, huor behoff

giøris, om hand er saa før oc wed mact, at ha.ud det kand giøre. Men er hillld

iche til pass eller ued magt, at hand det giøre kand, da rnaa En aff hans Naboer,
huilchen best kand, Oc alle Mænd wære plictig til at Lonne hannem deelomænd
oc gaa Selff med orn behouff giøriss, Oc huad Allerrna.11den, eller dend som

betroet er til deelemand,giør paa Byenss Vegne, det schal wære giort oc Lat i
alle maader, Oc dersom Nogen Eand fanger bud i tide,.Oc Sidder Ret for Bysens

færd, at lade Deelemand gaa, Oc hand det forsømmer, oc deris deele oc Lougmaal
spildiss, giffue En tønde øll til byen Oc sit Herschab En ørte Hauffre, oc
Ingen Naade haffue.

8. Om Byesteffne.

Naar mand fani:;er afften warsel at komme til Steffne, om Andendagen, Och hand

kommer till Steffne hussidt, de. schal Allermanden giffue dennem for huad hand
haffuer med dennem at schaffe paa Byens wegne, Saa schal huer mand w2re

Offucrbødig at Stande til Rette, om Nogen haffuer Sect hans Qveig til schc:,de,

eller hanss gierder at wr-ære obne, Eller Andet at were byen til schnde for hanss
schyld, oc da schal huer mand som aff weed offuenlyst giffuc tilkiende, om hand

hnffuer Seet o.ff hans Queig til schade, och iche dølge med hannem, eller om hans
Gierder ligger obne eller Anden Whegen huad hand haffuer Sect i Narchen, Siden

de Vaare Sidst ad Steffne, Men huilchen der Sider paa Steffne och iche siger til,

hu.ad Whegn hand haffuer Seet eller Veecl med sine Naboer, och uil konu11e ottende

dagen eller 14 dag der Effter oc det Si ge, da schal det i ntet due, thi der schal
Ingen bagsteffne due eller stande for fulde effter denne dag. Oc Huis som Nogen

Mand haffuer at Tale eller Suare til nogen Sag effter den..ne da[; pae. Stoffne, da

schal hand bede Loug aff Allermvnden, oc tale sine Ord Sactmodelig oc

uel oc Suare beschedeligen, til huad hanncm kommer at Suare till, uden

Fortørnelsse eller Onde Ord, och i che heller Raabe, Storme, Suerge eller

bruide,eller skrige uden Liucl i huer And.ris Munde, men Tale i Lydt, Pac, det at

Allermanden

oc Andre Naboer kunde høre Tiltale oc Giensuar paa begge Sic�er, oc Si den schelne
huad Ret er, imellurn Naboer oc Andre, Oc dersom Nogen lader :sig derimod finde

at Tale i Wlydt, men Raaber oc Stormer i Een Andens Hund oc bander, giffue

1 sk. til \Jijde for huer Sinde hanss brøst saa findiss. CJc dersm1 Nogen lader sig
fortørne paa sin Naboe, oc Suær dend Eene Eed effter dend Anden Hnødt,hecnd giffue
1 sk. til Wijde for ht�er Eed hand Suer \rJtvungen til, Men dersom Nosen bander sin
Naboe enten Allermand eller andre Naboer paa SteffnG, eller Løcter Allermanden

eller Andre hans Naboer, hand schal gi ffue En halff tønde øll til Wijde, for huer
gang hand lad.er si'� høre 2.t løste sin l\.llermand eller Andre
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Naboer. Och dersom Allermanden løgter andre hans Naboer uden schell, Lide samme

Straff, Men huilche der Tilfalder og beder om Naade, da Stander det udj hanss
Naboers Wilchor, om de wilde benaade hannem, ligesaa schal wære om Wquemss oc

Whøffscl10 Tiltalle at Tale huer Andre til med paa Steffne • .Men huer schal Tale
dend Anden til med Erlige oc bequemmelige Ord, oc huilchon som forbryder sin

Wijde, och iche will godwillig udlegge, da maa de hannem Pante derfor, oc
udsætte Samme Pant for hanss Wijde �

9. Ifo.ilchen anden Slaar udi Steffne Huus.

Huilchen Mand ruiden slaar i Steffne Huus Till blods eller slaar med sin N2ffue

Eller drager hannem i sit Haar eller i Andre maader slanr hannem, ciffue 1 td.
øll til Wijde, foruden Anden Louglig Sagfald, oc huem som dend iche wil

godwilligen udlegge, da maa mand Pante hannem derfor oc Intet dermed
forbryde,huerchen Wold,Herrewærch e ller Andet.

10. At Ine;en maa indgaa i Steffnehuus me d nogen Vaabcn eller Verrie.

Och schal Ingen maa Indgaa i uort Steffnehuus med stort Ve.aben, Suerd, Spiuc,
Øxe eller store Kniffue, huo de t giør gielde Wijde 4 sk. lien løber Nogen Mand

udaff Stcffnehuus, oc henter sit Verrie med Vreed hou, oc ko[m1er ind dermed paa
Steffne , gifftte 1 td. øll til Wijde, foruden Anden louclig Sagefald, Oc dersom
hand dend Wijde iche wil udlegge, da maa hand Pnntiss derfor, Oc de Intet
dermed at forbryde, som hannem Panter, Wdj Lige Maade schal Samme Straff

holdiss, orn Nand c;iør huer Andre Wfred, naar mruid gaar til Stcffne eller fraa.
11. At ingen schal gaa til gildis m�d nogen Vaabcn eller Verrie.

Skal Ingen Mand Indgaa i uort Gildisshuus Enten Gildbroder eller Giest,Ticneste
Suend eller Dren3, med Nogen Vaaben Stor eller Sman Suerdt, Spiud, Øxe, Sten,

Kniffue, Hammel eller Anclre dødelige Vaaben, huern det biør giffuc l td. øll til
Wijde, forude:ri anden Louglig Sagfald. Saa oc om mand udførmer anden paa hanss

Gilde wey til eller fraa eller i Gilcliss e2.ardcm. Men aldting schal i de maader
wr::re i fred, til Gildet er nffclru.chet och huer er kommen hiem i sit huus. Det
Samme e r oc, om Nogen Setter sit Vaaben i schiul i gildissgaarden,

i Gierder eller Andensteds eller paa gaden, giffuc 1 td. øll til byen oc sit
Herschab 1 ørte Haffre, oc ingen Na2.de haffue.

12. Om mand slaar i Gildis Huus eller paa Gildis weye.

Men huilchen der slaar i Gildiss huus eller paa Gilcliss We ye, eller i

Gildesgaarden, giffue En Tønde øll til gildet, huad heller c�et er Mand eller

Suend foruden anden Louglig Sagfald. E1· det en Mands Su.er.d, da schal Allermanden

haffue Loff at Pante Hossbonden derfore hand Tienner, Oc holce Pc::ntet til Rede,
Indtil Hossbunden fører sin Suend i Rette til Steffne Neste Steffne dag
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der effter, Oc Allermanden oc gildbrødr� schulle da høre Sagen i Rette, oc

schelne der pae. huilchcn Ret oc Uræt haffuer, oc huilchen Mand eller Suend der

lader sig høre i Vort gildehuus at Suerge eller bande, eller Tale Whørsommelige
Snach, oc dermed fortørner baade Gud oc Mennischer, giffue-} td. øl til Wijde.
13. Om V-quems Ord.

Nen dersom Nogen Mand eller Suend lader sig finde at Tale Nogen Erlig

Dannequinde eller Erlig Piee Whøffschelig til, eller taler Wbesindeligen til

nogen Erlig Quindfolch, hand bøde derfor effter 4 dannemændz Sigelse, men mand
scha.11 Tale huer andre høffsch oc well til oc werc som Christne oc iche som
Uchristne oc Side i fred oc Roliched.

14v At gaa tiiliG thil Sommer giilde.

Eand schnl oc g2a bctiden til Sommer gilde, Saa At mand k1:u1d wære hicmmc igien om

Soelbiergs Tijd, oc icke Sidde oc Søle Natten offuer, oc fortørne Gud oc dennem
i hussit ere, Oc huer drichc Saa meget, som hanss Nødtørfftii;hed udkreffuer, oc
Sømmeligt oc bequemligt er.

15. Item om mand kaster op aff Drich.
Men huilchen som dricher sig saa fuld, a.t hand legger det paa Bordet eller paa
gulffuit for sin Ifaboe giffue

Suend..

1-

td. øll til huide huad heller det er Mand eller

16. Om uloulig Drichen.

Findiss oc Nogen som biuder sis til Flos oc store Skaale eller Kander at

Uddriche,som offto kommer stor Trætte oc Hug aff, e;iffue 1 fdk. øll til Wijde
derfor.

17. Om 011 iche at sette i skiul.

Findiss oc Nogen som Sætter øll hon i schiull i store Kander eller Skaale oc

wildc dett giemme til Sidst, oc Side Siden oc driche det med Sine Kanuter, giffue
huer en fdk. øll Till Wijde derfor.

18. At giildet skul gaa Ret om i byen.

Oc sk2,l Gijldot gaa Ret om i byen, Saa At hancl udlege;er )mis øl hand er gildet
plictig efftersom hand Sider Ret for Ifo.cmden till el::.er giffue l fdk. øl til
Wijde om det er iche Tilstede naa.r det i Lau�e Tide Paacsch�s.
19. At Allermanden oc Skiurebroderen J\arligen skal haffue
Naboerne oc huer begyndis skal.

l�

til dennem aff

Item skal der Aarlic;en "v:ære 4 aff Byemændene som Sidder Ræt for Ha.anden, som
med Allermanden oc Skiurebrod.eron skal schaffc Ret i Gildet, oc Skue øllit oc

fly det paa Stole·n som gat er, dcsligeste at haffue Tilsiun wdj Mnrchcn med
Hegen oc Ar.det, Oc huer;, som sig Vndslnar derfore, naar det hrumem Tillkommer
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med Rette, Giffue 1 td. øll til Wijde oc bør ligevel iche at wære fri derfore,

Oc schal Byes begyndelse altid wære paa dend gaard som Lauritz Rasmussen ibocr,
oc saa gaa Ret om, Oc Endiss paa dcnd gaard Niels Pederssen iboer.
20. At Ingen skal tappe aff gildis øll uden Minde.

Findiss oc Nogen som Tapper aff uort Gildisøl, uden Allermands Minde, oc gif
fuer bort eller schiencher bort i Fnderschab til dennem som Intet haffuer med

Gildet, hand ciffue-} td. øll, Men erede Huusarrne oc bede om øll i Gudz Naffn,
da schal deris bud gaa til Allermanden, Saa schal hand giffue dennem i Jesu

Naffn. Schal der och Ingen maa Tappe aff vort gildisøll som er boret til Sto

len, førend wor aldermand eller Stoelsbroderen, oc 3 eller 4 ere Forsamlede i

Gildisshuset, Men de som bære øllet til Gildisshuset maa Tappe en føye schaal

øll oc driche for deriss Umag oc iche meere, dog schal dend Tapper det til den

nem som øllet Indlegger, Tappe de meere uden hanss Minde, giffue En fclic. øll
til Wijde derfore.

21. Skal der oc Incen Tilstediss at driche Lenger gilde End til Allermand el

ler Skiurisbroder melder dennem i fred, wnder En fdk. øll til Wijde.
22. Om� øll leggis paa Stolen.

Findiss der oc nogen Gildbroder som løffter sit øll paa Stoelen, oc det Straf
fiss aff Aldermand eller gildbrødre, da schal hand tage det aff igicn oc bære

det hier,1, Oc En Anden maa Indlegge i ha.nss Sted igien, Men er der Ingen som

haffuer øll at Indlegge i hanss Sted, da schal dend som haffuer Vecltagit, och
Øllet bleff Affløfft for, fly dennem sin Part paa Stolen huor hand fa.ar det,

Men dersom hand iche Will, da maa Allermanden kiøbe det paa ha-11.ss Ib.and, huor
hand kanel det best faa, Oc der ud inden for huis hand kiøffte det, schal \!ære

Plicti6 at betallc til dencl forsagde dag, som All0rrnnnd haffuer udloffuet oe
talning derfor, Will hand iche da maa Allermanden oc de Andre Panthe hannom
derfor oc tac;e saa got et Pant, nt hand kanel dett udsætte for Pengene, til
dend Anden will det Løsse.

23. Orn

mand icke kanel komme thil gilde.

Findiss der oc Nogen Gildbroder eller Gild-Syster som er i Louglig forfald til
andre Gilder eller Werschaff eller i Andre Maader at de iche kunde ws�re c1.0r

pa.a cl.end dag gilde øllet Indleggiss der de haffue Part i, da maE, cleriss bud

komme til Tønden oc Hente En Krmcle øll paa 2 sk. Om det er 2 tdr. drich. Och
er der ichon 1 td. øll for haancl.e, de. hente En Kande øll paa 1 sk. Och icho

hente øll for Andre End for Manden eller Hustruen, Eller hund maa Sette En
Giest for huilchen borte er Sarnn:c dag, aff M8.lld, Hustru, Suend eller Pige,

sorn :::,leye et gn.a til Sommer Huøring eller Pintzegilde, oc iche det maa schee

En Ar;.deu d� ,Wil mand forsømme sic; ,da ma.a mand haffu0 det for hiorngield •
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24. Om Sæder i Gildishuset •

Skal det oc wære her effter med Sæder udj Gildisshusit, baade mec�. Mænd oc Hustru
er Suend oc Piger, som det til diss wæret haffe Oc huer Søge sit Sæde, som best
bequcmmeligst oc schicheligst er,oc som er forordinerit til huer hans Ga�..rd.

25. Naar gildbroder døer oc affgaar, oc der kommer en anden i hans sted.

Naar Nogen Gildbroder døer oc Affgaar; Oc dend som kommer i Gaarden igien schal

wære forplictet, naar Allermanden tilsiger hannem, o.t giffue sig i fornæffnte

Wort gilde oc Lo.ug oc giøre sin Eed at holde oc haffue med oss i forneffnte

Artickler oc Wilchor, som forschreffuit staae, oc Effterfølger, som en eoed
Naboe bør at giøre.

26. Om gilde oc Iganc.

Item schal herforuden her Effter Endnu holdis med Gilde udj Elmelund, Effter

som her til dags Wijs oc Waane været hc1.ffuer, Oc huilchen som ic:1e wil besøge
gildet, schal Alligeuel schyde sit der til lige wed de andre dijcl kommer, oc

huer som giffuer sig udj Byens gilde, oc will wc:zre Gild Søschen schal giffue
1 td. øll Till Igans.

27. At hielpe de Affdøde giildsøsken til deris LeGersted.

Item naar Nogen nff woris Gild Søschcn døer her udj Sognet, eller ere san nær,

at t!i kanel komme dertil med, schal huer wære forplictet at følge Liiget til

sit Leycrsted, oc derhoes beuise huis Tienneste, som slig beredelse Tilhør eff
tersom tilsagt worder, Wnder 1 td. øll til Wijde, uden mand er i Louglig for

fald. Och schall Gild Søschend der imod iche Vegre deris Erffue øll effter gnm

mel Sedvaane.
28.

Oi;1

Sielffuorren gildsteffne.

Item schD.l oc sna her holdiss Trende Sielffuoren Gildsteffne Aarligen, som er

Pan Kyndermissdag, Wollermissedac oc Anden Pintzedng, oc huei;i som da iche mø
der, om hand er Louglig forfald foruden, giffuc En lmlff Tønde øll til Wijde.

29. Om Nor,en slaar Drichekar i Synder.

Item huilchen som slaar Drichekar i Sønder med sin fri Villie, giffue 1 fdk.
øl til Wijde oc betalle schadcn igien, men scheer det aff 1:Jaade, da betalle

ichon Karrene igien, oc wære quit for Wijde.
30. Om m2.1·chgierder oc wonge leed.

Skal Alle Mands Marke;ierder wære giort med Ny Torn eller gierdcr ( imellem L°c:1lit oc Wogn) haffue gierdet de flc.ge gierder paa Wollermissdng, oc da sclmlle

Alle Naboer gaa til huer mands Gaardstrid oc besee dennem Oc huilchen Mnnds

Gierde son da iche er som forschreffuet staar, hand giff4e 1 fclk. øl til Wijde
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for huer Gaardstrid Ugierdet erre, Men om det findiss, hnnd iche kunne gierre
dem for Herschabs Errinde eller Siuge Segn, da schal hand gicrde dennem inden

dend tijd Allermanden hannem forleg�er, Eller da gielde Wijde som forschref
fuit staar, 1 fdk. øll. Udj lige maade schal ocsaa holdiss om Wongeleed med

dennem det Tilkommer at holde ferdig under En tønde øll til Wijde. Men huilchen

Hands Giorder som da iche ere saa Laugfaste, at de kunde cienne for Hegn eller

Korn och Suin Oc de le5giss til forbedring oc bliffue iche forbedret, hand

giffue l sk. til Wijde, for huer Gaardstrid, som iche ore forbedrit, Men er

kommen Thorn oc Stauffor der paa Gierdet, oc er iche Laugfast som det sig bør,
da bøde derfor l sk. til Wijde.

Men Rougmarcks gierder schal mand holde Gierdt ald Vinteren oc holde den

nem huer Mund uden schade, oc huilchen som bliffuer adwaret oc tijt forrelagt

aff Aldermanden at holde sine Gierder wed magt, oc hand det iche giør, hand bø
de først for Gierdet, oc Siden for Queget, oc dend schade Queget giorde, om det
er aff Naboerniss eget Queg, oc dend at wærc quit, som Queget Aathe.

Men bleff hanss Gierde melt Laugfast paa Woldermissedag, oc Siden kommer

sch.:tdelie;t Queg oc bryder holl, oc giør schade da bøde hand schaden der Queget

Aathe, oc gielde Wijde som Wijde leggiss, Oc Manden giør sit Gierde laugfast
igien, Men er det ichon en Ringe schade, da 5ielde Wijde for Queget oc wære
quit dermed.

Kommer Sar.une Queg Engang Anden och Tredie gang oc bryder holl oc giør scha
de, och iche er lagt hegt derpaa, da gielde høyeste Wijde effter Naboerniss Si

gelse, oc bøde schaden Igien. Och dersom Samme Wloulig Queg bryder hol, oc An

dens gaar effter oc giør schade, da bøde dend for det Wloulig Queg Aathe,scha
den baade for sit eget Queg oc de Andriss Oc Manden som Queget Aathe, lucho

dett igien.
Men bliffuer hand aduarit som Gierdet Eyer at hnnd schal det Luche, oc
hand det iche giør men ladet det staa Obet En dag eller Toe, hnnd bøde ald dend
sch�de, som bliffuer der igiennem giort, Siden hand bleff adwaret Oc dend wære
quit, som Queget Aathe.

Men dersom hand lucker sit Gierde Engang Anden oc Tredie g�G oc dend
Anden iche Vill legge hegt pna sit �ueg, Da bøde dend schaden igien, som Fæet

eller Queget Aathe, Oc giør Manden sit Gierde ferdig, som det Vaar tilforn Oc
legge Hegt paa sit Ulaffue Queg, oc holde det oine Naboer uden schade, Men leg

ger hand strruc hegt paa Queget, der hand adunriss, da lucher hand Selff sit
Gierde igien, som det Eyer, Oc Er det alle Mands Queg da bøde alle Mand scha
den igien, oc legge hegt paa. Queget som schelligt er.
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31. At Mand icke vocter Queg i Wongen.

Item fordrister l'focen Mand sis til nt Vocte eller Vocto lade Noe;et Quec; i wor

standende Woe;n, uden Louff aff Allermanden eller andre Naboer, giffue -} cd .øll
til Wijde. Thi wor \Jogn schal wære i fred til hun Opgiffuos ( for huer Mand)

Wd.0n saa er at En Mand eller To c.,ff Gienwordighed holder oss Vor Wong for i

nogle Vger eller dage oc kunde høste rned de andre, oc Vil iche, da giffues Mar
ken op, haffuer hiemgield om hand fanger schade.
32. Om mand icke kand høste for Siugdom.

Findiss Nogen lfand, som kand iche høste for Siugdom, dn schc::.l hans Gijldbrødre
oc Nnboer wære Plictige at høste oc hielpe hannem, Saa at hans Korn oc Foeder

iche Opædiss i Marchen Thi dend Christelig Broderlig Kierlighed Ucl.kreffuer det
aff oss. Findiss der oc aff Fattigdom, at hans høst stander Ti]b�ge, da er det

oc Tilbørligt at giøre sin Naboe det schell hand wilde hænde oc haffue Oin det

Vaar for hans dør. Saa er oc om Pløyninr;, Om dend Een8 er bedre driffuencle end

dend Anden oc faar førre Affpløyet, Paa det de kunde alle faa Quecet aff Marchen
i Tijdc.

33. Om Tøyring paa Stubbe.

Findiss oc Nogen som Wille Tøgre pa2. Stub, medens Kornet er i Marchen, hand Tøy
re p2.a_ sin egen Ager, oc ingen Tøgre derpaa uden lland Selff førend dend heele
deel er opgiffuen, dersom hand det giør, giffue l fdk. øl til \:Jide.

34. At inGen skal haffue mere end 4 Tøyer i marchen.

Oc sclwl cl.er Inc;en ryaa haffue flere Tøyer i Marchen end 4 uden det scher rned Na
boernis Minde, Men huilchen som befindiss onten at holde der flere Tøyer,eller

oc at beodo paa Andens end sit eget, giffue 1 td. øll till vJijde for huer Sinde

det fincliss.

35. Orn Nogen hender Skade i wongen formedelst ont tilsiun.

Oc dersom saa scheer at Nogen hænder schade udj Wongen wdj disse forschreffne

Stycher, formedelst de 4 Mænds forsømmelse, som derpao.

schal haffue Tilsiun,

Eller oc de Seer der Igiennem fingre med for Vild eller Venschab da dend der
slic;t forsørm11cr, stande til Rette for schaden.

36. At alle skal haffue tilsiun i Marchen.

Oc schal huer Mand i byen, som fanger at See And.ris Queig at 0aa til schade udj
Wongen, Saauelsom deris Ombud; wc�re forplictet strroc at adware oc Tilsie;e Een
aff de fire Mænd derom, huilchen de først kand hosskomme, \foder 1 fclk. øll til

Uijde, Item schal Ingen haffue meere end 2 Heste udj huer Ho.ffue: til bye:n, men
huer heelgaard rnaa haffue 4 Heste uclj Tøyer, Och iche heller a.t haffue Stii
Sted der inde, under 1 fdk. øll til Wijde.
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37. Om Høst oc Aurit at begynde med.

Oc schal der Ingen begynde med Høsten eller Slaa Queis udj Auffrit, førend al
le Bymændene ere derom Sambørdige under 1 td. øll til Wijde.
38. Item, For huer Suin som optagiss i Wongen schal giffuis 1 sk. Item for huer
gaas 1 alb. for huer gang de findiss der.

39. Naar Nogen Mand wil Tøyre sine Heste udj Wongen, da schal hand foru2.re dem
med stercke Tøyre, Saa de giør ingen Nand schade, Och foruarer Folchis Korn,

Mens fincliss hand at Tøyre i nogen Mands Korn med sin fri Villie, Sa::1c Hestene

staa i Tøyret oc æde hans Naboerss Korn eller Eng op, Paa hans Af.er eller Eng
m.s.2-l, dn bøder hand schaden igien mod dend som hand haffuer giort schade.
40. Om Heste gaar løs udi Wongen.

Men kommer Nogen Mands Beste løse i Won5en aff Tøyrit, dn giffu.e sin Wijdo der
for som er En huid, Om hand caar Stachet Løss om det er ichon En Hest, Men caar
ku1d En heel D2.g i Eng eller Korn, da giffue l s. for huer HGst om de ero fleo

re, Men gaar ha..'1.d løss udj To dage eller 3 dage ciffue i td. øll der:i:or til v!ijde.

41. Om mnnd Tøycrer i Eng om Natten.

Item Dersom Nogen Tøyrer i Nogen J,fonds Eng om Natten, oc hancl findiss mcc1. fcr
sche gerninger, da er hand plictig at giffuc En Tønde øll til \!ijde, oc Her-·

scho.b 1 ørte h2.ffre Wden mand wil giøre Naade med hannera. Item giør Nocen Mc1.nds

Bud det Mnnden Wvitterligt, da schal i1i e.nden der Hestene aathc, SuGI'e dertil ,oc
giffue Wijdet ud, Och Siden set te det i hans Løn, om det er imod handens hinc�c,

Hens findiss det at sche wed Hosbondens Minde, da bøde Hosbonden selff Suenden
de at wære qui t for V/ijde, Will hand iche dend \Jijdc udgiffue, dn ma.r' JUl0rman
den PEmte hannem som schaden giorde.

42. At rnand iche skal sette Heste i onde Tøyer i wonsen.

Item dersom mand holder onde Tøyer till sine Heste, oc iche wil forwarc dem i
WonGen, at de giør io schade Oc hand nff sin Allermand i Byen bliffuer Pa2.Ii1int
En, Anden oc Tredie Gang, och hand wil ichc Raade Bod dcrpaa da mo.c, hond Pan
t iss derfor oc giffue sin Wijde ud, cfftersom hans Allermand oc Naboer wilde
legge hannem det, Och Siden tage sine Heste oc Queig aff marchen, indtil hand

will fly sterchere Tøyere til dennem, saa At Allermanden Ifoyis dermed paa Ifa
boerniss weygne. Item Skal ingen maa lade sine Heste i helcle i Wongen, Enten
paa Eng Stub eller Auritz Stub uden det scheer med alle Naboerniss Minde oc

Samtyche, huilchen her imod fordriste::: sig, giffue for huer Hest, om hans
Brøst saa findiss, En fdk. øll til Wijde.
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43. Om Nogen Rider eller Ager offuer Korn.

Item, Huilchen Mand eller nogen hans Ornbud som der bcfindiss hoess oc kand
beuisiss h2nncm offuer, at hand Rider aller Ager offuer Nogenss Korn i

Wongen,oc giør schade, bøde der for for huer Sinde det befindiss med hannem 1
fdlc. øll til Wijde.

L�4. Om Nogen klyffucr offuer Jviarchegierder.

Item, Huilchen Mand eller nor;en 112.nss Ombud, som det bcfincliss med, oc kane'.

hnnnem offuerbeuisis, Om hand det iche will selff bekiende, at der træder hul,

klyffuer eller go.ar offuer nocen f1andz M['.rcke-gierder, som er gierdt Irnellum

Wosn och fællit, Oc iche haffuer der schellig Aarsac till, hand bøde for Huer
Sinde hand gnar eller klyffuer Nogenss Gierdcr, 1 Otting øll.
45. Om Nogen bryder hol p2..o. sin Naboes Gierde.

Oc dersom det bcfindiss med. Nogen Ivlc..nd eller hanss Ombud, at bryde hul paa

sin Naboes Gierder, Och iche hel.ler haffue der schellig Aarsae till, t;iffue

1 fclk. øll till Wijde.

46. At m&;nd icke bygger hinanden for n ær med S t ii Sted.

Item, dersom saa scheer, at dend Eene Naboe bygger clend Anden for n�r med

Stij Sted, Oc dend Eenc 11.affuer hafft sit gamle Stijsted tilforne, da bøc:e

dend som Ny stiidt Sted bygger sin Naboe for nær, Enten paa sin Egen Grund eller
pna sin Naboes, som ho.n d knncl hnffue i hnnss Minde En halff tønde øll
til Wijde.

47. Om tilsiun til Indgierder.

Item Och schal Allermanden Och Naboerne paa huer Woldermisscla.g haffue Tilsiun
til huer Mandz Indgierder som ligger Imod woriss 1:Jon ge, som er Hauge gierder
oc flagegierder oc logger, c.t de ere Laufaste, och huilche der iche findiss

LD.ugfaste, nt mand da schal legge dennem Tijd for, at de giorer baade
Gierderne, flagerne oc Loggerne

E;D.D.

Laufaste, at uor Wong kand star-ti

fred,huilche det iche wil giøre, oc de ere aclwaret Enganc; Anden oc Tredie

gang,da m2.a Allermanden Panthe han.nem derfor, oc bøde derfor 1 fdk. øll til

Wijde.

48. Om onde Weye i Wongele0d.

Oc huis der findiss Brøst paa Weyen i Wongcledene, da schnl de mænd som Leddid

det Aar Tilkommer at holde fcrdie, Oc saa fylde Samme Vey med Steen oc Gruus, om

Behouff giøriss, oc holde baade Lee.id och Veyen wcd Nagt.
49. Om Queig paa Aarli; KoegEmg.

Skn.l Ingen Mai.id maa Tage meer Queig paa uor Koeg2.ng om Sommeren End som hand
føder paa sit Faer (end som ha.nd føder paa sit faer) om Vintheren wden saa er
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68.
at hand haffr det behoff till sin Plog. Men findiss Nogen Mand at Toge anden

Mandz Queig paa uort Græss, oc siger hand haffuer det kiøbt, Oc findiss at wæ
re giort under Suig, �iffue En Tønde øll derfor till byen och sit Herschaf En

ørte haffre, oc tage Queget aff igien. Men huo som fattiss Queig til sit græs,

hand schal giffue sine Naboer det Tilkiende, førend hand tager fremmet queig

derpaa, at de kunde det Samtyche med hannem, huor meget hand schal haffue der
paa, Paa det at der Siden iche schal komme Trætte aff.

50. Om at wære i Viide oc Grandelaug.

Huilchen Mand eller Quinde som nyligen kommer til byen, som fanger nogen Gaard,
oc wille wære i Wijde oc Wilchor med Andre Grande oc Naboer i Byen, da siffuiss
for huer aff dennem som iche Tilforne haffuer wæret i Lauget En halff Tønde øll
til Igane. Och huilchen Mand der saa gaar i Wijde oc Wilchor med sine Naboer,

dend schal de Andre wære Plictige at fordre oc fremme hannem oc hans bud til
det heste udj Mølleferd och Lan�e Eet, oc lonne baade Heste oc Vogn om behoff

giøriss til Ouffne at giøre, oc bud tilsted deeliss med til Tinge som er Tine
steffninger, Oc bud til at Reyse huus med, Huilchen Mand det forsømmer naar

hand uorder Tilsigendiss derom, da bøde derfor En hnlff Tønde øll, Oc maa hand
oc Panthiss derfor o.ff Allermanden, Och i huilche Maader mand kand finde med

hannem til goede, da schal huer Mand wære plictig der til, om Nogen Mand bediss
derom.

51. Om nogen kommer i Offuenfald Skade.

Item Om saa hænder, som tijt kand schee, At En fattig Mand kommer i stor Of
fuenfalds schade, som er i Wijde oc Wilchor med sine Naboer, Saa som hand of
fuerfaldiss aff sit Herschaff formedelst Vrang for føring, Oc huer Mand kand

tage derpaa at hand Scheer Uret i alle Maade, da sche.l de Andre Naboer oc Gild
brødre wære hannem plictic hielp aff deriss gods, efftersom schnden er til,at
hand kand komme ud aff med dend schade hand er i kommen. Men dend hielp schal

\oJære effter 4 Mænds Sigelse, Saa mand da kand hielpe hannem udj sin Offuer
fnlds schade, Som mand vil haffue hielp En anden Tijd, naa.r det kommer for

deriss dør, oc huad de 4 Mænd leggor dend Mand til at mand schal giffue han
nem det schal mand udgiffue til goede Rede. Men dersom mand Selff forsoer SiG

oc fører sig i nogen brøst oc schade mod sin fri Villie, da faar huer Mand at
Tage sig selff ud aff dend sch�de Igien,som mand Selff fører sig udj.
52. Om Queig i falden.
Skal der tilschichis To mænd udj byen Pa2. huer \foldermiss dag, som sch1.:_lle

haffue fuldmagt til at udfaa alt hu.is queig som kommer i falden, Oc Ingen An

den det nt uc'.faa, uden de eller deriss Hustruer eller Folch Som de Wille Selff
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giøre Reecle for, Oc huilcJ->en som Vocter Me..rchen de schulle Tilsige
faldeiæZndene huad Q�eig der kommer i falden, Oc saa schulle Faldemændene
giøre Reede derfor 112.ar de kommer til steffne dereffter, Oc naar der kommer
fremr;1ede Mc.:ndz Queig wdj Falden, da schulle Faldemændene tilsige :Ret Omkring
Byen, o.t de
schulle queget bortwf'.re, 2..t det schal iche der stc::_,:,_ oc forsør.1mi ss. Men
huilchen Nand som fanger bud at schulle det bortware, oc det forsømmer,
Betalle
huis schade der nff kommendiss worder, Men weed de iche huis queig det er,da
rnaa de Tilsige aldermanden i cl.end bye, som de rneGner Queget ho.ffuer hiemmc,
hand da e.t Tilsiee Andre hans Naboer der om, Oc schullc Faldemændene wære for
plictet at udlegge i Penge eller øll, naar de ere nclwo.rit 14 da0e tilforn0
eller nllerrn2.nden mna det ldøbe pac'<- cleriss weygne.

53.

Or:i fn.lc�emændene dylge Bysens wiide.

Findiss oc Nocen Tijd at Faldem�ndenc slnar under dennem, oc fordølger NoG8t
af Bysens rette Tilkommendiss Wijde giffuo En Tønde øll ti l byen, oc sit
herschab 1 Ørte haffre, Nen de wille ingen r-lo.ade ret giøre: for dcmnern, da mo.cAllermanden oc Byemændene Pante dennem derfor.
53. At der skal wære en Stoels Broer i Byen.
Item schal der ocsaa wære en stoelsbroer udj Byen, som schal ocsaa Tilschi
chis paa \foldermiss dag, hand schal ocso.a haffue Mact at Pante for Wheigni t
Na2..r Allerme..nden er icke Tilstede, oc for huis andet der brydiss imod Wilchor,
dog schal hand forwe.re uor Bykiep som huer Nan.cl staar pna Oc schL:::;_ hand wære
til Steffne altid med kieppen, Oc schiere udj huad Allermcmden beder l1anncm
schiere, Oc naar hand kand iche wære Tilstede, schal hand o.ntworde
Allermnn.den kieppen, at hnnd giør Reede p2::1 hnnss Veygne til Steffnen, Oc
buis hancJ.
findiss 2..t Affschiere nogen Mand ,:tff Kieppen for Vild eller Venscho.b, dn bøde
derfor En Tønc1.e øll til sine Naboer, oc til Herschaff Fn Ørte Hauffre.
Item, Dersom Meeninge Mand kommer offr Eenss at kiobe øll for cle Penge wdj
Bykieppen staar, d;_, schal Huer Mand w--""re Plictig at udleg15e aff sin Stoch
cfftersom Alle:rmanden legger dennem Tijd for at betci.lle So.rnr,1e ol mod som
11llermanden baffuer kiøbt effter alliss deris befa.lni ng, uden Nogen er kornnen
wdj Stochen med Uret, da maa dend mand gaa udj Rette for Allermanden, oc de An
dre Naboer, oc saa Schelne, hu.ud hand bør P..t giøre med Rette Oc huilchen der
iche wil udlegge Paa Dend forsagde Tijd, d.'.'. rnaa Allermanden set te hnnne1;1 udj
sin Stoch for Aclluicle 1 sk. eller efftersom Summen er til. Och wil h2,ncl iche
Endda udle ege effter hancl er E:1ce11g Anden oc Tredie g1:ml� kor.irnet udj S tochen,
for Aawijde, da rnaa Allermanden oc de Andre Naboer P2nte hannem derfor, ocb
tnge et got Pant derfor, Ba2.de for Aawijdet oc det andet Wijde hand staar for.
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54. Om Kierre at Rense.

Schal huer Mand wære forplictet at raøde paa dend dag, Allermcmden lader hannem

Tilsige at Rense kierre, oc at udschiere Vand fraa deriss Agger, huo som sig

fortrycher oc iche møde will, giffue 2 sk. till Wijde Eller Tage hans Pant der
for.

55. Om Nogen Aabenbarer Huis der forhandlis paa Steffne.

Huosom udgaar aff uor Steffnehuus oc Aabenbarer Nogle aff de ord for ouriss

Uvenner eller Gienpart, som Wi haffuer handlet paa uor Steffno, om uor Byess

Nytte oc Tarff, giffue 1 td. øll til Wijde oc sit Herschaff 1 ørte Haffre,och
wil hand iche Samme øll godwilligen udgiffue, da maa de hanncm Panthe derfor,
oc udsatte samme Pant for En Tønde øll.

56. At incen forlocher dend andens Bud.

Skal ingen Mand maa forloche hanss Naboes Tienestefolch, eller stede dem

førend hand giffuer hans Naboe Tilkiende, och Adspørge om det bliffuer hoes

hannem eller ey, Siger hand da Ney, da maa der ste de Samme bud, huo der will,

Men huilchen som bofindiss at Stede Samme sit Naboiss bud han.nem W-witterligt

eller uadspurt, giffue til byen l td. øll Oc sit He rschaff 1 ørte Hauffre, Oc
dersom hruid Samme øll iche wil udgiffue, da maa de Panthe hannem derfore, oc
udsætte Samme Pant for 1 tønde øll.

57. At menige Naboer skal gaa med Allermanden naar de tilsigis at Panthe.

Naa.r Allermanden wil eaa oc Panthe for Whegn e ller anden byens Wijde, da schal

huer Mand wære plictige at saa med Hannem, som hicmme ere oc bliffuer tilsagdt,

Men bliffuer hand Tilsagt Enten hiemme eller i Marchen oc Will iche gaa med at

Panthe, men Tager sit Arbeid waro, oc Andre forsømmer deriss giffue l fdk. øll

til Vijde, eller Pantiss derfor, Och saa mange som er med Allermanden at

Panthe, de maa oc med hannem driche Samme Pant hen, och willc de Andre gaa

med, da stande det i deriss Kor. Men dersom Allermanden gaar i Marchen, oc Seer
stor Uhegn paa Korn eller Eng med Queg, och hand da forsømmer sig oc iche gaar

oc Panther oc flyer Hegn i Marchen, men Tager ware paa sit Arbeide, da maa de
Andre Naboer med Stoelsbroderen om Hond er Tilstede, Panthe Aldermanden

derfore, oc he.nd der med haffuer forbrut 1 fdk. øll, Men alle soo i byen boer

schal Allermanden holde hart hegn oc skiul paa Wijde oc Vilchor, huad dennem
pa3.leggiss, Inden Lucte døre, til byenss gaffn paa Steffne, at mand kand
haffue fred paa Korn och Eng. Thi ude n huer Mand will holde paa med

Allermanden, da kand Een iche langt komrae. Thi bør det huer Mand at holde hart
derpaa, Effterdj mand seer at det er huer Mandz Gaffn, Och huilchen som iche

wil lade sig Panthe, naar hand er falden derfor men wil eiøre modstand, da
schal hand giffue En halff td. øl til Wijde.
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58 • Om Thyre Laug.

Alle Mand oc Gildbrødre i Byen boer, schal wære Plictig at holde Byenss Tyr oc
dend bethale, huor Allermanden med 4 Gijldbrødre dand kiøber, d end Samme dag

Allermanden udlouffuer Penge, under En fdk. øll til Wijde, Och huilchen Mnnd som

kommer til Byen, hand schal giffue til Thyre Laugit for hruid maa lade Thyr bruc;e
lige wed de Andre 6 sk. Och En fclk. øll.

59. Om Huusfolch.

Huem der holdor Huusfolch, hand schal holde dem wed hans egen Ild, oc iche de at

holde Særlig Ild i hanss Gaard, b,�ade for fare nff Ildebrand och schade for

gierder,Wnder 1 td. øll til Wijde til sine Naboer, dend dennem holder,for huer

Sinde det schellig Klagiss,och giffue til sit Herschaff 1 ørte Hauffre.
60. Om Hielp oc Bistand aff sine Nnboor, naar Ildebrand skeer.

Item, Dersom saa scheer, huilchet Gud Naadelig affwende, at Ildebrand faar Magt

med Nogen Mand s Huus eller Gaard, oc hand Affbrender, schal huer hanss Naboe da
wæro forplictet at styrche oc hielpo pe.a hnnncm, Och huer Naboe schal giffue
hannem 2 schippund hnrt Korn, En Trave Lruighalm oc Et gott bygnings TrS3,oc

derthil schal huer Naboe hiclpe hannem, Naar hand Vill oc kand affstedkomrne at
bygge nocen aff hans Huuse, som i saa Muade er Affbrent To due;ss Arbeid paa sin
Egen bekostning.

61. Om Kiør i Tøyer i VonGen.

Item, Skal Ingen holde Kiør i Tøyer i Wongen wden det scheer med felliss aff
Naboerniss Sarntyche wnder 1 fdk. øll til Wijde for huer Sinde det schoer, Oc

om nogen befindiss at Malche Andenss Kiør uloulig, da schal hand giffue 1 td. øl

til Wijd e, och en Ørte Hauffrc till Hossboneden.

62. At ingen skal age udi Marchen om Natt�n effter sit Korn.

Skall Ingen effter dag gaar a.ff himmel Agge udj Marchen effter Korn for

Wantroclse schyld, Men ht'ilchen som iche for Louglig forfald Schyld, knnd saa

Tilig afføre sit Kornn som de Andre, da wille wi alle mare forplictet at hielpe

ha11-nem med hoste oc Vogn at Agge sit Korn hiem, Paa dot Ingen schal faa schade

for samme forfald schyld, Wnder En Tønde øll till Wijde till Gijldbrødrene,och 1
Ørte Hauffre till sin Hossbund.

63. Om Nogen forsømmer Wongevoctning, naar hancl tilsigis.Item, Huilchen som
bliffuer Tiilsagt och Aclvaart om Afftenen, at Vocte 11nrchenoc Wong8n om Anden
dagen, och hand clet forsømmer, e;iffue for hus-r Sinde ho.ncl
det forsømmer, 1 Otting 011 til Wijd0, oc Siden Stande sine Naboer til Rette
for Huad schade der scheer Imidlertid wo.j l,1urchen.
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6L;. Oi:1 onde Ouffne:.

Item schal der ocsa2. Ra.aclsa.giss her uclj Elmelund huem som haffuer om.le Ouffnc som

Snart er til ect fange Schc1.de aff forrnec1 elst Ilde br2_ncl ,do. dersom sJ.is ovff- ne

bcfindiss, scha.l Meninge Bym2.:,nd dennem Ifodslaa, och wære forplic-cct nt hiclpe

Hai'lden, som Ouffnen Eyer med En Dags Arbeid eller Toe, til at opsette En Anden.
65. Om Byens Giernin.::; oc Arbcide.

Item huern som sig fortrycher, Naar Noget Nyttigt Arbeic1_ er for I-Iaanden, soi:1 kunde

komme byen til Gaffn oc frerntarff, och da iche 12-der sig derhoss finde,siffue 1

fclk. ø11 til Wijde.
66 •

01;1

SkouffrfL,G *

Item, Sk2_l c'.er Ingen huc;ge eller huge;e Lade Andensteds, End paa sin Ecen

Skouffpart, iche heller det, uden om Onssdagcn, med mindre det kanc1 scheo med
Naboerniss Villie oc Tille.delse wndor 1 td. øl til byen at haffue forbn1-t
.Desligcstc

2-t bøde schaden igien ,Och Herschc,bs Sng foruden for huer Sinde: dett forckommiss.
67. Om 6n2sbeed oc Giorsle at afhenck.
Och hucir,1 som haffuer Græsbeed, Tøyrin0 oller Giersle Gt bortleye eller Selce,

sck,11 først tilbyde det sino Nnboer for schel och fyldiste efftersorn Ret ki.md

wære, ocl1 iche unde clet nogen uden 1)yenss folch, foruden c:et kand schee med
r,I0nii1i::;e Nnboerniss Tilladelse och Samtyche, wnder En Tønde øll til byen ?or
huer Sind0 och fo:?rschabs Sac foruden.

At denne Voriss bye 'I'hicnli[; Low, till alle byer:1 endenis Nytte och gaffn, Pnc:_
hossbundens coede beha�, er opsatt, bekrefftiss i',lc,d Voriss honders och

boeoerchers Vnderschrifuelse, yd�ygeligon begierendo, Velbemelte Voriss gunstige

Hossb'lmc1-e, Scu,1me Byelow ville saL1tyche, o ch StcLC-'.foste.

Eb1elund den 25. llcq 1672.
Lauriss Rasrnus,sen KRS AMS
LRS

RIS

l'frIS

HS

IOS

LPS

ANS

HOS

HAS
IBS

AIIB
HHS

APS
HAS

NAS

ALS

ms

ANS

NP.S

1672

1756

Elmeluncl ByeMens No.v(nlig) L2.rs Rc'-SJvlussen, IlasMus ipsenn, ric._s hasen, Jep

Hans::_:;en, Jens Olsen, Anders Nielsen, Hnns Olsen, Jens H2-nsen, Hans Hansen,
Hari_s And0rscn, Rasmus Jensen

pro Anno 1756
Elme lune'. Bye

frø1;t Gud oc ær Konsen

tj_icl det bør hver Menneske at e;ørre.
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s .57: sai11sccde : gilde
Lennit = lenet, hvervet, embedet
kejse : vælge
faldemand = foldem2.ncl
uschel = uskel, uret (hvad der strider mod gældende vedtægt)
skellig: forst�i.ndig, fornuftig, rimelig
item (lat.): ligeledes
s.58: Wænge Hiorret : vangevogtning
gressbeed = græsbed, nreal med græs
for hende = for hånden
veres : tilsiges, indlrnldes
Wærff = hverv, �rinde
Wærschaff = værtskab, gilde
aff Optencht Moed: d.v.s. hvis h2.n(alene) komr.ier pn den tanke
s.59: delemænd: (by)mænd, der skal være (oldermanden) behjælpelig
hussid t = huset
overbøcli�: villig, parat
Whei;en = uhegn, skade
der skal ingen bagstævne du: sngen skal ikke tnges op, efter at den er
behandlet på st�vne
tale i lyd, uden lyd: tale, når/uden .:::.t forsaulingens opmærksomhed er
påkalclt
løgte: bekylde en for at sige løgn
s .60: sagefo.ld : straf, bøde ( til det offentlige, her i modsætning til byen)
Verrie = �rge,
forsv2.rsv2.ben udførme =
s.61: Flos
: overmål
af drik
uførrne,
farv.lempe
påæskes i lavtid: udkræves til det tidspunkt, der er fastsat i
loven s.62: ond : dlxlig, slet
Sommer Huøring: lokal betesnelse for pinse-eller sommergilde
have noget for hjei:1gæld: have ske.de for selvforskyldt tab (cl.v.s. vcd
kori1mcnc1e får ingen erstatning og må selv lido tabet)
s.63: Erffuc øll = n.rveøl
sielffuorren = selvvarende (stævne, som der fast er indkaldt tili uetrykket forekommer især i fynske bylove)
Wagn = vang
fle.ge : led, flettet �'.f grene til at Sc�tto i led åbningen
Gaarcstricl = gårdsted (det sted, hvor g-�rdet står)
s .64: gieldc- Wijcle = g--ælde vide, betale bød e
a2the = otte, eje
lagt hegt på: taget i forvaring
ulaffue = ulovlic
s.65: for vild eller venskab: uden persons anseelse
ombud: en, der repræsenterer en �nden (her bud, tyende)
stisted : sti, stald
si.66: stc.chet = stEdcket, et kort stykke tid
give videt uct : lægge ud for bød en (og siden
tra:,kke vedkommende i løn)
heste i helde = hildeheste (kastrerede heste)
si.67:klyffue = klive, klo.tre
lom;er = låger
e;.1.d sorn hand føder paa sit foer: gentagelsen findes i originalen
si.6G:vrang forførine: ond bagvaskelse
fald = fold
si.69:bortvarc : tage vare på
8 53: to paragraffer er forsynet med dette nummer
Wheign = uhegn, skade, overlast
åvide : bøde
si.72:giersle = gc�rdsel
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Ollerup/Stågerup bylov
Caput

1.

Om Helligdagshold

1. Alle i Byen skal trolig frygte Gud

oc

1693

flittig søt:;e Guc:s Huus, og ma.2. ei

flere være hjemme fra. Kirke, ene� eet mennische af dem, som ere friske og oven
senge, enti:m Fester, Søndnge, eller Bededage, i hver Ganrc'. og Huus undtasen
srnaa og umyndige Børn under sex aar, som ei kand komme til Kirken. Hvo sig
herirnoc:
r

forsecr, give for hver Persohn, der af Kirken udeblifuer, 4

c-l.n. e
o

2. Hvo som sig noget grofft og trællsornt 2rbeide orn Søndage og Helligdage
foretager, enten i Mark eller Bye, viiderc, end loven ho.nnem bevilger, give
foruden den straff, loven hannem paalegger, endog til byen
3. Gaardegnnc maa ei skoe om Søndagen eller Helliscl2.ge,

2 mk.

men om Gaardegangs-dagen

falder ind pac::. en SøndcJ.g eller Helligdat; da skal clet opsættis til dagen
dereffter. Der maa og ei pant is eller noget Gilde, lidet eller stort, holdis
pne. de clat:;e, eller noget til Byens fornødunhed cjøris, undertae;en Sognesb:cvne,
dend r,iaa endnu hereffter, sorn hidindtil sæclve.nli;; hc.ver veret, holdis saavel om
Hellige som Søgnednge.
4. Ingon

Re iser, Møllerfærd, eller 2.ndet saad,mt r,12.2. pac., ovenbemeldte dage fore

tngis førend Guds Tieniste er forrættet, underto.0en Kirkefærd

oc

Egtcr, .som

nogen af sit Herskab kand blive tiltvungen at o;jøre, som so.aclo..n forretning
imocl_ Loven selff hafuer at forGvlli�c, Forseer sig nocen herimod, bøder til Byen
hver gane 1 mark.
Cap .2. Om Olderrnru1ds Læn, I..&r-;si:l�nd, Stoelsbroder or; Fnldcverge
1. Oldermandens læn gRaer effter gammel skich fra Martini til 1-brtini igien ,og
Oldcrme.nc1,cn indsættis o..arligen dend næste Frec'.ng efter Mnrtini dni:;.
2. Tillige med Oldermanden' som lænc:t antae,er,

inds:�ttis og S01i.ll'i1C do.g 4 l2c1ssrnænd'

som schal V--<ilre tillige med Oldermanden aaret igiennern, hvilchet legsmands-læn
schal omgnc,e i Byen, ligesom Oldermands-lænet, og schal samme legsmænd, ei
alleniste paa Stc]Vncn, lern:;e og ligne alc1.ting, med hegn, Viicle Vcdtei;t og andet,
som deraf nf Olderm2nden varder befalit, men endogsaa staac Oldermnnden bi,udj
indseende med hegen udj Markerne og o.lclt hvis hane', clennem bef:::.ler, oi; udj sit
Embede kand have dennem fornøden, saavit Lov og Ræt vil bevilge.
3. Oldermanden, legsmændene, og Stoelsbroderen, scha.l s2.mme Dng, ctc inc:sættis,

i

alle Bymændenis paa.�ør, gjøre deris Eed, at de uden Vild og Venskab

vil

gjøre alle i Byen uden Forskjæl, Rig og fci.ttig, frync�t o�:, frernmct, lige Ræt
og Skjel, og iche nogen med Villie oc; Vidskab i nogen Maacle forurætte.
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4. Hvo som bryde legsmændenes leg, og gjør eller taler derimod, schal bøde til

byen l Daler, forseer nogen 2f dem selff sig derimod, straffis Dobbelt, Dog om

nogen siunis ved legdet at være forurættet, da haver hand sin Ret til sit rette
Forum at søge, og derpaa dom erhverfve, førend hand noget imod legget rnt gjøre
og handle, og schal Oldermanden strængeligen holde derofver, at legget i alle
maader ubrødeligen bliver holdt.

5. Oldermanden schal deele og forsvare Byens sager, enten udj egen Persohn
eller ved sin Fuldmægtig, paa Byens Bekostning.

6. Oldermanden maae under 1 Dlr. straff til byen iche Verge sig ved at tude i

Hornet og samle Byemændene naar nogen det aff hannem kand være begjerendis,som

enten kand have at klage over nogen sin tilføjede urc.:t, som paa Byestævnene bør
at ordelis, eller andet paa stævnen hafver at angifve, hvorved enten Byens
schade kand afvendis eller dends gavn og beste befordris.

7. Oldermanden tillige med Legsmændene schal see til Marck og bye, at der
holdis god hegn vinter og sommer, og at aldting i allemaader gaaer schichelig
til effter Bye-loven. Hvis nogen urigtighed scheer inden eller uden byen, irnod

Byloven, hvor udj det og være kand, formedelst des forsømmelse, da straffes

hver af dem hver gang for 1 mark.

8. Byen og Byens marcker og hegner schal deelis aarlig ved lænetz annammelse

imellem Oldermanden, legsmændene og Stoelsbroderen, at hver kand viide sit hvad
hand skal have indseende til, og hvor, til hvis bryst og Vanhegen derpaa kand

findis formedelst hans forsømmelse,om hand ei om brøstfeldigheden Ejermanden

strax adve.rer.

9. Naar Oldermand sættis, schal og sættis Stoelsbroder Hvis bestilling schal

bestaae i disse effterfølgende 4 poster: 1. at hand schal tillige med.

legsncndene og Oldermanden have indseende i marck og bye, saavit hans District
sig stræcher, at der holdis god hegen. 2) hand schal vare hver Mand til

stævne,naar Oldermand. hannern det befaler. 3) Naar Meenige Mand ere samlet pa.a

stævnen, og der kunde behøvis bud i Byen at henschichis, da schal Stoelsbroderen
det forrette, men udenbyes-ærinder schal ved tvende Mænd, som sidder næst for

Byesgan0, forræt tis. L�) Rand se hal i Gilderne have indseende til hvis øll, sora

oplegcis, at det schichelig udtnppis paa de tider, naar Gilder holdis maae, sa�
og optegne hvis børn som denne lov ei bevilge at komme til gilde, iligemaader
ogsaa opschrive, hvis enten indbuden, eller Snylte-Gjæster, som til gildet ei
ere berettede.

10. Ingen maa for Oldermands, Legmænds og Stoelsbroders læn være forschaanet,

med mindre hand af alders og schrøbelighed dertil kru1d 2-etis udygtig, og da
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schal dog Oldermanden bøde for sit Læn 2 Sletdaler, Een Legsmand 1 Daler, Een

Stoelsbroder 3 mark, som kommer byen til nytte, og saa deris næste Naboe tage
derimod. Men dersom nogen dygtig eractis, bliver hand ei fri, omendschiønt

hand vilde bøde.
11. Oldermandens forseelse og forsømmelse straffis effter legsmændis sigelse,

med mindre dend er saa grof, at dend for Ræt og dom bør at indstævnis, men hvad
legsmændene forretter schal de for lov og Ret svare, og stande til rette, om de
af nogen varder ind-citeret.

12. Dend Oldermand som aftræder, schal levere Byeloven til dend, sor.1 indtra,der,

og schal Byloven aarligen sammetid lydelig oplæsis for alle Mand, og dend,som

aftr æder, schal informere dend, som indtræder , om ald byens beschaffenhed, saa

og gjøre hannem sammetid, i samptlige Byemændenis paahør rigtig reede og

Regenschab for aldt hvis i hans tid er indtagit, og hvis noget hos nogen kand

restere, schal dend, som aftræder, selff indkræve, og svare dertil, med mindre

hand effter 4

re

ugers forløb vil pandtis.

13. By loven schal være i Oldermandens forvaring, og schal saaledis af hannei:1

iagttagis, at dend i ingen maade vorder ad schade, med mindre hand deraf vil
straffis, som vedbør, og en anden i0jen paa egen bekostning oprette.

14. Faldvergerschab schal omgaae i Byen Mand fra Mand, oc maa ingen Falden fra
sig levere, førend ha.nd Een Daler fra sig til byen levere.

15. Hvercken maa Faldverge eller noc;en anden i byen, sætte noget Kree, som
indtagis, i sit lrnhs, men i dend almindelig Fald i byen, under straff af:f 2
iilark.

16. Legsmændene schal i vigtige sager raadføre sig med dem i byen, so1,i cle

agter for at være viise og forstandige paa det de Byens gavn og nytte cis
bedre kand træffe.

Cap.3. Om Gjerder og Hegen.

1. Gjerderne baade i byen og Marckerne saavel Havegjerder, som Vangsgjerder,

schal være gaflugt til Vor Frue dag i faste, og fuld-gjerd til Philippi

Jacobi. For hvert gaf, lidet eller stort, som findis paa nogens Gjerde Vor

Fruedag, bødis 8 s�. for hver gjerde, som ei er fuldgjerd med Vinter-huggen
schov, Voldermisse dag, bødis 8 sk. og ottende dagen dereffter være opgjerd,
eller og bøde dobbelt. Og schulde noget gaff findis paa nogens gjerde dend
dag,som ei haver i det ringeste siden Vor Frue-dag næst afvigt v2ret lugt,

derfor bødis 2 mark. Hvis anden brøstfeldighed e.om samme dag kand findis paa

nogens gjerde, enten at der er ei kommen schov og staver noch til,eller det er
gjort med grøn og udsprungen schov,der bøder enhver for,effter

brøstfeldighedens beschaffenhed,og som det af Mændene:com dermed gaaer,kand
vorde taxeret for.
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2. Kaster nogen hull paa noget gjerde enten det er hands eget, eller andris,

uden samptlig Bymændenis Minde, straffes paa 2 mark til byen.

3. Gjør nogen stænte enten paa sit eget eller fremmet Mands gjerde i eller uden

Byen, eller gaaer derover, viidis for S sk.

4. Naar hull bliver kast paa nogens gjerde i marck eller by, og ei viidis,hvo

det haver gjort, da schal dend i byen, som først seeis at gaae, age eller ride
derigennem, agtis for at have kast hull derpaa, og straffis derfor.

5. Bevilgis nogen at kaste hull paa sit eller andris gjerde, da dendstund

hullet ligger aabent til hans nytte, schal hand være forpligtet til at holde
hver mand uden schade, og siden forsvarligen luche hullet til igjen, forseer
nogen sig herimod, og det bliver givet til byen, pandtis hand for 1 Daler.

6. Gjerderne omkring begge Aarnoserne schal blive staaendis aar ud og aa r ind, og

holdis Vinter og Sommer ligesaa fuldkommen vedlice, som enten

Koehafvegjerderne, eller andre Vange-gjerder, og deris brøstfeldighed straffis
ogsaa iligemaade effter dend første Artikels formælning udj dette Capitel.

7. Tager nogen Hnnd sine Gjerder op enten om Aamosen eller andre byens marcker,

og hegner eller stænter, som bør at staae, bød.er til byen 2 Sletdaler.

8. Bære nogen stafer eller Gjerde-riis til byes, om det end. ichun var eet

eeniste Riis,som kunde eragtis at være taget af noget gjerde,pandtis for 1

Daler.

9. Seer nogen i byen nogen med saadanne stafer eller gjærde-riis at komme til
byen, og hand ei giver det tilkjænde, og det hannem siden, om det end ichun var
af eet mennische, som vil gjøre sin Eed derpaa, bliver overbeviist at hand det
hafver seet og delt, da agtis hand lige saa schyldig,

som dend, der gjerde-riiset hjembar.

oe straffis ligesaahøjt

10.Leddene i By og Marck schal hereffter, som hidindtil, holdis vedlige, af de

samme Mænd, som de haver v-æret holdt vedligo af, aff arilds tid, og deris

brøstfeldighed, og hvis Vanhegn af dern kand foraarsacis, straffis, ligesom
Gjerdernis brøstfeldighed, og effter legsmændenis sigelse.

11. Naar der fællis i de 2 byens egne Marcker, nemlig Kirke- og Skovsmarken,dn

schal leddene være hengt, og Marken i god hegn for sviin, faar og gjæs, qvc.::[;

og beester, Plovbeesterne undertagen Vor Frue-du0• Befindis nogen dend dag

eller dereffter at have og holde noget i fallemarken, bøder for hver lløvet
stoert qvæg og saameget af srnaat qvæg, sorn for et høvet agtis, 8 sk. os det
hver gang hand dermed antræffis.

12. Gjerderne paa Skoven maa ei optagis, man de Gjerder som enhver nu sætter i
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dette aar paa sin grund, det holder hand herefter vedlige, hvad.heller beeden

hereffter bliver lagt paa tønde-schyld, eller dend bliver staaendis paa de hø

veder, som dend nu i dette aar er sæt og, omendschjønt Skoven kunde blive plø

jet og saaet, saa schal dog gjerderne Vinter og Sommer holdis vedlige, og omgaaes dermed

lige med andre byens Vangs-gjerder, effter dend første artikels indhold

udj dette Capitel.

13.De ledde, som schal vogtis, schal af hver i byen vogdis effter hans tønde

schyld, saa at de som ere af 9 tdr. til 5 tdr., vogter 2 dar.;e, de af 5 tdr. or;

derunder vogter een dag, og det saaledis, 2.t omgac.e i byen Naboe fra Naboe ,un

dertagen Oldermanden, legsmændcne, og Stoelsbroderen, som herfor, det aar de ere i

bestillingen, forschaanis. Forsømmer nogen Vagten, pand.tis hvergang hand eller hans bud

ei ved leddet befindis, for 8 sk. End scheer ved hans forsømmelse nogen schade, betaler

hand Eyermanden, som schade har taget, effter u-villige mænds

taxering.

14.Kommer nogen i byen til noget led, som schal opvogtis, og find.er ei vagten

derhos, schal hend give det tilkjænde for Oldermanden strax ved hans Hjemkomst, førend

hand gaaer udj noget huus eller tager sig nogen gjerning til i byen. Forsømmer hruid tiden

at give det tilkjænds, og det bliver hannem siden overbeviist, paa dend maade, som

ommældis udj dend 9de artikel i dette capitel, straffis ligesaahøjt som dend, v2,gten

hafver forsømmet. End, bliver det Olderr;ienden tilkjændegivet, og hand panter ei derfor,

bliver hand selff pa.ndtet for dobbelt saarneget som dend schyldige.

15.Vagten sche.l begyndis om morgenen, og schal dend som vogter, give hans næste Naboe

afftenvarsel, at hand vagten om morgenen schal antaGe, forsømmer hand det, haver hand

selff at svare til schade, og udstaae straffen, om leddet forsørnmis.

16.Dend, som vagten antager, schal møde ved leddet i det seeniste om morgcmen, naar Klochen

er 5. Kommer han da iche, effterat hand hafver faaet lovlig afftenvarsel af sin Naboe, da

maae dend som sin forela5te tid cffter loven vogtet haver, forlade leddet, og dend, som

vogte schal, svare til, hvis schade som nogen herudover kand tage, og lide dend stre.ff, som

denne lov formælder.

17.Hver Mand schal holde sin anpart faldsgjerde vel ved lige Vinter og sommer, under

densamme Viide, som omformældis i dend lste artikel i dette Capitel.

18.Bryder nogen af byens Indbyggere faldegjerde eller laage, og ta�er sit in

deluchte Kree med Vold, bøder hand til byen 2 Sletdaler, men ciøris det af nogen

Udenbyes-Mand, da schall Oldermanden paa Byens bekostning ved Lov og Ræt søge

hannem for vold.
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19. Begge Koehaverne skal taeis udj god hegen dend samme dag, som der blifver

slagit i Avert, leddet for den næste Koehave schal strax tilpælis, de 2 led i
den øverste Koehave schal bevogtis lige paa dend maade, og 1.inder dendsamme
straff som i cl.end 13de artikel i dette Capitel ommældis. Forsømmer
Oldermanden at tage dette i agt, pandtis hand for Een Sletdaler.

20. Bliver Meeninge Mand tilsinde at antage si6 en Hyrde, da schal dend lønnis af

Byens penge og kostis af hver Mand efter tønde-schyld, lige paa dend maae, som
vagten schal holdis, effte r dend 13de artikels forrneldning udj dette Cz.jJi teL
21. Hver Mand schal sætte piile eller Vier i sine gje rdersteder i mark

0

6 by 1

hvor de falder, og i det ringeste aarligen de af 9 til 5 tdr. schyld 10 piile
og de af 5 tdr. og derunder 5 piile eller Vier,indtil at deris Gjerdesteder

allevegne i mark og by bliver besæt. Gaaer nogle ud, eller omblæsis,sættis strax
næste aar effter,andre i stedet,og dog schal mand have sit tall det aar �ige

fuldt, indtil der er ei meere ruin ,og naar mand Woldermissedag gaaer med gjerde�.'-·
ne,schal og det flittig efftersees,os for hver piil nogen fattis i

tallet,Pandtis hand for 4 sk. Fattis der nogle hos Oldermanden,pandtis hand
dobbelt.

22. Og paa det samme satte piile og Vier kand have dis bedre fn::;d ,da maa inger_
skj:'.lre eller skjære lade tæche, Vø.jer eller Koeste riis enten af sine egne eller

anden Mands piile og Vier,befindis noGen sig herimod at forsee,pa11dtis for 1
Sl .Dlr.

23. Klager nogen inden- eller ud.en-byes Mand over, at hans piile eller V-3_er er

bleven hannem forschaaren, og viidis e i, hvo det haver c;j art , de� scha.l

Olc1ermanden strax gjøre huus-søgninG og i;.os hvilleen Mand der findis enten piile-

eller vie-koste, eller tag nyliE oplGgt med piile eller Vie-Vøgre, og kari.d ei er.
ten viise stubher paa sin ege n 6rund, at de ere roedschaaren eller c� schnffe

udenbyes-Mand til hjemmel, pandtis for 2 mk. End findis ej hos dend,sorn Korn

har at te:irsche fra Michelsdag og indtil Paaskedag, Koeste i hans loe, enten af
birk, eller affnbøj, pand tis for liGesaa.r:1eget t1.anseet der aldrig findis l)iile
eller vie-riis i hans Vare.

24. Hvo som ufreder unge Eege- og Bøge-spiirer, saa og H2ssel oc Elle, som kunde

opfredis til staver, raffter, legter og anden nyttig brug, men sin g::..�-:..md og

r,cho•rpart til scha111rne forhugger, schal forudec1 dend tiltale ,som hans Herschab

offtE.r loven kcmd have til hannem, pand tis til byen for to sletteda.ler.

25. Hvilleen Kone eller Pige som paa sin rlalcheve j eller anden NcU'kgan.t; bryder

eller topper af til Koeste ,pa.ndtis hvergmig hun dermed betræffis, for G sk.

26. Dend som med Villie og Viidenskab hucger i andris maal og skov�-p2rter, bø der
til byen 2 Sl.Dlr.
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Cap . Lt. Orr. Tøjring, Vrinske Heste, Gildin_s;er og Tyrehold
1. Hvo som vil tøjre i Kornmarcken, schal holde sig gode friske tøjer, som for

Oldermanden og legsmændene paa almindelig stævne schal forewiisis, førend noget

beest i dennem maa sæt tis, at hver mand kanel være

l1

.cen schade. Sætter nogen

bester i marken i de tøjre, som ej haver været paa stævne foreviist, og af

Oldermanden og legsmændene for dygtig eragtet, straffis hand for hver tøjer

paa 8 sk., og siden bedre forskaffer, med mindre hand atter vil straffis, saa
offte hand med slii; vaage tøjre betræffis.

2. Ingen rnaa tøjre føll-hopper, Kjøcr eller Sviin i Kornmarken, saa ofte hand

dermed antræf fis, panel tis han for 1 ti"�.

3. Ingen maa tøjre, uden paa sit eget, enten det er paa leyder, Engstubbe eller

Kornstubbe. Sætter nogen paa anden Mands grund, straffis hand for hver

tøjersæt paa 1 mk. Dog hvor smalle enge findis, kand de, som ligger tilsammen
mage med hver andre paa dend maade, som best schee kand.

Lt. Heste og beester maa ingen ligge hos og beede med, thi saadan beeden er gjort

paa bedrag, men sætte dem og gaae fra dem; hvo befindis at ligge hos sine
beester nat eller dag, pand tis hver gæ'1G, hand betræffis for 2 mk.

5. Hvo som med sin tøjring gjør schade paa nogen Mands eng eller Korn, betaler

hand Eyermandens skade effter siunsmænds taxering. End, vil Ejermanden som

skaden haver faaet, give det til Byen, pandtis ha:nd, som skaden haver gjort,

enten dend er liden eller stor, for 2 mk. Paa samme Haade straffis ogsaa dend

skade, som nogen tilføjis paa sit Korn og eng, enten dend er liden eller stoer,

na2� tøjer-beest enten vandis eller føris ud eller hjem eller føris fra eet sted

til et andet udj mcrken, dog schal Olderrnrui.den, naar det af hannem begjeris,

udviise til enllver dend nærmeste TJ:e j , der kand find is til ha�1s Leyder i Narken,
hvilchen Vej hand og aldtid schal følge,

1-1

ndor straff af 1 mk. til byen.

6. Ingen maa indleye fremmede beester i marken 2.t tøj ris, under 1 Sl .Dlr. til

straff.

7. For hver beest, som gaaer løst, pandtis Ejermanden hvergang det betræffis for

2 sk; befind.is beestet at slæbe med sig heel tøjer med stage, eller ud.en stage,

pand tis Ejermanden for �- sk.

8. Ingen Vrinsche heeste eller Plager over 2 aar rnaa være løse i Koehaverne

eller andre Byens hegner, og ejheller findis i Overclreven,under 2 mk. til Viide

for hver,s;:i.a offte de betræffis,med mindre Hesten enten er eller mand haver
forhaabning, om hand kand blive af med de p2.lmer ,som Hans Majts bogstav
omrnælder.

9. Gjeldheste maa ingen Vogte over

L�

dage i hver mark paa alle Mands, og samme
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4re dage maa de ei være over, een half time tillige paa een Mands grund, og, schal

de hverdag være paa sin sær side i marken, og iche dend eenis eng af noget had

schal meere opbeedis, end dend andens; Hvo herimod gjør pcndtis for 1 Dlr. og,
na.s.r de dage h.s.r ende,schal hver holde sine Gjeldheste pa.a sit C:(;et nden hver

mands schade,eller og straffis derfor,effter dend 5te art.udj dette capitel.
10. Tyren schal omgaae i byen at fødis , ligesom tilforn, og schal dend, soEJ

'I'yren har at føde, nyde af hver Koe 2 sk.,og lieesaa af hver ikalvet avie hos

gaardrnændene og hos huusmændene 3 sk.,og schal Oldermanden og legsrnændene

besigte hcnnem hver 4de ugis dag, effterat hnnd er taget i huus, og naar de da
ved besictelsen befinder hannem ej forsvarlig at være føed, at tage hannem fra

samme mand, som schal ei alleniste miste det, hand schulde have til foder-løn, men
endogsaa derforuden pandtis for 2 Sl.Dlr., og saa leveris Tyren til en 2.nden
Mand, som dend forsvarlig vil føde, under l:i.[;e straff og vi ide.
Cap. 5. Om Stævne-Hold i Byen

1. Stævne-platzen schal være paa det sted, som Kirkeladen haver sta2.et, til

lnilchet sted hver Mand schal skaffe sin steen, ligesom hand selff agter at

sidde paa, og det udj dette aar, paa hvilchen ciag Oldermruiden dennem det befaler
under Viide af 1 mk.

2. Naar noget vigtig paa stævne schal holdis or; forrættis, sori1 byens tarf og

andet nødvendigt kand være angaaende, da schal hver 1'1and, som det vedl-::om;;ier, ved

Stoelsbroderen give afftenvarsel, oc da maae uforbe[,jæn_g_elig hver Mand

perso�mlig møde, under Viide e.f 1 mk. Og paa det sar,1me sto�vneganc ej schal falde
nogen for besværlig, da schal stævnen hole.is strax vid Soelens opsang, og ei

læ.-igore vare, effterat alle mand ere samlede, end een tirne.

3. Dersom andet uformodentlig paakommer, som udknwer Byrnændenis forsa.1;1ling ,dn

schal hver Mand eller hans bud, om hand ei selff er tilstæde, møde paa

sts'Cvneplt..tzen, uden nogen anden advarsel, naar hornet e;aa.er, under Viide af 1
mk. Og schal tudis sao.ledis, at hver m2.r.d kane!. høre det.

4. Befindis nogen selfI at være hjemme og oven senge, os ej møder,naar hornet

gaaer, pandtis hand for 2 mk.,med mindre hand haver ild i sin ovn til bagnine;,

d.a schal hand paa stævne lade gjøre sin undsehyldning ,og saa blive hjemme, ;;1en
befindis hand udi dette fo.ld i løGn, da pund tis hand for 1 Dlr.

5. For hver Eed, nogen bander paa stævnen, opschrivis h.:tnd for 2 sk.

6. Dend, som enten løgter, skjelder, eller ilde tiltaler sin Naboe paa Stc-,vne,

pandtis for 2 mk.

7. · Aldtin;; paa stævnen schal forhandlis Christelig, schichelig og i god
lemfr.cl-
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dig magelighed; Hvo som ei respecterer Oldermruiden, men bander, skjælder

eller imodsiger hannem eller legsmændene, paa stævnen, pandtis for 1 Dlr.

Ca12 ,6_: Om Pand ter

1. Naar pandtis schal, scha.l hver Mand i byen følge Oldermanden, o g ingen sig

derfor undslaae, under Viide af 1 mk.

2. Der maa pand.tis uden hver Mands Klagemaal for ald dend Viide, mulet og straf,

som denne bevilgede og af hver Mand i byen indgaaet o g samtychte By lov p2_2_legger,

i henseende ingen scheer uræt i det, hand self vil.

3. Til pandt maa tagis uden forskjæl, hvad Oldermanden først forekornmer, eller

hannem best behager inden en i"iands boepæl, være sig og hvad det være kmid, af døde
varer, intet undtagende, uden alleniste sence Klæderne, som findis i sengene , og
IGæder, som nogen gaaer med paa sin Krop; dog dersom en Mand byder selfviJ.1ig
noget pandt frem, mae_ Oldermanden ingenlunde vegre sig ved det nt annamme,

saafremt det er pengene værd, som hand schal pandtis for, men hvis det iche kanel

agtis gyldig for det værd, hvilchet Oldermanden tillige med legsmændene schal

skjælne paa, da sch2.l Oldermanden ei være forpligtet til at tage derimod, men

VBore fri til at tage andet pandt, som kand være det v2rd, som hand schal p2ndte
for.

4. Pandtet schal være i Oldermandens forvarin�,

06

dertil saa god opsigt tagis, at

det u.schad ligecaa godt icjen ved løsningen kand lefveris til Eierrnanden,sorn det
var,der det fra hannem blef taget. Bliver nogenspandt i Oldermandens Værn
forde:::-vet ,cla h2.vcj_' Olclermanclen dertil at svare, og schaden at betale.

5. Panc.tet schal stae_e til løsen hos Oldermanden udi 4re uger, og saa ved Tvende

Mænd Eyermac1clen tilbydis. Løser hand det da ei, 8 dage effterat det er hannern

tilbødet, sch2l Oldermanden have magt til at selge det, og gjøre sic;- betaldt,og ei

svare EyerrncJ.1c�on til noget, om det end kunde aet is at være rneere værd, end det
sta2_er for.

6. Luche:r noc�m po::.�t eller dører for Oldermanden og Mændene, n.2-ar de kommer at

pandte, da maa port og dører fri opslais, og dermed dog ingen Vold be;;aais.Gjør

noge"1 mod-vcrcc, og fanger nocen schade, det være liden eller stocr, da haver hand
sig det for }2_j��r;.ield; End tilføjer hand anden Nand noi::;en schade, da svc:-..rer
hand dertil effter Lov og Ret.

7. Til taler nogen Olderrn2.nden og Mænclene med skjLllds-ord, n2_ar de kommer at

pandte, da pand tis hond for dobbelt ,saa mec;et, so m hand ellers schuldc pnndtis

for. Og hvad Hustru.en i huusct or; Tjenistefolchene i saarnaade begaaer, det schal

Hosboncen være �ligtig til at svare til og lide for.
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8. Nanr nogen enten inden- eller uden-byes mand bekla0er sig for Oldermanden,at

hannem et eller andet er frastaalen, og begjerer huus-søgning, og for

Bymændenis umage og tids-spilde udlovede noget, og sætter pandt derfor, da

schal Oldermanden være tiltæncht strax at samle Mændene. og gjøre Huus-søi:,,;

antræffis da Varene hos nogen, som der søgis effter, da schal dend søgende Være

fri for sit løffte, og givis sit pandt igjen, om hand noget fra sic givet haver,
og dend schyldige derimod betale det, som dend søgende haver udlofvet; Vil hand

iche

give det ri.1ed goede, da pandtis hand derfor uden ald paa-anche i allemaader, og

dend søgende derimod ei formeent, hvis tiltale hand. offuer loven kand have til

hannem; Og hvis nogen Vegrer sig ved at opluche dører og laase, nnar der søgis,

da mna de uden ald paa-anche opslaais.

9. For indgangs- og udgangs-øll, som aldtid i byen hafver været sædvanlig at

udgive, maa og pandtis for, naar nogen sig det paadrager.
10.

Skjældis nogen, eller gjør noget andet til forccrgelse i byen, po.ndtis de

begge hver for 2 mk., og dog hvad Ret dend eene kand ho..ve til dend anden, enhver
dermed uformeent.
11.

Arbejder nogen eller foretter nogen gjerning i Mark eller bye om

bededagene under prædiken, pandtis for 1 Sl.Dlr. End begaais nnden

uschichelighed,naar det og være kand, som dog ei er saa grofft, o.t dend ved lov

oi:; Ret bør nt forfølgis, p2J1dtis hand derfor lidet eller meget, ligesom
forseelsen er til.

Co.p.7. Om Gaarclgang
1. Der schal gaais med Gjerdernc i Marck Of; bye 4re gange om Aaret, nemlig: Vol
dermisse-dat, St.Hansdag, Jvlichelsda6, OG St.Andresis dag. Og schal om hichelsdag

og St. Anclresis dag alleniste panel tis for hvis stenter og bunclhull, som find.is

paa nogens gjerde, nemlig for hver bundhull 4 sk. og for en stente 1 skil.,og
schal saa strax opluchis under dobbelt Viide.

2. Og paa det samme Gaardgang ei schal falde nogen for besv,"rlig, eller komme til
for stoer tids spilde, da scho.l Oldermanden, legsmæncenc og Stoelsbrodercn deele
byemændene imellem sig, og saa gaae enhver med de gjerder, som hand bør at have
indseende med, og siden samlis tilsammen igien paa stævne-platsen, og regne

tilsammen, hvormange gjerder der var Viidet, og hvor høj samme Viic1.e for enhver

beløber, at da enhver, som ei strax vil betale, kand blive pandtet.

3. Oldermanden, Legsrnændene OG Stoelsbroderen schal antegne ved hver Nands

Gjerder, som enhver af dem besigtiger, hvormange ny staver der er isæt , oc; det
til efterretning hos sig selff beholde, og ifald nogen dereffter enten inden-

eller uden-byes, Mand beklager sig, at hans staver er hannem frahuggen, da schal

enhver være forpligtet til saar::ange stB -�r, som hand haver i sine sjerder, enten
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at viise stuppen paa sin egen grund eller schaffe hjemmel dertil, eller være

dends tyf som Klager, og pandtis for hver staver for 4 sk.,nm dend, der

schaden haver lidt, vil give det til byen. End haver Oldermand� :·l, :.egsmændene

og Stoelsbroderen ved Gaardgangen, saadanne ommældte staver hoc onhverc gjerde,

hvor det falder, iche rigtig optegnet, da schal de erstatte dend sin schade,som
klager over ha.ns staves ulovlig frahuggelse.
Cnp.J. Om Veye

i

Mark 06 Bye,

lovlige os .u-lovli6e

1. Imellem Sæde-tiden og slaa.e-tiden schal alle mand Saavel Huusmænd som

gaardmænd, aarligen anvende 2 dagis tid paa at flye broerne i byen, hvor det

best behøvis, sa.a og forbedre uddrifften i Broemarck over Aaen og i Fyllebjergs
Marck over Fyllebech for Lam og smaa. Kree, som i foraaret sche.l uddriffvis,
iligema.ader hvor slemme huller og helder er i Marcken, hvor hver Mands Vej

falder med Korn og Høe at hjemage, og Gjødning at udage, dem schal hver Mand i
byen iligemaade forsvarligen flye, oc hvis nogen Vegrer sig herved, pandtis
dend forsømmelige for 2 mk. Forsømmer Oldermanden at samle dem dertil, pandtis

for dobbelt saameget.

2. Hvem som legger nogle Veje og stie paa nogen Mands grund, pæ1dtis for 1 Dlr.

End leggis nogen stie og Vej ulovlig paa nogens grund, og icke viidis, hvo det

haver gjord, da straffis der.d derfor, som først seeis at age, gaae eller ride
derpaa, ligesom dend, der Vejen eller stien haver lagt.

3. De mange stendter, Veje og stie her over Tofften ved byen schal affschaffis.

Hvem som holder stenter paa sine haff-gjerder, eller Marckgjerder her omkring
Tofften, pandtis første cang for l nuc. Raader de dereffter icke boed derpaa,

pandtis de for dobbelt, og saa lige op, indtil de stentern e affschaffer. Hvo

som befindis at gaae over toffterne, effterat de ere tilsaaede, pandtis for 1
mk., dog bevilgis dend Vej over Brøden, og dend Vej, som gaaer fra Mortens

stente og til Knuds tofft, for Hoff-Veys schyld.
C1:1.p .9. Om

Adskil lif;o forretninp;or

o '""

Vec.1tær:t til

Byens og

c1 end lndhv�r;eri.s

beste

1. Siuge og Sengeliggen de, so� selff ingen middel haver til liffs ophold,schal

alle i byen, hver sin dag, effter proportion, og ligesom det dennem af

Oldermanden og legsmændene vorder befalet, have tilsiun til, rygte og

forsiune,naar do af Præsten derom Vorder advart; forsø1::unis dette, pand tis den d
forsømmelige for 2 mk.

2. Ingen maa huuse og hæle nogen fremmet i sit huus, hvad heller dend er kommen
til hannem at tjenne eller være til huuse, eller dend er Vejsfarendis, over to
Nætter, uden hand effter loven fremviiser for Præsten sit lovlig beviis om sit
Christelige leffnets forhold, som hand er kommen fra., iche heller maa nogen i
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byen huuse dem, som i høstens tider drager aff landet, da mand haver deris

tjeniste best fornøden, og kommer siden igien, og søger deris ophold hos os om
Vinteren, meget mindre maa nogen huuse dem, som ere unge, frische og føre til
at tjenne. Hvosom sig imod een aff disse trende poster forseer, pand.tis for 2
Dlr.
3.

Ingen

rnaa

huuse

lidelse, som loven
lige

straff maa

Hosseflættere,

Tatere,

med

ornformælder,

eiheller

vil

nogen

eller dislige folch.

mindre

pandtis

huuse

hand

byen

over

foruden

een

for

nat

2

dend

straffis

Sldlr.

nogen

Under

Racher,

4. Dend son iche leger Hegt pac1 VaangVonden Kree, og iche afschaffer sviin,sorn

bider lam og gjæs, pandtis for 1 mk., og derforuden betale schaden, som det
ka.nd sjøre.

5. Ineen maa leje nogen uden-byes mand Tørveschiert paa Tørve-laar1get under

straff til byen til 2 Sldlr.

6. N2.CT' Konge-Egten, være sig i hvad occasioner dend og kand blive p2.abuden,

ind-qvarteringer og anden paaleg paakommer, da schal dend eene Byens Indbygger

bære med dend anden, effter proportion, være sig heel- eller lmlffganrds- eller

Huusr:iand, med Ee;ten og udgiffter, være sig hvad nafn det og hc:-,ve knnd; Hvo sig
herfra undslaaer, pandtis effter dend uc1gifft og tjeneste, som det sted hand
paabocr, i ligning med andre, kunde komme til at uc1staae.

7. Naar nogen Klager over hans Naboe, at hand enten har pløyet, slnget, ell0r

meyet hannem for nær, eller fralrngget hannem sin skov, eller hannem i f'.nclrc

maader, være sig og hvad. det være kand, i marck og bye forurættet, og begjcrer at

Meenit,e I'-'ia.nd vilde i;aae til det sto;:;d, hvor schaden er scheet, og skjælne

Of;

pau, hvo der hav'°r uræt, da rnaa ingen Vegre ham det under Viicle af 1 mk., og

dømme

niuder bymændene for deris gang hos c.enc� schyldise 1 Dlr., som hru1cl bliver

pandtet for, om hand Vcgrer sig ved det at udcive, og clend forurc:�ttedc iche
dismindre hos dend forurættende sin schadis oprættelse at søge.

8. Kla�er nogen sig for Oldermanden over et eller andet og ha.nd iche schaffer

hannem Ræt effter Byloven, da schal Oldermanden effter lovlig medfart, for sin

forsømmelse eller mutvillighecl, betale dend, sor.1 Klager, hvad schade og fortræd
band derover kand liide.

9. Vegrer nogen af Bønderne sie; at være Oldermru1den lydig, og gaae med hannem, og
gjøre, hvad hand befulor i slig forberørt occnsion, pand.tis hand for 2 Slcllr.

10. Ingen maa undslaae sig for Lig a.t følge og bære enten de ere fattii;e
eller rige,

ihvor

traffel

end

og

tiden

kand

være;

forsager

nogen,

enten

Huusmand eller Gaardmand, som er oven sengen, lig at følGe og bære, og iche

haver anden
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fuldvoxen Mands-persohn i sit sted, pand tis lw.nd hver gang 2 mk., uden s2a er, at

hand kand beviise, at hand var i Herschabs eller anden lovlig forfald, og haver
iche nogen i sit huus, som kunne følge og bære i hans sted.

11. Bliver nogen i byen siug og sengeliggende i pløjetiden, høe-slætten eller

Korn-høsten, oc haver iche folch. eller rniddoler til at leye folch, eller iche

kanel faae folch at leye, da scha.l Oldermanden, naar hand bliver ombedet, Ved

udgangen paa hver tid, dog førend der slet er tilsaaet, e ller høo-sletten har

ende, eller aldelis ophøstet, senderneenige hand., som schal være forpligtet til,

alle som een Hand, baade af gaarcle og huuse, at udfare, og dencl siugis gjerning

med pløjning, slet og høst at sclw"ffe afstec., saasom de kernel tænche til, hjelp
hos andre igjen at ville h&fve, om Gud dennern med slig siui:;dom paa saadanne

travle tider nogentid hjemsøger. Vegrer nogen Mand sig herudi, pandtis for 1 Dlr.
End forsømmer Oldermclilden det, naar h2.ncl er ombedet,pandtis dobbelt.

12. Hvosom seer sin Naboes <;lvæg, beester eller andet Kree i Moser og I'-�oratzer at

sidde i dynd, eller i anden Vofve og fere at være geraaden, og iche rædder det,

om h211d selff kand, eller og i tiide: giver clet tili�jænde, at det kanel blive

frelst, og med et Vidnisbyrd, som saadant med sin Eecl kanel bekræfftc, bliver
overbeviist, at hand det haver seet og forsømt, pandtis for 2 Dlr. Dendsamme

straffer og dend undergiven, som finder løse beester, qvæg og Kree i anden Mands
Korn og eng, og iche driver det aff, oc enten binder det fast, eller driver ctet
til byes.

13. Døer nogen i byen saa fattig, a.t hand cffterlader sig iche de middeler,

som h0.nd kand faae Kiste for og lic;klæder, og haver eiheller slegt og venner, som

hrumem det kF.nd forschaffe, da schal Oldermanden paalegge hver i byen ,efter

proportion, hvad hand schal give til dend f&ttiGe afdødis Kiste og lig
klæder. Vegrer nogen sig herved, maa det ved po.ndt aff hans boe udt&0is. End
haffver dend f2.ttice slegt u.dj byen, som haffver middel til at lade hmmem

bee;rave, og hans jordefærd bekoste og vil sig hans lig iche cmtc_:,c;e, da mF1.ae

Oldermanden det af deris boe ved pandten udtage, og saa lade dencl cløede derfor
begraffve.

14. Leergrave, hvosom paa gaderne, i byen, eller ved Vejene i markerne kaster,
og iche igjenschiuder, pandtis for 2 mk.

15. Om Ildebrand paakommer, hvilchet Gud Naadeligen affvende, da schal alle Mand

i byen, naar Klochen gaaer, forføje sig strmc til det sted, hvor ilden

er, dæmpe ilden og afvende schade paa godtz og bygning 2.f :tderste formue.
Forsømmer nogen dette, pnndtis for 2 SlDlr.
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16. Hver fjerding aar schal Oldermanden med samptlige Byernænd gjøre huussøgning,

og da efftersee, hvad enhver haver til sin ildebrand, saa og hvorledis

ildstæderne e re, og vedligeholdis. Befindis da nogen Schorsteen iche at være

over ta·get, eller nocet ildstæd at være saa bræcht og brøstfeldig, at hverken dend,som
ejer det, eller hans Naboer; kand være uden fare, da schal det være dem fri
tilladt uden nocen paaanche eller volds paaførelse saadanne ildsteder at nedslaae.

17. Engene, som udj begge AaJi1oser ere, saavelsom Markerne for hver hand ere u

visse I efftersom skjællene ere cendeel forrycht, schal samptlige f-'lænd udj Byen,

naar Kornet i dette aar er indhøstet, afma2.le, og enhver ved sine enge sætte

skjæll og stage. Vegrer Oldermanden sig ved at s2sale l Jændene til dette, naar det
1

af hannem begjeris, pandtis hand for 1 Dlr. Undslaaer sig nogen af Eændene

derfor, saasom dend der iche vil gjøre ræt og have ræt, pandtis hand for dobbelt

saameget.

18. Dcnd u-lovlig Vej over Lillelund schal Oldermanden i dette aar lade til

Tinge loffsøge, og det, inden Voldermisse, p2.c1. byens bekostning. Forsømmer hand

det da svarer hand selff til 2.ld clend schade, som hver Jvio.nd kand t.:1.r�e derofver.
19. Denne Byelovs bekostnin13 schulle alle Mrui_cl., cl.end hø,j-schyldi.c_e saavel som
c:.1.end let-schyldige, være lige gode udj at betale, dog saa at en Huusmand, der

haver jord i marken, betaler ichun fjerde deelen mod en gaardmand, og

denc,inc;en jord haver, 4 sk. Og schal det hos de forsømr.ielige og mutvillige Ved
dobbclt pandt aff der is boe udtag is af Olclerr;ianc1en, og forsømmer hand det, da
betale det selff.

20. IngEm mand maa være tilladt at legge sine sviin, hvor hnnnern lyster, og sær

delis i ICoehnverne maa in::;en stie sine sviin, men alleniste udj cl.ene': mark, som

fs'3llcs schal være det tilkommende aar, og det saaledis, at enlwer schal

uclviisis af Oldermanden og Lec;sm23ndene sit visse sted i hver Mark paa sin egen
e:;runcl, og det i cl.end maade, o.t stierne hver a.ndre iche kommer saa nær, at dend
eene kand være dend anden til hinder. Stier nogen sine sviin paa egen haand
nogensteds i marken, pandtis hand for 2 SlDlr.

21. Naar nogen behøver huus at reise, schorsteene, oven og esse af lere at lade

opslaae, cla sd1al hver r;mnd være hrnn een dag behjelpelig med et dygtic;t bud.
VeE;rer nogen nw.nd sig derved, pand tis hand for 1 r;ik.

22. Løse hunde maa ingen have længere end til Vor Frue-dag i faste, men holde

dem bunden fra dend dag til St. Michels dag; findis nogen hund løs imellem
bemeldte dage, pandtis hundens cjermo.nd for 2 mk., og derforuden betale
schaden, om nogen schade skeer.
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Cap. 10. Om Gilder.

1. Hvemsom begaaer noget uschicheligt i Gildes-Lav med sværen,

schiælden,slagsmaal, eller andet uschicheligt, straffis hand derfor effter
forseelsens groffhed og Legsmændenis leg.

2. Hvosom tager nogle af sine børn eller tjenistefolch til gilde med sig,som

iche haver været til Guds bord, hand schal pantis til byen for hver af
bemeldte personer, for hver gang de i Gildene findis, for 8 sk.

3. Naar nogen Mand eller Karl, som ingen retti:;hed haver til Gildet, søger

nogen gilde, da betale hver af dem, naar heel tønde opleggis, 6 sk.,halftønde

4 sk. hvilchet ved pandt hos karlens hosbond schal søgis, om det iche med goed
minde udgivis; detsamme schal og være sagt om Gjester, som indbiudis, for

hvilche dend, som dem indbiuder, schal svare, baade for deris øll og viide.
Cap.11. Om Fællet og Avred

1. Paa fellet slaaer hver Huus- og Gaardsmand effter hcu1s tønde-schyld, nemlig 4

høveder paa hver tønde schyld, og paa skjepper og fjerdinger efter advenant, og
schal et tre aars nød gaae for et fuldt høvet, 2 to-aars-nød for 1 høvet,

4 derunder for 1 høvet, et beest i byen gaaer iche højere end eet

fæhøvet,diendis føll hos øgene givis iche noget aff, 4 faar for 1 høvet, 2 gjæs
med sin grøde for 1 høfvet, 4 to-aars sviin for 1 høvit, og 8 derunder for 1

høvet,udenbycs beester gaaer 2 paa 3 høveder, og Kladde og pl2ger pro advenant.

Ingen fremmet sviin rnaa i fæleden indledis, under straf af 2 mk. Eet høvet paa
fæleden gjelder ligesom aff Arilds tid 1 mk. Tofftema11den og Urtemanden i

Staagerup nyder b,,," i marken, hvor de he.r de ris jord, effter deris udsæd,
so.avi t de af uvillic;c Mænd effter landmaalingens rnaade billig kand eragtis.

2. Hvosom leyer fæleds-beed bort, maa iche leye bort til fremmede, saalænge

Indbyggerne i byen det behøver, indtil Vor Frue-dai; i fasten, men n&e.r dend dag
er gaaet, maa hand leje bort, til hvem hand lyster.

3. Dend, som lejer fremmet Kree pae. fæleden til nogen Mand, schal svare til dan

schade, som det kand gjøre.

4. Udj de høveder, som hver effter sin tønde-schyld, haver paa fælec1-cn, regn is

og de høveder, som hand haver po.a Koehnven.

5. Ingen maa forvexle høvederne udj fæleden og Koehaverne, uden hver mands

minde, under 1 mk.

6. Hvis Kree som bortlejes af byens Indbyggere paa fremmet græs, og gaaer dog

her paa byens f?3let i for-aaret, og siden i Avrederne,dcraf betalis hc:.lf
græspehge.
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7. Med Avred at opgive schal hver fJiand i byen bie effter dond sidste 3 dage ,off ..

ter hand faaer Varsel; bliver hand iche færdig, inden c�e 3 dage haver ende, bies

iche længere effter hannem; O[, hvosom slaner i nvred, førend Meenige Mand det paa
stævnen haver samtycht, bøder til byen 2 mk.

8. Slaaer nogen græs udj Avered, cffter dot er opgivet,bøder til byen 2 mk.
9. Koehav-beedet bliver herefftor, som tilforn, med mindre Proprietarii kand

faae i sinde at lade dend omschifte.

10. Vor Frue-da g i fasten schal Oldermanden samle bymændene, og da schal de go.ae

Gaard fra Gaard, huus fra huus, og besee hver mnnds Kree, som hancl det nar vi1
have paa fæleden, og det hos enhver optegne, baade fulde høveder, halfve, og

fjerdinger, og, hvis nogen slaaer ulovlig ,an fæledcn c1.f sit eget eller fremmet,
bøder for hver høvet 2 mk.

11. Kurve-stederne i Aaen og Søen, hvor det kanel gjøre forhindring i Vandløbet,

schnl opkast is fra Woldermisse-dag og til S t • Lauri t zis dag, og, om de ved te,gcr at
slaae høst-grøde, da til Michelsdag. Hvo det iche Gjør, pandtis førstecang

for 1 mk., og om hnnd lader det længere dereffter bestno.e, da, saa offte hnnd

dermed betræffis, pandtis hand for dobbelt.

12. Denne Bye-Low schc:tl Oldermanden stille i Verk, og tillige med Bye-Mændene

begynde at effterlefve, strax dend bliver fra Tingschriveren hjemløst, hvilchet
scha l schee i det ringeste 14 dage effter denne dags datum.

Og e.t saaledis af os underschrevne, nemlig Jacob Samsing v.dj ,Svenbors, som Oprn8lld,

Hems Pedersen Skovsgaard, Rasmus Pe,:iersen, Hans Nielsen, Lauritz Pedersen, alle udj

Staai:serup, og David Lauritzen, Søfren Mørk, Morten EPJ1sen og Hans Hc>nsen,alle udj
Ollerup, effter dencl os af mec:ni6e Mand uclj Ollcrup til Tinge giffne fuldmagt,
6 nytte, udj Byen .sluttet er, og u-ryge;e(lige)n til ævig tid
holdis og effterkommis schal aff alle, som nu i Byen boer, 06 her0ffter lmnd koll1Ii1e

til hver Mands t&rv

0

til at boe, vidner vi med vor8 hænder undcrschrevne .Datum Olleruµ
d.16.Martii Anno 1693.

Jacob Samsing
HNS

LPS

DLS

Hans Pedersen Skovsranrd
Søfren Mørk

i'IIIS

HHS

Læst for Retten inden Sunds-Gudrne herritz Ting udj r..cec�-ovenschrevnc M2::nds oom
tilstæde var, deris pac:thør, hvilchet de saaledis i alle mE,acler vcdstocd,
Torsdagen, dend. 16. Martii, 1693.

Testerer H. Brun

Rigtig Copie effter Originalen testerer Vitus Bering, præst til Ollcru:) og

Ki:----keby Sogne m.m. Ollerup Præstegaard d. 27. Maj Anno 1710.
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Byloven for Ollerup må formodes også
at c;ælde
af bymændene fra Stå.gerup har underskrevet for Stågerup, eftersom en r2.kke
byloven på lige fod med bymc.�nd fra Ollerup.
si.74: lægdsmand: person, der forestår et lægd (område),senere brust
om rnilitær
vr.;sen

u�en Vild oe Venskab: uden persons anseelse
fryndt: ven, slægtning (jvf. ty Freuncl)
si.75: ordele: o.fgøre, dør.ime
ved lenets annammelse: ved overtagelse af embedet
vanhegn = uhegn, skade, overlast
sætte, her = indsætte
si.76: incitere: tilskynde, opfordre
som vedbør: som (det er) passende, rimeligt
f2.ld = fold
saflugt: se si. 56
si.77: stænte: overgang (af f.eks. sten) over gærde
formælning = formeldnins, tilkendegivelse
clolt = dulgt, skjult
si.78: beden: græsning
l8gce nocet på tøndeskyld: beregne efter hartkorn
si.79: vier = vidjer (tynde grene, ofte af pil)
tE3che = tække (rnaterio.le til h,g)
vøjer = vecer,vidjer
ufrede: forulempe, beskadige
VidenskGb = vidskab, vidende
si.80: vrinsk: parrelysten
gilding, jvf.gilde: kastrere
leyde: pløjet gr--æsmark
mage: ordne, indrette
palme: gl o1miu., i&�r bruct om heste (målets længde kan vari ere fro. egn
til egn),jvf.DL 5-12-3:"Ingen maa lade Uudskaaren Hest løbe løs paa
Fælledet efter Paaske, som ikke er fjorten P2.lmer høj".
si. Sl:bede: grcGsse
uforbigængelif: tvingende nødvendig, uundgtelig
løgte: beskylde en for at være
løgner si.82: have noget for hjemgæld: se
si.73 si.83: hussøg = hussøgning
videt: fastsat bøde for
si.84: fly,fli: reparere, sætte i stand
uddrift: adganr; (for kvæt;) til græsningsareal
helde = hilde, forhindri ng (hvor kreaturer eksempelvis ken snuble)
hof-vej = hovvej (den vej ,der må tilbagelægges for at nå hovi:;ården)
hæle: skjule
si.85: hossefættcr = hosebinder
lægge hegt p&: tage i forvaring
vancevant: (kreaturer),der bryder over gærde
tørveland: omre�e med tørvemoser
si.36: igenskylle: tilkaste
si.87: bræcht = brekfældig, i c.L:>YliC stcmcl
stage: tværstang, pæl (som afnærkninc)
højskyldig,letskyldig: mc:cl henholdsvis stort el. lille l1c1.rtkorn
sti: sætte på sti
si.83: læg: bestemmelse, sigelse (benyttet i samme betydning i bylovea for Rønnince)
efter advenant: i forhold dertil
grøde: afkom
klode: føl, plag
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Sødinge bylov

1704

VelEdle og Velb. Hr. Cap.Leutnant Pogrel til Lammehauge Lod læse effterfølgende

Sødinge Byelou, som er Saaledis.

I cl.end Hellig Trefoldigh eds Navn Kiendis \Ji Underschrevne H&ns Rasmussen, Jens

Rasmussen, Niels Smid, Jens Hansen, Rasmus Andersen, Povel Espensen, Knud

Hansen, Morten Simonsen, Peder Povelsen, Jens Larsen, Morten Nit::lsen, H2.J1s

J-ør�;ensen, Jørgen Nielsen, Hans Hansen, Niels Hansen, Simon f-iortensen og r-'inds

Nielsen, Samptlige Sødinge Byemend, for os og voris effterkommere, at efftersom

paa Nogle aar, i Voris Eye haver været Stoer uschicheligh ed med uforsvarlig

ulovlig og os selv meged schadelig heignet i h2.rk og Bye, ager og Eng, som jo

lenger jo mere til Voris Største schade er tiltaged, saa at een stor del af os,
er moxscn for armed, og orn dette schulle lenger vare, Vj nlle i faa Aar bliver
reen øc.e
lagt, sc>.a have vj samptlii.;;e Een hver av os e;ivet saadan Voris Velb.

6 gunstige

0

Hersch aber og Hosbonder til Kiende med ydmygst begiering at de vilde os

forhielpe til een I3yelov, h vor effter Vj til byens og Voris eget g2.vn og bestc

maatte vide hvordan Vj schulle holde og rette os cffter, Hvor til de og gierne

og villiL haver ladet sig finde, til dend Ende Haver Vj nu med Samtlige Voris
Velb. og Gunstige Herschaber og Hosbonders Raad, Villie og BefalinG, først til

Guds Ære og Hernest til Voris egit gavn og beste, slutted og jndgnaet og samtygt
effterschrevne Articuler, effter denne dag u-ryggeligen at holde.

For det første Om Sværgen og Band.en. Forbydes her med alvorligen sa2.vel hP.nd og
Qvinde, Pige eller Dreng alt ugudelig og letfærdig Svergcn og Banden og �isbru�
(af) Guds Navn, det vere sig enten i Voris laug eller pac, Stefne, ot; hvem soi;J
derimod forseer sig, schal give og erlesge Strax p2-2.. Stedet til de fattige i

byen for lwer gnn&; det scheer 2 sk. danske l)aQ det at een hver af os lrn.nd ven;1e
sig til at have avschye til sandan Guc�s fortørnelse. Huilche penge Oldermanden
strax schal indkreve, og hver Søndag til de fattige i Byen ud-dele, oe; hvor

saadnn ugudeligt Mennische, effter at hand Nogle cange sa�ledis er straved iche

vilde bedre sig, schal OlderQanden eller Skourbroderen give det øfrigileden og
Præsten til kiende paa det at saadan ugudelig 1'·1cnnische 2.f øfrigheclen cffter
Loven Pag. 807 andre til et Exempel kand straffis.

2. Hellig Dag Brøde, Ald ulovlig arbeide om Søndagen oc Helligdagen sclial were

aldelis afschaffet, og hvem sis herimod forseer, bøde til byen det første gant
1 mk, andengant; 2 rnk, tredie gang schal Older Manden L'.ive det Præsten og

øvrigheden til kiende.

3. _ Om Uchristelig Forligelsemae._l i Blant Egtefolck. Skulde det oc; enten nu el-
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ler hereffter hende sig, 2.t not:;le av os lever uchristelig og Tyrannisch med sin
Egtefelle, sna schulle Naboerne give det Olderm.::mden og samtlig byernend tilkiencle
pa1:'.. Stcffne paa det at de kunde formane dem til Et Christeligt Levnet og goed
forligelse maal. Anden gang straffes med 2 rnk pence til byen, og orn det Spørgis
tredie gang, gives det Herschabet tilkiende paa det at saadanne u-christelige

folck kanel strafis effter Loven, andre til Exer:ipel.

Ølbøcler afskaffis. Og som det hid indtil har været een Sædvane nt alle Bøder,
det være sig for gresning, heisi1et etc. eller nndre uschicheligheder, er Stra,'C
L�.

tvertimod Loven, til gilde og drich 2nvendet, os til stor schade, da schal
Saadan u-lovlic Sædvane, aldeelis effter denne dag være Casserit, og afschnffet,

og i Steden for ølbøder, schal gives effter Loven Pag. 477 ecn hvis penc8, som
EU1Vendis til b:;rcns nøtte og tarv, derfor at lade grøffte eller kiøbe Tiere, Salt,
Jern etc. sor:i siden blant ceJntlige Sødinge JV!ænd schal dcelis i Liie:;e deele

.Huilche bøder og Strav, og 2.ndet sor.1 byen vedkommer schal leveris til den
vederhefftigste Mane� i byen J Nogle Hcnds overværelse, sorn sch2-l føris til boi:;es

giøre byen toe �ange om Aaret om Mortens dag og Wollerrnis rigtighed baade l1vad
der indkommer OG udsives. Tilsteder Oldermanden noget at driche op af Byens penge,
02;

bøder til byen hver gc.ne det scheer 4 mk oc til sin Hosbond dobbelt sao. rn:cget, og
erlægis Pengene, som opdrukne er, tilbaee igien til byens Nytte.

5. Ald Hvad Oldermanden og de fleeste Byemencl til Byens Nøtte p2.o.legger ,schulle

alle holde Ved Vedtegt. Hvis Bøder og Straffe som Oldermnnd0n og de fleeste i
byen, til byens nytte og GHfn oplegger kand een eller toe ej kuldkaste,l"lcn
schulle alle effter Loven Po.g.

777 holde ved Vedtegt, og hvem derimod e;iør, og

det
ej vil holde, da schal hand pandtis oc Strafis for sin Ulydighed efftcr
Oldermandens og 4 f,Jænds kiendclse.

6. Om Slar_;smaal or.; Skiendsord or-; U-nøttig Trette. Forbydes og hermed i
Særdelished i voris Laue; og paa Stevne 2.ld i'ke-rørige Skiendsord, som go.ar een

Nands
Bre 03 Lempe for nær. Ilicomaade ald slags Maal were sig Ha2r greb, Jordskuf,
Næve hug etc., og hvo sig herimo<.i. forseer, schal Oldernmnc:en og Skourbroderen
give det emden g;c1.ngen dereffter øfrii:;heden til kiende, pc1.a det at snmrne Kc:.rl

effter loven bmd faa sin tilbørlic Straf. Men hve\d ellers Rini:�e trette og
Skiends ord kanel være, henstillis til Olc:ermanden og S2rntlige Byernænds kiendelse
til at forlige dem og den schyldige [,t straffe effter sagens befinclelse.

7. Om LiiG at Bort Bære. Nao.r der er Liig i Byen, schal c2n hver i:saarc� mand i
Egen person eller om hand har lovlig forfald, Hans Svend, forpligtet være at

nøde ved Liighuset Præsice til det Klocheslet, som Olc1.ermanden dem forelegger,
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Hvor for Samtlige Byemend for deris U-mage nyder som hid ind.til har været
brugelig og Sædvnnlig.

8. Om Forsvarlige Gierder oc Gierdernes Tilsiun. Den som er Olderr,1ond schal wære

forpligted flittis indseende at have rned Gine byemend, at de til rette tiider
tilbørlig heigner alle Narche or; Va(n)ge gierc_er, Nemblig at alle

rug-marksgierder til St.Mortens Dag og Bygmarckers gierder til Wollermis dng i

det seeniste bliver fuldferdii;et, hvo sig herimod forseer, bøder første gang til
byen for hver gierde, Nemblic; Mortensdag

O[;

Wollermis �- sk., anden gang effter, cla

Ham dog af Oldermanden og Byemendene er forelagt, og hand da ey dem lovlig har

fuldferdiget, 8 sk. for hver gierde. Sider Hand overhørig tredie gong, da rnaa
samtlise Byemend paa den Ulydiges Bekostning, der lade gierde og søge ham d8r
for
med Lov og Ret. Gierderne som er gierdet og dog ej lovlig eller forsvarli0 er

afsagt, bliver den første gang iche viet, men effter der hwn dog er forrelagt, og
dem ej til bestemte tid lovlig har forbedret, Strafis for hver gierde 2 sk. Mens

om en eller anden af Lnngvarende Siugdom er belat, Se._2_ at for hcu1s Siugdorn og

Svnehed hans Byer;ierder til samme tid iche kend blive fuldferdiget, da er for

aftalet, at sru11tlige Byemænd schal forpligted være at heic;ne sine Sye Naboers

gierder, saa at ingen der over kand faa nogen Skade. Hvo sig der udj Veigrer,og
iche møder Naar hnnd bliver tilsact, bøder for hver g2.ng til Byen 1 rnk danske.

Kommer der hul paa Een Mands gierder om Sommeren og Hand bli ver advaret, og flier
det iche strax, og Een eller anden tager Skade derover i Korn eller Eng,betaller

schaden og derforuden til Byen 1 mk danske. Er gierderne iche forsvarlige, og een
eller anden Mands G2V6cg eller Bæster eller Sviin etc. giør ham Sk2_de paa sit Korn

eller Eng, have schade for hie1�1megield. Men lider hans Naboer eller Een c1.nden
schade af Ulovlig Gierde, saa at Kræ eller bester gaar over ha.�s gierder, Hans

Naboe til schade, bør dend at betalle Skaden, som iche lovlig holder sine gierder

vedlige. Iligemaade er ogsaa for aftalet, �t een hver som har schadelig Qvæg,
Svin etc. som ingen Gierder kcmd staa for, sch�l holde det saaledis paa sit

Eget,at hans Naboe ingen schade der over lider, gaill' det til sch;:,de,sc1a schal det
indtaGi S og for hver Styche betallis første cang l sk.,anden gans 2 sk. og saa

dobbelt op,og betclle schaden der for uden effter 2cle Mænds afsi[;t.

9. Om Tøi gren or,; clends Vedligeholdelse, samt Hvorleeclis Derrnec.1- bør He.nc1-lis.

Tøisrer een ellen· anden sit qvæg eller bester, vid endes p8-3- Anden Mands Ar_;er

og Ene, schal betalle Skaden, og derforuden til den schadelidendis Hosbond,Half

saameget som for herrverks bøder effter Loven Pag. 954. Giør hans Falck eller børn

ham det u-videncte og kcmd Bekrefte det med Æd, Betaller Skaden og derforuc.en for

hvergang det scheer til Byen 4 sk. Huacl or; hvor meget CJVu.)g eller bæster Een hver

af gaa.rdmendene mc:ta hc1_7e om Sommeren i tøigcr, maa de Self samt-
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lige Sødinge Byemend hver Wollermisdag forlige sig om. Hvad Følhopper er angaaende

som staar i tøiger, schal een hver holde dem saa langt fra Kornet, at Hans Naboe
ingen Skade derover bekommer, eller betalle og derforuden til Byen hver

gang det scheer 4 sk.,og cfftersom stoer uschichelighed hidindtil er begaaed med

bester og qvæg, som om Sommeren i tøigret holdis samtlige Byemend til største

schade og nfbrech, idet af nogle ugudelige Kroppe det cleylif;e Korn pa2. heele Aeere
særdelis dette Aar saaledis er op2dt, at der ichun Stubber .er bleven høsted, da

schal vær clend, som iche holder z-oede og forsvarlige tøigre, bøde til byen for hver
tøiger 4 sk. Huilche tøigre af Olderm�nden og 4re Naboer hver 14de Dag sch�l

efftersee s i Marcken eller paa Steffne. Befindis og nogle som hidtil dags er

scheet, som med frie Villie og Forset lader deris bæster og Quæg Slebe rned tøigret
i Kornet eller Enge, bøder første gane til byen 8 sk. og derforuden betalle Skaden
effter 2de �1ends avsigt, anden gang 1 mk., tredie gang 2 mk o, fierde gane;

4 mk or; saa fremdelis dobbelt op. Nen scheer det rtf Vaade at enten en Heest eller
et Nød slaar sig løss om tøigret eller�fogtig befindis, betaler schaden, paa det at
een huer disbedre har flittig tilsiun til sit qvæg og Bæster, at hand eller hans

naboc ingen schade der over tilføycs, ej heller schal ingen i Høstetiden enten i
Auret eller i anden Mands Eng tøigre sit q_væg eller bester, men eenhver tøigrer

paa sit eget, hvem derimod giør, betaller til Byen for hver gang det scheer 1 mk.

Ejheller maa ingen Le ye sin Tøigren eller og felliclz bed bort til fremr,1ed2 uden til

sin Naboe og Laugsbroder, oc Herneest til Husmændene i Byen, om N2iboerne det iche

Behøver, ved Strav af 1 mk.

10. Om Gresning og Hvor meget Qv-æg een Hver effter tøndeschyld Bør holde. Or; som

een hver Byernand effter sin tønde schyld bør at nyde Jvnet i 0resning, c:& er for

aftalet, at incen schal have mere end lJ høved cffter tøm:eschyl( effter Sedvane
paa IIeeden. Il igenmade schal ingen effter Lowcn pag. 475 hav2 eller holc�c r.1eero

qvæg uller bester paa overdref auret eller fellet, som hand haver Vordc,ring til.

Jlfon er Een eller anden som iche hnver selv saa meget q_Vc8g eller bester som ham
tilkommer at rna.::i. have paa overdrev p,:,_a Hc-'eden, da rnaa H1:>.ncl af Andre Leye ind pan
sit tal, oe; beholde de penge til sin egen nøtte, dog schal hnnd saadant sine

Naboer og Husmændene i Byen først tilbyde for billig pris, Nemblig paa Hecden for
ethvert Høved 1 mk, og sna Ad ctdvonant, mens pan e.uvret og fellegrcs, slaae een

hver nf GaµTmendene saa meget som Han har Vinter fød, Lige som det har været nf
Arilds tiic:, og saasorn ingen effter Lowen som før er melt tør holde meerc Q,væg

paa overdrev auvrot eller fellet, end som ha-rid haver Jords Vordering til, sm,

følger oc at Gadehuus med jordløse huuse og Inderster ey heller tør holde noget

qv�c, faar, gies, Svin, Ender, eller bestcr i Marken uden med samtlic;e Byemends

Villie, dot være sig at hancl kand leye, sor.1 før er melt, paa en anden Gr'.ardmands

grund,
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paa Heeden eller og paa Byens almindelighed, og lrnis saa maader til Huusmendenc

bortleyes, betaller de incltet for til Byen, rnen vil nocle af Huusmendene have
noget Qvæc i felleden og i auvret, civer til byen det heele aar om, for hver
Koe 1 mk, 1 faar 4 sk. 1 Svin 4 sk., een gaas 1 sk.

11. Om Fro. Pløjning over Ager og�- Hvo som afpløyer sin Naboes Ager over Reen,

betaller Rand den første gane san rnq;et som der kv.nd auvles effter 4re Sannemends

sigelse, paa samme Jord, som hand pløyede Videre end Rand med Rette tilhørte, og

bøder til sin Honbond 3de Lod sølv, os Jorden tilbagge leggis,

Giør Rand det anden gang, da søges Ho.nd med Lov og Rett for 2-geren.
12. Om Skovhug. U-lovlig Skovhug med giersel, Staver og deslige givis strax

øvrigheden til kiende.

13. Om Høsten og Auret Hvorledis skal med. handlis. Finc1 is nosen,

som enten af

forsømmelse eller fortred, vil iche høste sit Korn, nanr det er høstef�rdig,dG

se hulle de som Høved haver vec� tvende Byemend effter lowcn pag. 48L� hcm advahre og
legge ham dog for at høste, sider hand overhørig, da ere de andre byemend ey

pligtig for ha.ns schylcl Gt holde deris Qvæg af aufret, og hane� haver hvis sc�1ac:1.e

som hand derover liider, for hiemgield, men hvis nogen af uformuenhed og Svaghed
iche kanel. fan Lige indhøstecl med c�e andre, da bør de illldre Hannem at komr.1e til

Hielp, ej heller sche.l ingen slaa sit q_væg bester etc. i auvret, uden ved samtlise

byemends Vec.ltegt, fordrigste sig enten :8cn eller anden dertil,
bøder til Byen 4 mk.

boto.ler Skaden, og

14. Om de afdøc:e Doris Gaarde os Gicrder. Drager eller borte.ør nogen af sin sc:-,ard.,

og den 0j af een anden bliver besc3t, da ville vj samtlige byemend være pligtig
til ey o.llenne gac1.rc:ens bygning pc.& c.ar 0 6 da.es tid efftcr Loven pag. 464 2.t

bevare, men og sicrderne til byens nytte at holde ved lir;E:, dog saG. at giersel

og staver der til os udvises a.f dend bortdøde eller bortclrac;ne Bondes Herschab,

hveø sig dette veigrer og iche møder n2.2..r hmid bliver tilsagt, bøder lige som
før, om de Siuges eierder Art. er melt.

15. Om Gielcle-Heste og Vrinske-Heste. Og efftcrsom med Gielde Heste om fora,".ret

iche Ringe schade foracrsagis, da m&a inGen h2..ve nogen cielde-heste i Rugmarcken

lenger end i 2 de.go idet Høiecte, og dog holde hver uands korn og stif uderi.

schace under 1 mk. bøder til byen og der foruden at cielde Skaden, Ej heller

schal ingen vrinske heste paa Reeden eller i Mark g2.a Løsse, Findes der løsse

vrinsche Heste tagis de op og betallis for hver gang de find is til Byen

L1-

sk.

16. Om Ildsteder. Effterclj der Ligger or; Stor maE;t paa, at Ildstederne holdis

Rcone og vel Vedlige, da schal Oldermanden forpligtet være, L1- ce._"ee aarlig med to
,.:,ller 4 l iend ud af Byen, nemlic; hver Tamperdag at bcsee alle og een hver
1
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Skorsteene og Ovne i dend heele bye, det være sig gaardmend eller inderster,

for een Skiiden schorsteen bødes første gang 6 sk og om de i 3de (dage) der
effter iche bliver reenset, dobbelt saa meget, men de schorsteene som iche

haver deris tilbørlig høyde over taget; eller ere brøstfældige s�awelsom

Køllen og Bagovne, de schulle da først advaris, udj hvis Huus saadant findis,
og dog forr e legges, hvad bod paa saadant brøstfældighed schal raadis,

Iligomaade Hans neste Naboer saadant at til kiende give, paa det at de kand

have indseende, om det bliver reparered, giør Hand det ey, �a bøde til byen 3

mk danske for forsømmelse, og da Oldermanden at tage 8 Mond af byen med sig,
og i grun<l nedbryde saadanne uforsvarlige Ildstæder.

17. Om Piiler og Ymper. Og som Lowen pe.g. 470 absolut Befaler, at eenhver Bonde

schal forplistet være, aarligcn at sette tj Piile og 3 ymper, abild, Pære eller

andre goede trær, da schal Oldermanden hver Wollermisdag med 4 Mend alle Mends
Hauger og gierder i byen besigtige, og hvo som iche i deris Hauge ved Deris

gruu-de eller ved deris gierder i Mnrchen haver sæt 3 ymper og 10 Piile, da bøder
dend forsømmelige 1 mk 8 sk. Huilche bøder som effter Lowen falder Hosbonden

til. Har dog Herschabet givet og overlat til byen, paa det at de med hver andre

til byens største Nytte disbedre haver indseende.

18. Om Løse Hunde. Effter gammel Sædvane er og aftalet, nt alle og een Hver i

Byen boer, schal wære forpligted �t legge ba...'1D.d paa sine Hunde fra fastelauvns

Søndag til St. Mor�ens dag, findis Een som har løse Hunde, og de imidlertid giør

schade paa faar, og Lam, bøde til Byen l mk og betalle derforuden Skaden.

19. Om Oldermand og Kieppen iche at Bøde for som hidtil er Scheet. Ingen effter

denne dag schal bøde for Oldermand eller Kieppen, menns een hver som det

tilfalder schal forpligtet vere at ante..ge, mens er nogen med høj alderdom eller
med lnngvarende Siugdom belat, da schal saad.::mne med ald rette forschaanis,

Iligemaade om det falt een eller anden til, som iche var døstig til at forestaa

oldermands tieniste, da schal Samtlice Byemend, om de iche paa andre mnader kand
blive forligt, kaste Lod der om, o� paa dend som lodden falder, schal wære det Aar
Oldermand, som schal for sin umage af dend anden, som ellers med rette schulle
være Oldermand have og Nyde 2 sk. og hver ga?lB vj fa.ar en Ny Oldermand,scha.l
denne Voris Byelow paa voris Stevne for Meenige Mand oplæsis og Byelowen med

pante og andre breve byen vedkommende til dend Nye Oldermands Varetegt at
levere.

1 c strax
schal
Hver eller
een "1f N�ur
ho.ns Ol
folck
po.,':'. bestemte
tid
20. Om een
Liusning
til Stefne.
c :ermanc�en
lader tuc
eller rnøde
sige ved
til Stevne,

Steff-ne. Hvem som ichc møder bøder 2 sk.
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21. Alle mand schal være Ol dermanden behielpelig. Alle Byemend og hver is�r

schal forpligtet være, at være Oldermanden behielpelig i alle de Poster

Meenige Mands tnrv og beste angaaende, befindis effter denne dag nosen snn

u-blid at hand Oldermanden eller de mend som er i følge med ham, med ubeqvemme
ord eller trussler begeigner, Skal bøde til byen hver 0ang det skeer 1 1:ik eller

2 mk effter som forseelsen er til, effter meeni0e Mends afsicelse og derforuden
af sit Herschab tilte.lis som een ulydig.

22. Alc� Bullen, Pralen og Bram paa Stefnen afschaffis. Alct Uschichelig prnlen

og Brummen paa voris Stevne schal i ligemaade være n.ldelis afschaffet, r.ien Een
Hver schal tale sig til Rette med Sagtmodighed, or; sige sin Heeninc med

Schichelighed, og iche med Buldren eller beeske Ord, hvo sig derimod
forseer,bød�r til byen hver gruig det scheer 2 sk.

23. Om Pandtt. I ligemaade er saratye;t, at hvem som for t1schichelir;hed effter

aben bemelte Articuler er lagt for Vie, og iche lecger, eller strox god villic
vil betalle, da schal oldermanden tage 4re Mend med sig, OG gaa til dends

bopel som Vies schal, og der for lovlig og bill ig pandt tace, efftcr Viens

eller Bødens Størrelse. Lucher bonden eller hustruen eller befaler tiuendorne
at luche, da bøder derfor til byen 2 mk, overfalder de oldermanden eller

Skourbroderen med Skiends ord, da bøder de dobbelt, og der foruden erkionc.is
ucilcl i deres Lat:g og Stefne, om de der iche vil holde de ris Laug og Low ved

MnGt, indtil cl.e har Rettet for siB.

211-. Om Pandtet der ej i Rette Tid indløsis. Vorcler Pandtet som i saru.1ao.dc for
uheign og andre uschicheligheder iche løst inden alle helgens d2.6, da schal det
være effter Loven forbrut, oc Oldermanden staar det fri for at sclce til hvem

hnnd vil, og føre det byen til Regenschab.

25. Om Oldermnndens Forseelse, og Hvo sm1 Lider Skade, Hver.i de Skal Søce os

Tiltale. Og paa det a.t aldtinc kand. ga2. Skichelig og Hel til, da schnl

OlclerL1ai1den af Øfrigheden tilforordnis 4 Mænd soo schal have flittir; indsE:ende
mcc'. Oldermanclen, og Vf:)re ham behielpeli0 i alle ting, som Lowlig og billi.3 ere.

Ilicennu.de liave flittir; indseende med Byens incl ter;t

0

6 udgifft, og No.ar

Olc1-ernmnc1..cn forseer sig selv imod een af obenbemelte Articuler da schal Rand af
be1i1elte

4 Mænd strafis og pandtis ligesom de andre sine Naboer, saG at alle de

som lider Skade i Marken, Korn og Enge, iche dend som Skaden hetr giort, mGn kun
allenne Oldermanden, Skourbroderen og de 4 Nend, Hans medhielpere, har at søge

og tiltale, som schal Skaffe een hver ret, oc; Svare til alcl Skade og bøclern0

som nf uheicn tøigren og Andet uschichelighed kand fo:raarsagis.
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Alle disse forskrefne Articuler haver vi samtlige Sødinge Byemend og Indvaanere

med goed berao.d Hue, indgaaet orr Samtyr;t for os och voris

effterkommere,effterdj samme og de fleeste Articuler i alle maader er indretted

effter voris Kone. Mayts. allernaadigste Lov-rec;ler effter billiched og dette
Steds beskaffenhed, og alt til Byen, voris og Meennige Mands gavn og beste.

Forpligter os derfor dend ubrødeligen og uryggeligen i alle pungter at holde

ydmygeligst begierende og bedend.e voris Velb. Herschaber og gunstige Hosbonder,
denne af dem Selv os givende og af os Samtlige Indvaanere indgaaende Byelov at
nnderschrive og med Haand og Zeynete Confirmere, saa som Vj ere sindet samme
Byelov til Støre fuldkommenhed i tingbogen at lade Protocolere for Retten at
Læse og paaschrive. Sødinge d. 6. Octob. Anno 1704.

�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-

SMS. MNS.

Som jeg gierne seer, at det uidc som hid indtil har gaaet i Svang i Sødinge
maatte blive forhindret og mine bønder saa vel som samptli�e Indvaanere i byen
Velfcrt kunde blive befordret, saa Confirmerer ieg dette �iernc. Lrunrnchave 6.
Octob.a.1704 G.V .Pogrell (L.S.) .• Dette oven schrevne er ieg vel fornøyed med, og
ønschet gierne uet maatte effterlevis Huilcket iec confirmerer.Tøistrup d.
6.0ctob. A.1704. Sal. Tim Banner H.Uhrne (L.S.). Indmeldte confirmerer Jec; i
alle maader huilchet ieg med min Hamids Vnderskrifft 05 Signetcs Hoestrøgt
Testerer. Boltinggaard

von der Kula (L.S.)

si.91: moxsen: næsten

4.

6. Ocob. 1704. Sl.Henrik Gyldenstiernes Anne Helvie

straved = straffet
si.92: Strav = straf

Maal: her i betydningen omfang,slags (angreb)
si.93: vie = vide, idømme bøde
belat = beladct, besværet, tynget
fli: se si. 90
have skade for hjemgæld: se si. 73
afsigt: dom, kendelse
si.94:udogtig: udygtig, uduelig, ikke i forsvarlig stand - efter advenant:
s.s.9() si.95: ren: stykke upløjet jord, cl.er danner skel mellem to 2.gre
Sandemand: person, der bek�fter noget (nævninger,der afgjorde markskelsager)
gilde: kastrere
vrinsk: parrelysten
stif: stub
si.96: kølle: hus, hvor der tørredes malt
ympe: pode
si.97: begeigne = begegnc, møde
bullen= buldren
vies: idømmes bøde
ugild: dårlig, slet, æreløs (egl. stående �denfor gildet)
uheign = uhegn, overlast, skade
si.98: Zeyncte = signet

99.
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Håre

bylov

1733

For ret ten fremkom Forvalteren over Wedelsborg Grevskab Veledle Jens Damgaard

som tillige med effterskrevne af Wedelsbore Grevskabs Bønder i Ha�..re Bye Naunl.

Laurs Pedersen, Jens Jensen, Knud Pedersen og Niels Nielsen i Rue, som paa Egne
og med Tieneres Vegne af forn

Re t ten indkomne

tillige

te

Haare bye og Grande Laug var i dag her til

med fleere andre Lods Eyere j Byen Naunl. Christen

Jensen, Ha.ns Rasmussen, Laurs Davidsen og� Mads Laursen af Haare og Jesper

Ibsen nf Rue, for at tilkiendegive at de sam tl. have til god Skik samt fornøden
Hæigning og freden indgaaen, udsee t og beslutteteen Bye Lov og Viidebref af

følgende Fos ter som liuder folio ••• Hvilke foreskrevne Poster skal hereffter

u-Ryggeligen holdes af Hae.re Byes Grande-Lnuss brødre i alle sine Ord og
Clausuler,hvilke t bem

te

Hr. Forvalter Damgaard

t illige

med forud førte af

Haare og Rue Laugsbrødre blef i dag vedstanden og forsikret, hvoreffter de var
Tingsvidne beskreven begierende, som og blev�-

De af Haare Byelaug indgangne Poster er saaledes liudende.
te
ost
·Hvert Aars ls te Maj skal alle Bye og Grandelaugs Gierder og Heigninger
l
P
være j forsvarlig stand,

thj

hvis som udøgtige c�enne Dag ved de gaaencle siufn

befindes, skal ikke allenne straxen de brøs tfældige i stand sætte, Men der

foruden, for eff t erladenhecl., betale til Byens Casse 1 mk danske.

2de. Korn og Eng skal fredes og heignes frR hver Aars 1 May uden nogen Creature

der ud at korame eller indsætte, førend Høe og Kornet af i'1&rken er hiemaufle t ;

hvem herimod handler, betaler saa offte det skeer til Byens Casse 1 rnk..d. og
derforuden erstatter skaden til Vedkommende eff ter u-Villii;e Dannem&nds

Sigelse med Reedepenge eller fornøyelic Vd1n,.

3. Nnar Høe og Korn deels steder af Mark.en er indaufle t , Mao eenhver tydere

siine Creaturer paa hans egen grund, Imod hand er ansvarlig, at ingen hans

Naboer ent en i Korn eller Eng skeer Ringeste Skade, under straf af skadens

erstatning til vedkommende med Reede penge eller fornøjelig Vahre effter
Dffilneræands sigelse straxen nt betale.

4. Byg og Boghvede Sæden skal paa een e;ang i Aarsens tiid af Byemændene

Vedtages effter fleeste Stemmers co t befindende, da de mindste med de fleeste

skal følge, og ingen at være tillat enten med pløjr.ing eller Sæd af disse slags
Korn, sie at befatte, førend samtl. Gro.nderne vedtager og følger; Hvem herjmod
hnndler, betale saa off te det skeer

t il

Byens Casse 2 rnk..d.

5. Ingen nw.a før Rette Aarsens tiid høste slaae eller hiemføre, enten Høe eller

Korn, før det af de fleeste Grander bliver vedtaget, da de mindste skal følge

100.
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de fleeste ste mmer, unc'.er straf for dend eller de som herjmod handler til
Byens Casse nf 2 mk.d.

6. Skulle nogen formedelst Sygdom eller Armod ikke kunde faG.e sit Høe og Korn

de bestemte Dage med Naboernes hiernbierget, Da maae inr;en med Creaturer

hannem i sit Høe eller Korn beskadige under Skedens erstatning af Reede penge

eller fornøjelig Vahre, effter U-villige Mænds sigelse af dencl eller de hvis

Creaturer skaden giører, og derforuden beto..le strnf til Byens Cassc 2 rnk.d. hen
i stæden for saaledcs nogen slco.de at tilføje, den forlee;ne at til rætte hielpe
at hand sit Høe og Korn i Rætte tiider kand faac hiembierget.

7. Ingen Sviin rnaa Tyderes paa Agger Mnrken hvor Bæster og Qvæg g�sses, Men

Alle og hver r.1ed sine Sviin, skal søgr;e Fælleden som til Grandelaugct findea,

og dem derudj græsse, under straf for hver G,:,.ng herjmod af nogen handles, til

Byens Casse 111Lk. danske.

8. Ingen maa have løssc Føll8r gaaende i Vangen ved følhopperne, Men enhver

skal tydere føllen ligesaa som hop�en under straf for hvert som ubunden
befindes,til Byens Casse af 1 mk. c2nske og skadens erstatning som

desformedelst skeer ·:d -�rforuden til Vedkommende e ffter u-villice Mænds sigelse
straxen at betale.

9. Hvem som tyderer eller overtyderer sine Creaturer i anden Mnncls Korn eller

Græs, betaler for hvert høved saa offte det befindes anden Mand til skade i
straf til Byens Casse 8 sk.d. og skaden derforuden til Vedkommende cffter
Dannemænds sigelse; Ja, hvem som ikke holde forsvarlige Tyderer paa sine

Creaturer som derme d bør sættes, betnler til Byens Cassa scta tit Tydcrne

u-døGtic;c befindes, 8 sk. d.

10. Bliver Grandelauget sindet en Vangemand til Korn og Græssets opsict at

antage skal eenhver effter lod oe; brug hmmem koste og lønne; Ja for hver

Høvecl hand j Korn eller heigning til skade befinder (som hancl skal være pligtig
at hiembringe) betale hnm Incltægtspene,e 2 sk.d., under straf for Dend
Notvillice til Byens Casse af 1 mk.d.

11. For nlle disse forrestaacnde man og skal straxon skee udpantning af

Viidefogeden oe; tvende nf Byernændc:ne som efftcr omGang ham uveggerlig sknl

følge, naar dend skyldige ikke i:1inclelige n vil betale; Hvor
Siden enhver i riio.ngel

o.f

Vf ,

i.ntet forbrydes,

betaling skal lade sig villigen pante, uden nocen

hinder af ham eller ho..ns Gesinde under straf til Byens Casse nf dend opsætsige
1 Rdl.

12. Hver AcITs Voldborgclag sættis een Viidefoce d af Byemændene som Aaret

igiennern forbliver, og effter RigtiG om,::;2.ng Aarsdnsen afløses, hvilleen

Viidefogecl
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sk2,l i een Casso samle 2.lle de fa.ldende bøder og derover holde Rigtig

opteigninG i Grandernes overværelse naar forlangesi Ja hver Aars Mnthiasdc1.g

giøre Rigtighed og deeling derpaa til Byemænclene og Grandelauget saaledes at

eenhver deraf fa.ar ligedeel, da har1cl kernel giøre sig sin andeel saa nøttig som

hancl best veed, thi før den dag maa Cassen ikke o.abnes, mindre Ringeste Skilling
i samlet la.ug til Drikketaar optages ell0r anvendes.

13. Alle som sætter pant for bøderne eller lader sig derfore frap2.nte,skal

løse deres Gotz inden hver Anrs Jviathi&sdag med Reede Penge, hvis ikke,

beholder Byernænclene det, og ciøre sig samme saa nøttig, som det best veecl og
kanel til Bødernes afbetaling.

14. Nnar der varder buden til stevne, skal hver mand j lauget enten selv eller

sit visse bud møede til dend tiicl tilbuclen er, under straf for hver Gnnc; slict

bliver forsømt af 4 sk. clc.nske.
si.99

si.100:
si.101:

Naunl. = navnlig, med navns nævnelse
u. = unge
Hæie;ning og freden: indhegning Of5 (mark)frcd
videbrev: samlin� vider (0 0 vedtægter)
folio ••• : et eller flere ord m�ngler
bemte = beneldte
stæC: = udstedt
udøe;tig = udygtig, ikke i tilfredsstillende stand
fornøjelig : tilstrækkelig
tyd"re = tøjre
forlegen: stedt i vanskeligheder
uveggerli,5 = uvægerlig
Gesinde (ty.): tyende
Gotz = sods
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Allesø bylov (1633)
By-loven består som tidligere anført af 25 artikler, hvoraf 10.-17. artikel er
gengivet i "Vider og Vedtægter 11 ,bd.5 samt i R.Chr. Sørensen Allesøs bog "En fynsk
Sognekomrnune gennem Tiderne 11 ,1916. Byloven består af 22 løse blade, hvorpå er
nedskrevet artikel 9 om fodring i vo.ng (det pågTuldende blad er stærkt beskadiget),
artikel 10-25 samt følgende, der sandsynligvis hører til artikel 8:
••• følgis adt till huer mands lPrsteclt (er) c.1.e da icke ferdig, som sagt er,

giffue for huer r;arsted 1 sk., wden herskaffs eringe (hD.r) fortagi t hannem det

eller sottesengh. Legis hannem en wes tid for at giørre Dennom ferdig� och lruilcken
mands gierder der Allermanden icke tyckis Laugfast (at) werre, da mellis det till
forbedring (Er) det icke forbedrit no.r de wedtnger at (

) hoess dennom igicm ,de,

giffue for huert gierde som icke er færdiG 1 fering øll till wide. Lader och
Nogen mand sit gierde lige 0bit Och lader queg e;aa der igienem och giør

skadc,effter at hancl er aduarit nt der lc1a holl, da bøde hand ba2.de for gierdet

Och for quegit, effter som wide Legis, mer1 er hruiss gierde melt Lausfast, och korner
siden skadelig c1_ueg, och bryder holl och giør sko.de i wonc.;, de, skall den der

q_ue,Sid Aatte, sielff gie;lde skaden, och giffue sit wide for c;_ucgid, och den Anden
c;iørre sit gierde Laugfast igien, Och do. skall le sis hegt pa<:1. quegicl, och c�en

Anden giørre sit gierde Laugfa.st icien, Och da skall le gis hegt pne. quegid, r,1en
skeer det anden och tredie gane, och rnonden icl:e will holde sit queg i hegt, do.

bøde he..nd wide efft6r sine Naboers sigelse och Bøde skaden och lege hegt p2.a sit

queg men der som en mand lader sit gicrde Lise Obbit en Dag, tho eller Længer •••
18.Artikell. Om Løgen at

føre paa sir.e Naboer.

Huilcken mand som lader sig befinde Att løbe for herskab, och førre løgen Paa sin

Naboe,saa at det befinclis at werre Løgen,hand far med,skall giffue till byen 1
tøncfl:e øll.

l'].Artickell. Om Allermanden gaca.r i marcken Och seer whegen och will icke straffe

clet.

Findis Nogen Allermand att gange i mo.rcken Och seer whegen paa Korn eller enf5, och

icke c;aar till bye och pmiter, men t:saar och tager sit arbeid wo..aer, de:. r.1aa

stoelsbroderen rnet de anclre Naboer pantte baade allermanden och de sorn whegen giør,
och allerma..nden gielde sit wide som wicle Le gis och Brøsten er till, och skall

stoelsbroderen Altid haffue loff i Allermandens frauerelse, at Pante for whegen.

Och Huilcken som er med allermanden eller stoelsbrodercn at Pnnte,de rnaa 09h dricke
same pant hen, wille de andre gna met da r,iaa de, och sknll allermanden och

Naboerne altid hnffue loff, at Pantte for Alle de wide och wedtegter,som
her findis for i bo0en, eller her effter bliffuer lagt,orn den icke e,uodwilliGen

will udlege, som brot haffuer ,och wdsette h2nss Pant, for saa megit so1;1 wiclet och
wedtegt en wduiser.
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20.Artickell. Om mand Rider offuer Andens Korn i marcken Der som icke er wey

eller wender paa Korn Nar det er Oprunden eller bryder hull paa nogen mrmds
gierder. Findis Nogen mrmd eller hanss bud, at Ride rnet heste Offuer folcks

standende Korn eller wender met sin Ploug och Kre wschelligen, och sleffuer Kornicl
op med Plougen, eller och nogen findis At bryde holl pao.. en endens gierder Och

Ride eller ci.ge der igiemen, Wden l7lo.ndens minde, giffpe 1 fering øll Till wide, er
det en mands bud, da maa de pante hannem der for.

21.Artickell. Om Begraffuelser.
Nc1.r Nogen 6ieldbroder eller gildsøster Dør och aff0o.ar, Ga skall andre Naboer

\verre Pligtic at lonne Bud till at craffue Och Ringe och Husbund Och Hustru Att

følge dennem till derris Leyersted Och det skall stoelsbroderen dennem tillsige,

fortryc ker sig da Nogen o..ff gilclbrødrene, eller gilclsostre och er wden Siugeseng,
och Herskabs forfo.ld giffue -} tønde øll till Byen, Och slrnlle de och lonne bud att

woge om Natten Om de det a.f dennel7l er Begierendis, efftercli Ne.boerne er for Pligt ir,
at forhielpe den døde till sit Leyersted, da skulle de och I-12"ffue en tønde øll

effter hanss død, till En iHukornelse och for derris wmaz, Och den skall den dodis

arffuinger werre Pligtig at wdlege.

22.Artickell. Om Huis her effter bliffver snmbtygt.

Bliffuer alle mand sænbyrdis om Noi;en Nye Artickle, som kand werre byen till gaffn,
cl2. skulle de och holdis wed mact, wnder Huis wide de wed.legis, Ligesou
de Artickle nu er indskriffuen i denne Byeloug.

23 .Artickell. Or1 gresqueg om Pant om tørffue sku.ird och orn fredskouff. Skallingen

maa tage fremit queg paa woris hee eller fellidt om someren till c;ress wed i tønde
øll till wide, men brøster noe;en och icke sielff haffv.er queg
till sitt 0ress, d.n. skall alle Naboerne bet alle hmmem sit gres, disligeste om
Allerrna11den ganr om och panter, oc h Nogen Lucker dørre for hmmem c;iffve 1 tønde

øll til byen, Pentis hand for wret da sknll haffue sit pant igien for inttid,nw.2..
och ingen mand Leye tørffue schuird bort till nogen wdenbyes @mel, enten i

Øxenrnoesse eller i Mallemoe,sse wden hanss egne Naboer det haffuer behouff, huo
det

�iør, ciffue till byen 1 tøncle øll och till sit herskab 1 ørtu[; haffre. Att ingen
mand huger eller slar i freclskouff, før eller effter att alle Naboerne wedtager

at huge eller slaa till samen paa en dags tid tho eller thre och icke Lenger, huo

der imod i:;iør giffue till byen �- tønde øll.

24.Artickell. Om Nogen Rider offuer eng eller Høe och nogen Driffuer f@r hiurden

Driffuer.

Om Nogen c,··J.'l(.1 cllur ;.-w.nss bud lhc.ler offuer nogen mands eng eller høe giffue til
byen 1 fiering øll till wide och Om Nogen mand eller hans bud driffuer Dit quec

om morgenen førind hiurden driffuer t;iffue till byen 1 tønde øll och in0en Narrde
haf-fue.
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25 .Art icke 11. Orn Øgh , i RucE1arcken

01;1

V in t eren •

Mctu. ingen mand hc.ffue sine 01:sh i Rug1iiarcken effter den dag som 2.lle Naboerne

wec:tag c1.t haffue den i fred wed ½ tønde 011 til wide.

Hans Ped,::;rssøn i Nessbye Herridtzfouc;i tt i Lunde herri tt, St,enc: Pederssenn i

Ottens2 schriffuer, och Hanns Christensen i Branclsbye dellefoup;it, Giorer
witerli0en att Aar 1633 Onnsdacen denn 10. Aprilis For Retenn paa Lunde

herritztin6 wa.r schicnett Niels flansenn cch H2tz Jcrgcnsenn i Allesee, pi.:w

l"ienince Manncls Wegne i1Jid. Och fremlagde loes lesse och paa schriffue En fuldmo.gt

Liudendes ord effter Andett.

Wy effterschreffuene alle Allesee Dyemend (herefter følger navnene; de to første

linier er ul&seli[;r,) kiei1der och giør for alle witerligtt at(de har samtykket til
byens bedste ••• ) Allesee den 9 Aprillis Anno 1633.

Aa.tt c : ejede
s.102: t;arsteclt : gådsted, se note si.63
lcJ[_,[C hr�gt pe. : tace j_ forvarin·_:-:
wliecen : uhegn, skade
brot � brudt (vide og vedtægt)
s.103: wschellig: jvf.uskel, se note til si. 57
lonne Bue� = lc)J}e bud (her tjenestekarl)
inttic: = intet
s .104: delefoged: foged, hvis opr;;:,ve c�et v2.r 2.t p5.tale forbrydelser ( offentlig
anl-clc::.;er)
ibid. = ibidem, samme sted

Ringe bylov 1771
( indtil nedennævnte artikler ic1ent isk med by loven for Ry,, _ __, '.}y ,aftrykt i
Vider og Vedt:.:'[';ter 11 , bel .1).
4.kapitel:

11

Danste

15.Artikul.

Hvad Bøe;e Hovedet angnaer ere vi underskrevne Lodsejere foreenet orn, at ued
Grøft oc; Giærde at adskille udi 2. Parter lc.n[;s igiennen mn. veyen til
:Salte-schous hark.
16.Artikul.

Siden det er hane kongl. JV!ay .s Willie og Befa.ling at opelske, sa2.vel Over som

Underskoven, oc dette Bøge Hove� er den mindste skov, som er til Ringe Bye som

bestaar af lidet Over og Underskov, som meestenJcels hidindtil er Recerveret

formedelst (der) udi samme hugges Giærsel, nnar det er Græsbund oe; fællet, og de
unge qviste cl2. strax af Crec..b:ret bliver afbidt.
17.Artikul.

Saa skal dette saaleedes herefter urokgelig holc',es

O[�

efterkommes, vec� dem,e Se-
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paration at det Sønder Bøge hoved skal fredes i 3 aar, og imidlertiid 105.
der at

hueges Giærsel, og maa intet Creatur konm1e udi samme Indhecning førend St .Knuds
Dag.
18.Artiku.l.

Det Norden Bøge Hoved skal da l'di samme 3 aar v�re til Græsbund or; maa u.di samme

Tiid ikke huc;ges nogen Giærsel.
19.Artikul.

Og rnaa ingen mand h.:-.ve meere paa Græs, end som de halve høveder, som de

hidindtil haver paa slaget, imens det la.a til sammen efter advenant, og skal

dette Bøge hoved, da bendes til St.Knuds Dag, og der efter fredes, og imidlertid
ind slaae Creaturet i det Sønder Bøge hovet, o� der at forblive til det kommer i
Auret som alle skal være ung qvæg og kloder.
20 .Artikul.

Naar det san er kommet i Auret maa ingen creature lidet eller stort komme i

nogen af disse Separerede Bøge hoveder førend 14 Dage efter Michaeli da Grasset
imidlertiid er op voxet, at det ikke skal nære sig af de unge skud, som er
fremspiiret; thi naar Græsset feiler skades Skoven, og paa nærværende Tiid

formedelst Mangel paa Greatuurer allerbest kunde bringe skoven til bedre fremvækst
end hidindtil.
21.A.rtikul.

At Naar nu Creaturet kommer af Au.ret maa ingen af Byens Mænd lade nogen Creaturer
i hvad Nctfn haves kanel, førend 14 Dage efter Michaelii, og da at forblive der
indtil Martiny, og efter den Tiid, maa ingen Creature være i bemelte Bøge

hoveder under 1 mark Vi de til Byen for hver høvde, der efter den dag der

fi.ndes,hvilket Oldermanden med 2 mænd af Byen, skal have Opsie;t med.
22.Artikul.

Paa det inccn skal komme den anden for nær med at hugge Giærsel udi bemelte

indheignede Bøge hovet, saa maa ingen mand hugge nogen Giærsel førend samtlige

Bymændene derom ere forenede og skal kun efter hans Mayst. forordning af

26.Jn.nuarii 1733 i Februarii, Marti og først i Aprill Maaneder, skulle nogen
befindes at hugge nogen Giærsel enten paa anden Mands Maal, eller og i

utilladelige Tiider da at bøde, naar det dennem overbeviises efter ermeldte
forordning.

I.B.Kaas
Chr. Kørbitz
Pentz
M.Møller
Rigtig Copie efter Originalen testerer I.B.Kaas.
(Transkriptionen er foretaget på et tidligere tidspunkt og henlige;er sammen med
den øvrige del af byloven på Landsarkivet).
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