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IIIDLEDNING.

Enhver laldsby i Danmark har haft sit eget bylaug.
Det har således været en ganske almindeiiq insti_

1 tution. Det var ikke sognet som sådan, der var om*rådet for byaluget, men det var l-andsbyen. Da mani 1844 lavede den nye rnatrikkel , har mån rnåske ta_
get hensyn til bylaugene på den måde, at de enkef_
te ejerlag viser, hvor der tidtigere var bylaug.

i 
-* ^-^ul-sse bylaug er af meget gammel Cato, man kenderi således vedtægter for'sådånne laug fra før refor-

, rnationen. I det store samlerværk "Vider og Vedtæg_
ter'', der udkom kort efter århunclredeskiftet er dår
samlet love og bestemmelser fra mange byl,aug. Dog
er de gamle Iove, som er omtalt i det følgende ik_
ke med.

Sådanne vedtægter, som er gengivet fra Bro, Fjel-, sted og Tanderup er sådan set ikke noget særlilt,
for der har eksisteret love fcr a1le byiaugene,det
der er særligt er, at vi har lovene b,evaret. Et_
hvert inedlem af bylauget, og tidligere var alter
der boede på stedet rnedl_ernmår, det var man næsten
nødt til at være - kendte jo disse 1cve, de var
lige så selvfølge1ige, som vinter og sommer. Kun
i det tilfælde, hvor der opstår problerner. begyn_
der man at skrive lovene ned, ell_er rnåsKe eL kvæ_
rul-erende medlern girrer anl_edning dertil.
Der er ingen tvivl om, at forhol_dene i landsbyerne
har været ganske nøje regulerede - der var ikke
ret meget, der var overladt tiI tilfældigheder.Det
fri-e liv, som nogen rnåske forestiller sig , har ik-
ke været det almindelige. De afskrifter, sorc,vi her
har fortæller os også, at alt det nye, der med op-
hævel-se af landsbyfællesskabet omkring I_BCO, kræver

i nytænkning, og hvis man skal fastholde det gamle' nå man nu til- at skrive det ned. Det rnan ofte r,,iL
, finde nedskrevet fra den tio er reglerne for ind-

g afgang - den mere selskabelige siCe af byens
liv. Det kunne tyde på, at fæ11åsskabet har været
ved at gå i opløsning.

r Bestemmel_serne fra Emtekjær om hegn og led er også
en fø1ge af fællesskabets ophæve1se, det rnan før
var fælJ-es om, bliver nu henl-agL til den enkelte,, man er inde i en ny tid. Før fællesskabets ophævel
se var bylaugene ikke et spørgsmål- om inte.resse,

i men. en nødvendighed. For den opvakte en hemsko, fcr
, den træge en spore. Landsbyen var en enhed., hvor

der ikke var meget plads for den enkelte tr:l sær-
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J- r; udfclrjelse, men a1l-e måtte pirnt. følge de skik*
l:e, sorn havde været gældene i generationer.
\redtægterne fra Fjelsted by er måske de mest gi-
vende, Ca disse vedtægter fører os endnu et l-iLle
skriot nærm,e.re ind på dagligJ-ivet. Disse vedtægter
er r:edsl.:r:evet ved den næste skil]elinie i den 1o-
kare adininistration, idet vi i 1841 får sognefor-
stlnierskabene. En cel af de spørgsmåI , man før
havde t.aEet stilling til på byens stævne, det be-
stemmes for fremtiden af sogneforstanderskabetrder
nu er blevet ti1 kornmunal-bestyrelsen.
,- Cisse vedtægter fra Fjelsted ser vi, hvordan man
var fæf1es orn tyr og orne, hvordan rnan skulle hjæl
pe hinanden rned at bygge, med at sfå senegræs, med
bud (ægt) til- købstaden o.s.v.
I det hele taget ønsker vi fra arkivet, at man ved
of iæse cisse få sider ligesom kunne få et pust af
cer; liv, som vore fædre levede i disse egne for et
nar efl-er fire generationer siden. Overgangene er
altic glrdende, en Cel gamle skikke holdes i hævd
andre g1e:nines 

"

Ligesom oet er nævnt under Bro by, sådan er det
c;så i r;b1,, at r.an har genoptaget den garnle skik
ai holde or derrnandsgilde. Bønderne i den gamle Ej-
j)y landsby sam.les hver 3. påskedag ti1 oldermands-
giiie på omgang, som i gamle dage, men det er også
en ny tradicion, da man først har genoptaget denne
skik i 1935. Der er tilsyneladende ikke bevaret
qarnle bYl ove.
Cgså i- i"lcsegård har man genoptaget den gamle skil<,
men det er af endnu nyere Cato, idet man her sam-
Les 5. maj: og skikken vistnok først indført omJ
kring 1951.

Ejby præstegård 25. april 1975 tk



F.NGAÅENDE I|ID- OG i.i'GAl.IG i4ilD ANDF.E -ii'lDG,rÅ[DI VqD-
TÆGTER tsROE tsYES BilEOERI VtrD(O}']]":Ii{Di "

1. Ved Indgang, naai: en lularrd ti ii-::æcel: en Gaard t:l-
Beboelse, da udgirre:: han til- vores sqmce qr ande
Laug 2 Kander BrænCevin, en Halrrconde Ø1, en iund
Tobak, men herved observeies, ar naar to n1' Folk
tager en Bopæt tilsanir'.en, da udgiver Ce dobb:-f t.
lien herincd af detre anfør:te udgiver e:r ;lusnand
kun det halve - undtagen e:: ?unc To-cak"

2. Ved ,ifgang - vi har forhen ved vores ch::j-srel'i-
ge Liiges Begjængelse samte vo.res Laug henbear:et-
vores af døCe Llig tii K' :kegaarcien, r':.r:- ::rncCe*:t
r/e jens LængCe o; unde::ticen Va:--ske 'iE--ec vii ';:
5or Eftert- cen k jorc vo:cs chris;ef i-;e aicøje ',;:g
Cerhen, men enhver 5=bocr skal- være cJ-:-g::;, at.
henfø1ge Liiget ine<l en Karl-.
iivor vores afdøde Liig udtages. udgir"'es .::i Laiiget
4 Kander tsrændevin, en l-lal-vtønie Ø1. e: Pund ?cbak,
:-=ei: herved obse:','clteJ, at hv-c l--lge'; *<i<e C:illlt=:
af iet for berø;:.;e (ell-er nåske - cct i::: cr,l-l-ce.)
den Dag Liiget he:r:ø::es, Cec \Ø!et cic:r ---: l-, scr. uC*
reder Lii-get, men iøvri9t maa detce, sorn udEives
være forsvarlig got.
De smaae BØrn, sorn bortdør, rnaa de her:øre, som ce
nr'1- c\rnåc
Y""J.I.luJ.

3. rilgemaade, naa: vi holcer :4a j g: 1C--, uiEivsr Ol -
dermanden, hvo: Gilcet s.<al holces, tl vc:..s :.a-lg
en Tønde Ø1, en Kande B-rændevin tilliqer,ed en Pund.
n^L-l-

4. Endelig naar vi holce:: iiøsleti:egi-1.ie , coin og
gaar om i Eyer e:te.r :cur, uog'i '.'e" l'.c:,-:3i, hvJ.r
Gildet holdes ti1 vores Laug en T.rnde .i oE en
Pund Tobak (En Kande ErænCevin,er strege't- uC).
5. At dette saafedes af os s:mte er va.jtagel og
i-ndgaaet, bekræfLes med vore HænCers Unie::skrivt.

Daturn Sroe d.6" Janua:: iEc2.
Mads Sørensen, l-ind JØrgensen, Feder Andersen? Hans
.lensen, Hans Clenensen, Gorritz Jørgensen , F.asrnus
Ander sen , Je,ls l'ladsen , Jrrgen Jense;'r , ?e:e: P.:s;*.:us-
cah '-'rn< r,4:ricon ltti ol = Åna4rqaa ?;.q-::q ,l:,^^-rq+r-=rrt rlorrr r t lrre+ t -\L1r-
Jørqen ÅnCersen, !.a::s r'au:sen, N'el-s -rrr-35S€r1 e Jcul
Jørgensen, l-{endrich iohansen, Anders Pouisen, Nlels
Hansen, Anders Laursen.
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-i L-t iij ..r:::krij.t.crne - deL der synes ældst - staar
il.::: :rCt'1 ;.,,:'::lutr,i-:'.1 i (1e1- er ::il<ke.r:t indledningen):
',',1. u:rc::si:i'evr:e G.rzrr-dirr.ænci her" i Broe og Husmænd
S -::Ii..:S;åj:, irrl UllselLeqlede l.rgS DatO med OVef-
i..cr oq ...e.J-ber:ae iiu jnjga.aet ned hveranCre følgen-
i'- iitir:er:'nq ug Bester,rnelse arigaaende Indgang og
r,-i'rling iierslige .j.ndlre be::ørte Poster, som skal for
:::-c:i:;len t-rene';i1 Efterretning lydende som fØ]-
(jc.-a 

"

i enne :'est af den gamle byiov for Bro by i- Brende-
rut) soc:n . ha: a::k ivet f ået af }latthias Ol sen.
. ..':.i--' --n :j"-t:. c::-E-naJ-en synes foretaEet af L.
. :':*. -IL! : :399"
l:,r :ra,j:.1-ti.: irgeil,clence afskrifr er foretaget af
,-'::rs ?a:=-e: Ili-l:sen, Lro , j \943, men det kunne
qi-rai væ::e en af sk::ift af Kelstrups.
ire t viies ikl<e. cn originalen endnu f indes.

i ts.ro med at holde o1-
i 1975 synes traditio-

: lC)': -r'i.-,-ii.-:rr clriVVen
:J " --'

.-.L: -i:C-:u: ..l!.-g - i l.i:l r 
-IIullq

i-.: i. :.i :i -l ve .::re il-: I dr .



DENNE PROTOKOLL
Som tilhØrer FJELSTED BYES GAARDMÆI{Dr og
Bog ere indførL alle de Skikke og VedtæEter,somerF
ten ere paabudet i_mell_em tsyens Mænd e1l_år herefte.r
bliver bestemt - og ere omtrent Cet sarnr.e, son vo-
re Forfædre fra Arilds ?id har iagttaget og havergjæ1t imellem dem.
Og hvad her er indført og underskrevet af liændene
selv har ingen enkel_t Mand Lov tiL at overtræde
samme, men skal gæ1de som en virkelig By_Lov ogholdes i al-le Henseende. Og denne piotocol-I skalføIge Byens Oldermand, og forvares godt, afleve"resi ubeskadiget Tilstand til den tirtiædence or.der-
mand.
Fjelsted den 1. Maj t84O Skrevet erter Bye-

mændenes Forlan-
nanÅs -FYslreu ur
Lars IIøl-l-er: -

i denne

1. Enhver ny Mand med HussLand errer ethvert par
unge Gaardfolk give sorn fndgang i Lauget hel fnd_gang 1 TønCe ØI, 4 Kander Brændevin og 2 pund To_bak og fi_re Musekander til_ de unge f,oii< _ for enenkelt Mand eLler Kone det halve, ltusikken undta_
9en, desuden gi_ves ved saadan Lejlighed passende
Smørebrød til Lauget.
2. Enhver første May giver den fratrædende Olde'_
mand efter rigtig Omgang Maygilde 1 Tønde Øi, 4Kander Brændevi-n, 2 pund Tobak, frL l,iusik tii deunge Folk og Smørebrød som ved Indgangen.
3. Hver Sommer ved Slaatiden giver clen fungerencle
Ol-dermand Slaagilde i Tønde gcOt øi, der betalesmed 2 Rbd. Sedl_er, 4 Kander Årændev.in, oer betalesefter de gældende priser, l_ pund Tobak uden Eeta_
1itg. Og Musikken betaler de unge Folk se1v. Desu_den hol-der Oldermanden el1er dei., Cer tilfalCe:,en
dygtig Orne tit Lauget.
4. Er enhver Mand forpligtet - Hans Andersen, HansChristoffersen, Ni_e1s Laisen undtagen _ at hoide
.en-forsvarlig Tyr efter rigtig Omg.ang, som den iil*falder; den foregaaende hoider en-miÅOre clitc, mensenere er det vedtaget at holde 2 Tyre, en i hverBye-Ende; og ligeledes holdes en lille ?yr i hverBye-Ende, som bruges til evier og Ungkræl _ Saavel(for) Ornen som Tyren faar den, åom hclder den in_gen Betaling af det Laug, som sel_v hoider O.rne ooTyr, men cle som ere udenfor, betaler for =u-*r*". 

-
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;. i\i .ar eii i"i.rni i Lauget bygger, d.l ere de andre
..1::rri -;r r -.uget piigl-ig at hjæJ-pe ham, om forlanges,
.zecj -igt Lil Købstaden, en Kar] til at rejse Hus,
slaae Qr"iic, i.(linen og deslige.
6. Tillige er det en tredtægt, 'at enhver har for
.l;ce i Lauget og andre SanmenkomsLer, som de ere
gir,i-e a , åuget t.il. Det er den, som har givet fnd-
l::ni'r fo:st, oer sidder Øverst.
1. Saa benyndiges ogsaa OlCermanden Lil efter rig-
t:g Ongang at tilsige Mændene i Bygang og og Lau-
gei:s -r.n1iEgender. Det erindres r.i11ige, at Hans
Chrj-stcffersen ha:: givet ti1 Lauget 1 Potte Bræn-
cevj-nf'or hans Jord, oer ligger sØnden for Huset,
hvllket han har indtrget fra Gaden og var Byens
r'aid i ganle Dage.

B. !'or at afværge ien Skade, som 1Øse Kreaturer
fcrvolder i Gyde-rne og paa Gaden, da skal det her-
efter væ:"e Oldernandens Pligt sa snart det paakræ-
ves s'L::aks ved tvende Mænd at lade ce løse Kreatu-
rer cptåqe og bringe h j ern 'i sin Gaard.
9. Let. er oEsaa en gammel Skik, at enhver,der i- e-
qet Anliggende lade:: Bymændene sammenkalde, giver
l- Pctte 3::ændevin. Saa qiver ogsaa den fratrædende

i"^i*'^--r^*^r^ Olderrnand hver l- Pcttevij !iIUi!@Ug!iUC Brændevin
hrrar "l l:ir i

1C. i:et er trilige Oldermandens PJ-igt en GanE
hver! ;ar, naar han kan skønne, det behøves, elLer
cet forlanges, at hjemLage en Tønde Tjære til De-
l:ng i Lauget. Tønden beholder Oldermanden uden
-C -af !llir.

f;efsteC cen 2. l{ay 1840

Fo:: at fo:rebygge og for Fremtiden at afværge, at
fattige i-::emnede cg AJ-missefenmer ikke saal-edes
son hrdtil- skal indgaa i Sognec, ere vi samtlige
GaarCbebcere cg undertegnede enedes om -
-t-. Åt he::efter rnaa r-ngen af os hverken sælge eller
bortleje til- uden Sogns Fremmede ikke mindre end
-? - 4 Td::. Land eller saa meget, at derpaa kan
gr-æsses og fodres en Kc og et Faar, med mindre, at
Veokoinrnende selv skal være pligtiE ti1 selv at for-
carao rl:t
v,-ve u!r..

) - l;..,o- con allerede har FæsLehuse - at skulfe væ-!) rv )

re pligtige til at bortfæste dem alene til de her
i Sognet boende saavidt muligt, og tilhoLde de al-
l-e de bortfæste Huset (ti1) fæstere, at de udsiger
I
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og bortskaffer her all-e
saa at de fraflytter iil

Indsiddere af ,lisse iiuse,
1. Novembe:: L841.

I A.nLedning af , at Lars Rasinu.ssen ikke vi1 opfylce
sine her rndgaaede Forpligtetse: (ul::sc1iq'-) iler
i By-LauEet, saa er det vor Vedtægt herved, at han
udgaar af Lauget herefter. Og ingen naa herefter
paa Laugsfærd have noget med ham at gøre; og hven
som gør det, betaler 5 Daler i Bøde til Byen-
(tifføjet med en senere håndskrift)
Christian Kam er fritagen for anfØrce Verg (Hverv)
han regner sig beslægtet.

Vi samtlige Bymænd ere enige om herefter ikke mere
at give nogensomhelst Lov til- at san".fe tsrænde en-
ten i By eller: Mark, uden at Ejerinanoen selv kø:er
det hjem, og hvis nogen ant::æffer ulcvf i-ge Erænde*
samlere og kan overbevise iem og lader ien Eaa; ia
skal den Mand, som forser sig herimod betaie en
Mark til By Lauget, - og han er tillige forpiiEtec
at bringe dem til Oldermanden; uderr Hensyn tii paa
hvilken Grund de antræffes.

Eftersom Betleriet skal afskaffes efter lorcrdningl
saa have vi samtl-ige Eymænd vedraget: Na:: noge::
giver nogen Almisse uden fcr Sognets Fattlge, da
bøder de i Mulkt fø:'ste Gang 1 iv.ark og and:n GanE
2 Mark til Bylauget - naar cet kan blrve den ove::-
bevist - og saa fremdefes. Dette vedgaaet ef sarnt-
lige Byrnænd med deres Underskrift.
Fjelsted d.6. Maj 184o.

Foranførte Post angaaende Betie.riets Afskaffeise
tager sin Forandring derhen, at der bliver besk:k-
ket en Fattig-Foged ti1 at paase, at der ingen Bet-
leri finder Sted i Fjelsted tsY

(KO}IME}{TAR. TIL DENNE UDGIVTLSE)
Det forangåencie er en afskrift af Fjeisr-ed tsymænCs
protokol, som er foretaget i 1921 af Gar cne:: -Å'u-

gust. Johansen.
Originalen findes i kornmunens arkiv og er rei: be-
skadiget, men de følgende teksLer
Ca de omhandler beslui-ninqer taget

er tagec cier f ra ,

af byl auget , n.en
n



af en eller anden grund ikke
hansen, da han i 1921 afskrev

medtaget af August Je
det foranførte.

-r-f den Haugeplet son. Offer Nielsen og Sadelmager
N-ieis andeis-en begge af Fjef iteA har indtaget fra
FjeJ-sted G-de skal hver for sig betale I potte
Brændevin Aarlig som Leie, saalænge Fjelsted Bye
l1ænd synes de ikke har brug, men Leien skaL i en-
hverhenseende være ophæveL, naar Mænd.ene med +Aars varsel opsiger Leien.

Offer Nielsen
Niels Andersen

Under samme Dato den 1. Mai 1853 indvilligede By-
mæniene foranførte Fragtmand Offer Nielsen tilli-
gerned Huus- og TØmmermand Mads Knudsen heraf Byen,
at- disse tvende navngivnne, maatte afbenytte den
saakaLdt.e Mørkegyoe saavidt Enhvers Have og Gaards-
pla,xs gaar, clog saaledes, at hvis der i_mod For-,
ventning skul-1e ske Indsigelse e11. Klage fra No-qen uden for Lauget, saa haver Offer Nielsen og
Mads Knudsen ell-er deres Eftermænd selv at afgjøre
sarnne. Tnrod denne Indvil_ligelse forpl_igter disse 2
i..:rd sig og Ceres Eftermænd at erlægge l_ { s j-ger
een) ?ctte Brændevins Værdi aarlig til Lauget hver
1. Iviai . Det bemærkes, at denne "Mørkegyde'r for Øi-
eblikket ikke er mere end 6,n^len - i det TilfæIde,
at det skul ]e ske Indsigelse eller Klage - de paa-
gjældende ikke ere forpligtede til at
neer eno disse 6 Å-1en

1ægge

Offer NieLsen
Mads Knudsen

Den 4. Aoril l_859 blev pyelauget enige om, at op-
hær'e Tyrelaugel i Fjelsted, saa der er inEen for-
p1:-gtelse til længere at holde Tyr paa Omgang her
i Lauget, skulle vi til sin Tid bfirre enige om at
hol-de Tyr paa Omgang igien, da b1i_ver NieIs Møller
og O1le Jensens Enke de første Cer begynde at 1æg-
ge en Tyrekalv til, til afbenyttelse som forhen
:ta 

?yelauget.

Den forandring er vedtaget at den paa Lauget holde
Orne skal for fremtiden holdes til afbenyttelse
til- Lauget til 1. Marts, istedet som forhen til 2.
r^-^-,,-*

i senere tilføjet )

Den 26. liiovember l-873 blev ByLauget enigt om, at
ier skal- betales 3 skilling for hver So Cer kommer
f r I l\rh^

10
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( Ko!T'tll.t't,1ii I'l'L Dirli'lii5 LiDi.]ivii.i,:l tri j

Protokcllen, scrii f i;'-i<lt::-: i kcrn:nulerts (i:1.:.i.v, iil<,ilirc-L-
der desurien en rlei skrivcise,i: anqåen(i.i :,)rc-1 -1o::.,; ,

samt optegnelser or, ve;vecJ,igehoidel:.. r3r'i :j.:tgoi:*
ne ve'irØrende skolen børerunder sl:oi.::.:ori::.iss j c;r:n
og sager:le r,/udrØ::ende ve j ene j-lOrer u:'-ue j : ocn3: --I-
standerskabet.
I de papirer, der: brev afl-evejret t.r-l- arkivec f::.'
det garnle bylauq vt.:: også andi:e ':ing, r.,e:r c::ku.;
rer oE iignenoe , rc:r Cc: v,jl: cgså ::c.1 1e : egr:.{: rc..r
over laugets udE'i f r,er: oE rndtægter, r.en c: ij-sse
regnskaber var ret l-øst førl og fra siisle cel -t
19. årh. vil- jeg i stedet f::erndrage nogie ganle
regnskaber fra Erntek jæ::s byl-aug.



l,i-:i EllTlK:!li BYL.:\UG I TÅI'JDE|IUP SOGN.

(ri..3 -; T,:n(-iFrlr-r sccn i Erotekær bv eks-i sterede der
i. s:n t: c en pro;okol, hvor der i-ilsyneladende har
:tåe: narge 'i r:te::essante ci n9 r ir,en da Mads Jørgen
J1j r:Eerlsens gård b;:æncte i i96J- , brændte også pro-
1-c *c:l-er " i:u : f cøcle l,ie1s K;ærby f ra -^-ssens , Cer
Yf.lr 3n !:Leeet lnteresseret ]ck:lhisto::i-ker tog dog

=t-'----- -1-i.-. a:>\f,-- ! c ^ C:l sC- q* _J:U-

sh::i f-i ha:: airkivet iået iov til a+. tage kcpi fra
-9-Å-;.- riiig ln4orcan -irra+- Fi'ti€ l-ndef_r-.:-.E-ii 9j-ugjg: -jLL! 

nllu€!>srlt lusu L_J-!I t

ser havde 1ånt kcpien af en svigerdatter fra Mads
Jcirgen Jrrgensens gård. I Fynske Årbøger for l-974
.. 31-,',-. :.=r je g sk:evet en artikel derudfra, des-
1'/:J:'l:e h;:r'ie ;eg de: kal-dt svigerdati-eren Fru E11en
.i;:;-:rs-:: -o: c:tce:, hvrl-ket ;eg bekl3qer. Vi er
-' '-'-; '- ': ^' - ": jci: t jirf ;niersen cg andre lige-! c- \: ! gu 9c! ucJg! : tLLL r llus

sind=Ce irleget taknenriielige, når det lykkes dem at
r'-.:rÅrr.ra -å.:=1ng rf,eget intereSSante COkUmenter.
': .: e ,lt-l:'-e :r-o:c:lcoi, E-ier af sxrif ten, skal fremdra
ges følgende:
-.:e'-a:1,-s ir:dc+l ; '- '-- --':J'

IC:]
;el:ce.r::c uC. lntekiær og Nache Byer.
'1 -i-rrr^irsrrior= i F-r:!olz-i=r iJrzo - ]-i I'l=raac

- ".re
a) il--:::.aE :eirrier-.

l) -,eecer :r:a -1yden i sin Lod, hvori-gennem
Lø::mose I'j3nden ( e1. lvlændene ) fordrer Ve j .

2) haiv Leec med Hiorte Mænd i Gyden fra
Dal 1 sbierg.

b ) ,lnoers G::ø:'r.
l- ) A1d i,eeoer r-nellem. sin Lod i Aakrogen og

-'-c€::.åJ:l .
2) ha]-v Leed ved sin Skovhave ime]l-em ham og

Rasrqus Knudsen mod den østen Side.
c ) Jesper: Larsen.

1) .r,l-C r,eeieL 'ineliem sin Lod og Anders
Crøns i .=krogen

2) haiv i,eea rned Bertel- Larsen ved hans Lod.
'd) 5ertei Lirsen.

1) nalv Leec rned Jesper Larsen imell-em deres
Lodcer i Å-akrogen.

2) Åld LeeCet ved sin Lod nlcd Gyden.
^ \ ? 

-;€r -åfS .-.::C3fSeil .
i) Ald r'eedet lred Gyden ved sin Lod' sorn er

paa Vejen fra l{ans iørgensen og Rasmus
A.ndersens iiov-vej. - o.s.v.



Emtekiær og Nache Byer.
1. Gaardmændene i Erntekiær. *
nr.1 a) Thomas Peiersen ti-lkornmer

1) Af d det G1 . Fiegn ved Hiorte Byes ivia.rker,
som tif hører Bi,e.rne.

2) Ald Hegnet ved Kirke Gyden, fra tsyen ti-:
Hiorte Mark.

3),:Hål-v Hegn rned Haare Mænd ved Aaen langs.ved Krogen i Gil-1es Mark.
4) Halv med Bertel Larsen og Anders Grøn vei

si-ne Loder ved iløe i{ae:r

nr.2 b) A.nders Grøn tilkomrner
1) Ald Hegner- mellem ham og Thonas Pedersen i

^ ^ ^l--^ -.'aeKI uqen.
D Halv någn rned. Thomas Pede-i:sen Øs1-er og Søn

der oE 3e:;=1 Larsen Vester icr sin 3ng LcC
3) Halv Hegn med alle oe l"lænis Inglooderr soin

støcer mod hans Lod i A,aekrogen.
4) Halv Hegn meo Jesper Larsen i Aaekrogen

saa nær som 266 AIen.
5) Halv Hegn med alle Ce tilstøCenie Mænd ved

sin Slcov LoC.

nr.3 c) Jesper Larsen tilkonmer
1) Hal-v Hegn rned Anders Grøn i Aakrogen og

266 alen der ti1.
2) Halv Hegn ved sine Englodder med oe tilstø-

dende og s ammesteds Byens G1 - i{egn -

3) Halv Hegn ned Skomageren og \iæve::en ved
deres Lodder.

4) Å.lc det Nye HeEn ved Gyden ved Toften.
5) Ald Hegnet med tsertel Larsen i Aakrogen

saa nær son 233 Alen.
6)

nr 4 rl)
't\
L'

t\
LJ

?\
/,\

J)

HaLv F.egn ved sin Skov Lod ned inders Grøq
Præsten cg Peder .a^ndersen.
tsertel Larsen tj lkommer
ved jesper Larsen i Aaekrogen 233 Alen.
I-{al-v Hegn med Anders Væver i Aaekrogen-
Ald l{egnet ved GYden ved sin Lod-
Halv Hegn ved sin Skov Lod med de tilstø-
Cende, og hal-v Hegnet med jesper Larsen.
Halv iiegn i Høe liaen med de tilstøoende
ved sin Lod.

nr.5 e) Lars -a.ndersen tilkommer
' 1) Halv Hegn med Huusmanden ved sin Lod.

2) l.1d Hegnet ved GYden ved sin Lod
o. s.v.

IJ



Lld:og af pengeregnskab fra samme protokol.
l-8 3 7 indtægt
16.5. l,iul-kt for Hegn af Søren Steen Andersen 2 sk
18.6. for sildiEt ti1 Stævne Hans Pedersen
27.6. ved at syne Mosen 1 pæl

ved Sognefogdens vejstykke for
Lars Andersen Emtekiær 3 pæ1

15.7. for siloiE ti1 Stævne Lars Mo..
3c.7 - ved at siune mose 1 pæI

og Villum Bøker 1 Koe
11.1-o. for silde, JØrgen Larsen, Anders Nielsen

Mads Pedersen og Sognefogden og
Ce 4 Nacker

. o. s.v.
1837 udgift
4.5. Brandhielp ti1 Schaldemose 2 rqd.
17. 5. dr to til- Søesøbye 4 rgd.
2.7. dito til Bøydens (deinen :) 4 rgd.
L4.7. dito til Peder Glarmester 1 rgd.

til Søren Skræder for musek 1 rgd.
ti1 Slaagilde 5å kander Brændevin
I Potte Rom 15 Posioner Kaffe
1 pund hvidt Sukker 32 Kander ø1.

11.1o. 2 Kancer tf rotte 3rændevin 1å ?otte Rom
og 1 pund Sukker 1o Kander Ø1
15 Posioner Kaffe
I Kande Brændevin 3 Kander Ø1

o. s.v.
Sådan er der ført regnskab frem til- omkring 1850.

Lad cs slutte udtogene fra denne protokol med føI+
gende, der også viser en side af tifværelsen.
Den 11. Okt. 19o7 vedtoges, at for Fremtiden er
oeF- ikke tilladt at spil1e Kort ved Slaagildet, i
modsat Fal-d skal VeCkommende betal-e f Kr. i Mulkt.
tiiels iØrgen Jørgensen, A.H.Andersen, Find Ander-
sen, u}æseligt navn.

Undertegnede Koner ønsker, aL Mændene undlader at
spil!-e Kort den Aften Slaagilde afholdes. Dersom
nogen af de ærede Herrer sætter sig til at spille
Kor: i den Tid, der skal danses, maa de betalelds-
ler i liulkt derfor.
Kathrine Jensen, Abelone Rasmussen, Kathri-ne Jør-
gensen, Lavrine Rasrnussen, Kathrine Andersen, Ma-
rie Ejfersen, Kirstine Pedersen.

Ovenstående ønskes underskrevet af Mændene.
(hvilket ikke skete I I )
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HUSBY SOGN.
Anders JØrgensen, Hygind Vestergård, der er født i
Sdr. Åny i 1841, har fortalt til pastor Spur bl.a.
om bylauget (optegnet 193o-31).
Indgang i bylauget.
fndgang "igaj" i bylauget: Suppe, peberrodskød,
drikkegilde.
Når de nåede ud på aftenen, skulle de ud ogt'ho1de
1yk" ( 2 mand) . De stak en stok ned i øItønden.
Hvis de ikke havde Crukket op, skulle der holdes
gilde en dag ti1. Der blev også..danset ve.d "igaj''
NogIe spillede kort.
(Begravelse holdtes i to dage)
Bylauget.
Oldermandsskiftet hvert år. Man samledes hos ol-
dermanden. Fire årlige møder: 6.jpnuar, 3. apri1,
6.ju1i og 6. oktober. Der deltes almisser ud til
de fattige: rugmelr 9rYn, smØr og æ9.
Oldermanden kafCte til bystævnet.
Gilder: 1.maj volmersgilde, 6. juli s1ågi1de (det
kgl. om formiddagen, og de unge om efteriniddagen
ti1 smØrrebrød og kaffe, dans om aftenen.
Mikkelsdag var vi også samfede for at betale tyre-
og ornepenge. Hvis vi kom for silde skufle vi be-
tale en pæ1 brændevi-n.
Der var et vist sammenhold blandt afle folk.
Såvidt Anders Jørgensen - om disse traditioner er
fra Sdr. Å.ny eller Hygind, kan man ikke se. Deri-
mod fremgår det af det optegr.ede, at da Ande::s
Jørgensen blev gift i 1877 og flyttede ti1 Hygind
gav han indgang. SCr. Åby og Hygind kan godt have
hafL forskell-ige traditioner, selv om de begge
ti-gger i Husby sogn.

BALSLEV SOGN.
Fra Bal-slev kendes en samlingsliste for Balslev
sogn, der er nedskrevet i 1841 - det kan være en
rest af den gamle b1'1ov. også i Balsfev samledes
man L. maj.
Af en andån optegnelse fra Balslev ser man også,
at man der har holdt volmersgj-l-de.



LOKALHISTORISK ARKIV i EJBY KOIIMUNE
har udgivet følgende publikationer:
nr. i - L97!

lar ) 
- 1972

7973

Bidrag til E;by sogns historie
af Vedel Simonsen (1832)
Balslev-Ejby sognes bebyggelse
i olti-den, af Niels H. Andersen.
Balslev kirke af Laust Kristensen.
Jochum Anchersen en vestfynsk bonde
af Laust Kristensen -jvf. Fvnske Årbøger LgTZ s. 44-7t-
Landevey og Vejvæsen af
Eskel SØrrensen (1815)
Fra de ganle bylaug
af Laust Kristensen-

nr. 4 - 1974

nr. 5 - )-975

,,'1le publikationerne (undtagen nr 3) kan købesr,'ed henvenclelse til arkivet e11er Støtteforenin_
gen.

LOKALHISTORISK ARKI\T i EJBY I(OMMUNE (opT. 1969)
mc.dtager arkivalier (papirer,kort og billeder) af
enhver ert fra private, foreninger, virksomheder,
fcrretni ilger , institutioner rn. v. ti1 opbevarj-ng for
sene.re s}ægter.


