
lendsb.yens rlytme.

For den, der var født og opvokset i le,ndsbyen og leved.e d.eres
fid der, fo:med.e [ilværelsen sig fra d,et ene.Aar ti] d.et and.et paa en
genske bestemt Maade. Hver .aarstid, havd.e slt Arbejd.e, d.er sl<rrld,e

udføres, baade i ldarken og i Oaarrien. Naar [id.en kom, vidste nan,
hvad. man skulde foretage sig. 0n Foraaret skurd.e Jozd.en pløjes og
harves, og sæden legges. Gærd.erne skul-de bringes i orrren, og saa
stod' Koneet og groede og lnssed.e sig se1v, &edens aeget and.et
arbejde skulde udføres, indtir Høsten kom, og d.er gik Bud., at nu
naa'tte man berynde at meje sit Korn i d.en e]rer d.en Blmark. Naar
Kornet saa var bragt i Hus, kon Efteraaret med. Efteraarsarbejd.et og Vinte
ren rned rærskningen af Kornet, og næsten ind,en man vax færd.ig d.errned.,
var d'et igen tr'oraar, og man kunde berynd.e paa den sa,.ue Omgang.

rnde i Huset var d.er paa sanne Maad.e fid.er tir at bryggel slagte,
spinder karte og neget and.et. I Almanakken har nan d.erfor fra gamnel
Tid en slagtemaaned (Novenber), ligesou man har en sæd.enaanea (ottober),
en Høstmaaned (nugust) og en tr'aarenraaned (epriI). vil nan have et godt
Overblik over.aarets arbejd.e, faar man d.et ved at se paa et Bi}Ied.e,
so& er udført af Jens Bircherod. for ca. halvtred.ie Hund.rede Aar sid.en.
Her ses art, hvad d.er henhør-er til det egentlige arbejd.e paa Land.et
heLe Aaret rundt.

saaledes har Arbejd.et fozd.elt sig i åarets Løb gennem lange
Tider i. en fa.st Orden, i en Eytrae, son d.anned.e d.en yd.ze Ramme om



Beboertres Liv.
.tll.be jd.stirlen strii.kte sig over den største Del af Døgnetr o8

Arbejd.et var ofte stn:ngt. Derfor trængte man ogsaa ti1 for en Stund

at l-arie d,et hvile, som d.et rege}næssigt skete om Sønd.agen eLler ved de

store Højtider merl åe mange llelligdage. Saa søgte ganle og unge ti1

Kirken, for d.et var dengang en god gamnel Skik, at naar KirkekLokken

ringede ti1 Gudstjeneste, kunde nra:r ikke blive hjemoer men maatte op

og høre Gud.s Onl; det v..rr lige saa nød.vendigt som at arbeJde d.e søgne

Dage.

j,ten Kirkekl"oickerne ringed.e ujså:i paa iiveriage cg halåte lolk ti1
Kirkenrnsg3,l:rentenrarB4r]]upellerBegravelse.Davarnæstenhele
LanCsbyen aeå. Det var en fast Regel eI1er snarer€ en Pligt for alLe

at føIge,c.en d.øe til hans eI1er hendes sidste Hvilested'' Yed en saadan

Le jlighed viste Cet sig, at de aIIe hørt€ silrlllllerlo

Ii1 tsrylIup kcrn rle kørende fra hver Gaazd. cg kørte s4rlrnen tll og

fra liirken, I en større Landsby kuniie det blive en lang Række, naar

d.er 1esuden mødte flere u.ienbys Yogne med. Srrrdgomrriens Familie og Bys-

børn og SruLens rr,lenbys Slægtninge. Og saa holdtes Cer Bryllonu*i1de,

to, tre e]ler flere Dage, ;ned.ens alt ikke absolut nødvendigt År'be jde

hvilede.
0m Jllen holCt,es d.er Julegild.e og Julestue og festedes lige tiI

llelligtrekonger. i'iarr fe jrele ikke alene ,Tulefestenr iuen a} den iiiiunter-

hed og livsglæde' solr Ungdomen var i tsesid.delse af, fik her Lejlighed.

til at rrdfolde sig en fjorten Dages [id., hvorefter nan med friske
Kræfter igen kunde tage fat paa det laglige ,,rbejde.

I'laar Byens Klokke ringed.e paa Stævnepladsen, eller Syhoznet

gjal'lede Søndag triftermidCag e1ler en gften i Ugen, ilede alle kiændene ti
Stævnet, for nu var der et og andet af Byens fæ1les:u:Iiggend.er, hvorom

der skulde træffes Afgøre1se. Fra neget gu,nnel Tid har Bønderne her haf

Bester,rinelsesret over deres fæ1les Sager uden Indgreb udefra, en ftet; son

beva::edes frer:deIes, efter et aI politisk Indflydelse var gaaet ti,-bi, og

efter ai .ltarrnsbaandet havd.e fuldend.t Ceres Unl'ndiggørelse paa aIle andr

0araad.er. Paa Stærmet var der et !'risted, hvor Samføle1sen kunde næTes

og beva.res, her var de ll.errer i Ceres eget ilus, og her kunde den Selv-
føl-else; solr de dog aldrlg'he1t rnisteCe, faa Lejlighed. ti-l at give slg
til Kende 

"



§aaledes prægedes Livet i Landsb;ren af en fast og bestemt Cang

ra,ret rundtr ef en ffirue, der knyttede Beboerne saiiuoen i et Fæl1essksb

som ingen ustraffet ktrnd.e sætte sig ui.enfor. fandt nan sig til Hette
derr saa man kund.e gaa op i Byens Årbejd.e, tage )eI i d.ens Eest og

G}ætle og sørgp rned de sørgende, saa omsluttede..lenne stme ens Liv fra
først iil sidst r:g gjorde ?ilværelsen tryg for den enkelte.

iiiange af Btr'sns Beboere wlr beslægtet med. hinand.en og udgjor"de
een stcr .llainiLie. -Der var Forskel paa Hartkcrnet, og nogle havd.e

flere Penge paa iiistebunden end andre, derfor vaaged.es ri.er nøje over,
at d.e villeste fik d.e første Pladser ved Syens Gilder, rigesom man

ogsåIa havde Plads i Kirken efter Hertkornets Større1se. l,Ien i
Grunden vrar dog allgÅige, ens j- sæd.er og skikke, ens i ,rankegang

og enige on at holde a1t det ude, son hele B;'en ikke kunde værr:

fæIIes on.

Sael-edes havde det været i rtarhundreder, og saaled.es skuld.e det
ogsaa veåbIive at være, selv efter at nye Tider var bruct frem med.

nye rc.eer, som h.avde Ret tiI at sprænge de gamle Rarnmer, d.er nu ofte
hrnde komme til at virke hæqmende paa Udvikli-ngen. Derfor blev d.er

mange steier i cen gumle Landsby set skævt bii nye irIænd., d.er vilrle
gaa d.eres egne veje, og nye -tsevæge1ser, som brød. mec d.et gamre Fæl1es-
skab. .ii.lodsætningen iunde stige til udpræget Uvilje og ligefremt Had.
flen her soin sllevegae har iet vist sig, at iriennesker og rdeer, d.er
bragte no6et væzrlifurdt, var cet i Længden ugørrigt at holde ned.e.
De gaml'a }lodstand.ere eller deres 3ørn gled efterhaanden over i d.et n5re,

der frentraad.te raed. l,ivets Ret.

Bon*ekulturen.

Ligesoro indenfor de andre Stænder h"rr ier i-ncl,rnfor Bond.estanden
genne& Tiderne udviklet sig en Kultur og nedfæId.ei; sig en Arv fra de

tidligere slægter, sa& man rued. Rette kan taLe om en Bondekultur, som
giver dea Styrke og Fasthed,, d.er freudeLes viI kend.e sig ved. den og
ikke forsøge at pynte sig med fremmed. Væsen.

r'Sonden har i sin aetrhundredgarnle Dennelse, d.er vel er begrænset,
men i- lienseende til Sikkerhe,len kun finder sit Si,lestykk<i i Årielens-
i sit kraftige, brlled.rige, levende spro6, i sit ved gammel Øvelse
selskabelig krigsvante Væsen, en Styrke, irnod. hvilken al journalistisk,
byrokratisk, akademisk e1ler seininaristisk overlagenhed forgæves l-øber
§to::n." (Jakob Ilnudsen) .



Sognets Folketa1 1560.

Fra liden ved EnevæIdens Indførelse er der et }{and'taI 0ver

santlige kongelig lrlajestæts, Adelens og andres 'Ijenere i Nyborg Lent

af hvilke d.en paabudne ggf@b]ev oppeba.aret ti1 JuI 1550'

Iiovedskatten eller Kopskatten blev opkrævet med' B Skilling af hver

Person blandt Bønderne, og her haves for første Gang en fuld'stænd'ig

Fortegnelse over a1le Personer i sognet, baade voksne og Børnt dog

naaske med Und.tagelse af fattiåre og figgere, d'er lkke kund'e svare

skat, og med undtageise af de faa Perscner, d.er opholdt sig paa

Gelskov, for hvilke nntallet ikke krrn opgives. Paa Gelskov var d'er

lngen H,ersksb, d.a llerrenaniien, Kaj Lyi<ke, boed'e paa Brahe-fro1leborg,

uen her he,r næppe været andre end en Lad.efoged. og nogle faa Karle og

piger. l{en for SondebefoIkningen iøvrigt ser Mandtallet saaledes ud.

(Uatrikelnunrene 15BB er tilsatte) :

I.
X.

IV.
III.

IX

VIII.
xrv

XII
XI

xIl I
iril-

II
YI

V

"-@

Hans Olsen 4

Jens Hansen

Rasmus I'lichelsen

Niels Laursen

3erte1 J3jørnsen

-Rasnus Christensen

Crik Skræ«ier

Christen Ped.ersen

Jørgen Sørensen

Lars SLach

Iians Nie f sen

Rasnus Suncie

lrans Stær

ir-aCs iiielsen
Søren JYde

,i,1br-e ciit PeCe rsen

Jør.4en ir^ogertsen

2

7

+

2

2

2

4

2

2

1

1

4

2

2

4

L
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Gelskovs i'1ø1le

Jens 1,1ølfers ,:irke



_GeIskov

Ped.er Jørgensen

iviads Li:rd

IIø jnrp

Xasnus Ped.ersen 7

K:rud Jensen I
Claus llansen 5

Jacob llasmussen 4

Iiad.s Jensen 4

Hans lbsen 5

Henrik Skonager. 4

Palle Christensea 9

46

Nybø}Ie

Hans Llichelsen 6

Niels Knudsen 6

Hans Christoffersen. S

Mette Nørregaa:rds 2

Jens }lichelsen 2

Poul Soed. 2

Ånd.ers Grnegersen, 6

Nie1s Nielsen 2

Jørgen Falkersen 4

Eang Iaursen 1

Ped.er Ålbrechtsen. 2

Jens X.asmussen 1

Anders Ibsen 2

Claus Alsing 4

Hans Jørgensen. 4

Anders lløller t
Jens Skonager 1

Jørgen Jyde 5

Hans ldadsen 4

Rasmus fbsen I
Ditlev Jensen 9

2

Z

ialt 9

II.
vI.
V.

I1I.
I.
IV.

mr.

I.
Ir.
IY.

Y.

xI .

i(rl.
rrr.
X.

VIIT.

XIII.

rx
xIY
yr

III.
,'{ybø1le-
gaard.
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I III
T II.

Sunma ud.i ilillerslev
J9 Daler 1.! ;rtt<.(t)

Sa]Iinee.

GregBrs Ped.ersen

Hans lø,ursens .&rke

Nielg ALbrechtsen

Henrik 'flrange 1

Hans ii[adsen

Jørgen Rasn:ussen

.tnd.ers lt'nudsen

i Skoupger Huset

Iirc;,ias llasmussan

Peder Iønnegen

Rasmus Rasinussen

Jep Jørgensen

lars Jørgenssn

Lars Pedersen

Anders L!.ortensgn

Jørgen i{i-e Isen

Lars Pedersen

Iilads Pedersen

Mads Laursen

rur,lers Cirristoffe rsen

Rasrnus Jørggneen

Jørgen }lansen

Lars lønrlesen

Rasmus Knudsen

Anders Jørgensen

Peder Laursen

Ped,er Rasmugsen

3ertel Pe'lersen

Lars Olsen

Jørg'en Jensen

IIeid^en LiøIler

Hus I.

I.
VIII.

LI.
II.

rfII

xvl.
XI.
VII.

5

,
q

11

7

6

5

t
2

2

,
2

2

1

5

5

2

2

q

L

B

4

1

5

2

2

2

4

4

1

b

vI .

XIII.

XII.
rv.
v.
x.
XIT.

III.
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Listens}mesikkeatf'yd,epaanogenstørreBørnefloknogetsteds.
Der fød.tes sikkert nok nangg 3ørn i enkelte Familier, men paa åen anden

Sid.e var Børned'øti'eligheden ogsaa stor'

talleterneget}avtforetsirastortOmraadesomHillerslevSogn'
ogd.erkanvelregnegmed,atderpaad.etteTidspunktharværletnoæn
Tilbagegang. Men iøvrigt gæIder sikkert o§saa her det samme som for

heta Land.et, at BefoLkningstallet, bortoet fra nogle §vingningert

væsentlighgrværet,i.etsamme1.Iidenfra1200ti1heni.:rrod180o.
1759 er Sognets tr'olketal opgjort til 650' 1?8? t11 ?14 og r8o1

tLl 749.


