
FæIle s s4a be t(" rkort e t )

Landsbyens Organisatlon nedførte, at 3ønderne nesten intet
kunJe fcretage sig udendørs uCen i Fællesskab e1ler efter nænrere

Åftale rned. hinanden. Naar SæCen skulrie saas om l'ilraar og Efteraar,
skulde det fcregaa til sarome lid. Gæ:rderne om d.en fælles Bymark

skulde vær.a sat i Stand. til bestemt Tid.r og naar Høsten komr skulde

de a1l.e b:gynia iraa Høstarbe jdet si..ntt j.d.:i-Ei; " som det forul var blevet

aftalt paa Stærne1rlaisen.

l{aar }iøsten vax ti}en,1ebr*gt, blev åvred opgivete s3å Kvæget

kunde gi"!.r over hel-e 3Jr:n:rken. Påa Fælleden græsselie Kreaturerne

hele Soruaelen, og oli -!'oraaret maatte det bestenune§, hvor tnange

Kreeturer hver enkeLt maatte hava paa Fæl1eden i tr'orhold. til hans

Gaa.r,fs 3børrtise. iivor en FæIIed var fæ]Ies for to eller flere
Byer, niødtes Byiaænri.ene fra Cisse Byer og afgjoråe, irvad. der kunde

tllkouune enhver. jvian kaldte d.et at ?'drive Fæ1ledenrr, og det kund.e

nck uniertiden give iurled.ning til Strid.igheiier, ixen oro Åftenen,
r-.fter at nan hevCe drevet !'æl"leden, samledes man hos en af I'dænd.ene

orr en føn'-ie ri] i bedste forstaåelse.
:il.]e lisse i'ing cg meg,et andet maatte fonrd aftales paa Stævnet.

-Era gr:,nunel rid hav'Le ijriin vj-sse faste Bestemnelser at holde sig tir.
De blev i ficens Løb fcrøget cg overrevered.es .[ra li]-{t til sIægt
gennee nundtilg i'ieridel-e1se for senere efterhaanien at bl.ive ned-
skrevet som Syens Vide ell-er Ved.tæqlr- d.er opbevared.es hos gldernanCen

t i 1I1geae C Syho me t .

Desværre findes cer for Byerne : Ililrerslev sogn ingen skrevet
i3y1ov bevaret, ioen at en sazdan engsng her eksisteret, fremgaar af ,
izt cer irenvises ti1 Syens Vedtægt sora en af el_Ie kendt skrevet Lov.
1J0J næunes r',i.en vide og veciægtrre soiii var gjort merrern samtlige
tsyrnænc i S::"11inge, i "iirieaning af at nogle af s:.lljxge Bymænds

Kreaturer va1' laaei ini 1ra:i Iiillerslev Kirke jozd og havd.e forvold.t
skade i i'lorn cg lrng. :if stedet ses d.et, at Byloven har indeholdt
Bestemmeiser :,,rlgsitende vogtnj-ngen af Kvæget. :i.når: stei.r:r 11ævnes

Sestemrnelser oil irndre ircrl:cLd, og hvis iier fanites tilstrekkeligt
manae si;irri:;irili" vilrle,i,:L \zæl:r3 liiu]igt Jeirri,s at rekonstnrere den
gamle l3y1ov.

i'io6et af det, der ku:le givr mest .Lnledning til strid rue11ern

iJyens ilæn,J, viil '];;r-i.31rs, for,li_ det va.r gf saa stcr Vigtighe,å, at ile



\-.-,

blev holdt i forsvarfig SteinC, saa de Iøsgaaencie ?Ireaturer ikke
kunde bryde igennem dem og konne inri og ødeIægge Kornet.
Derfor indeholdt Sylovene uCførlige iiegler for, hvorledes de

skuLde holdes r o3 §traffebestermrelser ir:rod ciem, ,1er viste sig
forsømme1ige. Desværre skete det ;:f og ti1, at nogle ikl<e havde

gjort deres Pli.gt og taget sk-yldigt Hensyn til d.e øvrige IIænd.

Disse optru.aCte derefter sa;nlet r,ioC den skyldige og tog pant

f,or slcaden, indtil den var erstattet errer pantet ind.løst.
i Sylovens stri.rffebesterarnelser har ,r.er d.a staaet noget om, at
3ynændene havce Ret til at tage P:-nt af dem, der var Byloven
und.ergi-vetr a.v.s. dea der hsrte t11 Bylavet eiler.Djerlavet.

ilns Yectægt 7492.

1 r'yns YeCtægt 7492 ;.Tt. 16 findes herom fzlgend.e:
I'hv:*d vide som Å1nue 1ægger uci nogerr tsy eI1er rorp om Hegn og
Gærce og anare Sysens liytte og Tarv, cet rnaa ej en ?ra:råe eller
to l:ulåkaste, nen skr:Ile aLle holde vide og Vedtægt. Iivo son siden
brycer oJ ej vil holde, scm Granåer vedtege, da maa de hannen pante
for i:sn ul;rdighei cE oj d.erfor øve enten ycld erler riærværk."

-De der stod u,lenfor ,-.3,'.i:r.:rfund.ei, faldt cerinoc ir:ile lni unrler
3yloven, !)3. cer.for lljeren af Lund.sgaarrl i Sind.inge Jacobus Habacrrch
i(cch, som tillige var Fcriragie.r. af N;rbøL1eg:,ia.ri, havde u-nåIadt at
jrclde i',lybz)"legaards sær,l.er fcr iiybzlle !;,nirk ,rel Bundei.æret cg
lrinkel;cft i i',:rsvarrig stand, havce B;rmæn,i.ene i Nybø11e ikke Ret
1;i-l '+t t*ge Fant:.f han for ren Sk:ice, c.er kund.e forvold,es paa
Korrr,;f , fcrrli iran ikke 

'a.r 
i{ybøIre i}y1ov *n,iergivet, og en

jer:iharve. åe havde taget. raatte de levere rilb*ga. f Dorns_
begruuldelsen }:eiider deti r'])a s,.--!:rsom Nybø11egaarå et adeligt frit
S*ce bsfi-n'J.eo- e.t v*re, haver ie iirer. sr,rnme pante, sig forset, og
i;.co}:us ,'il'.|rs'j'1sh licch, son e j d.eres Bys rove er und.ergivet,
fonir.eti;eb."

,ec iiø jnrpgaard var det r.,rrinod and.erledes. Da efter par-r.e
cirristensens )ød Gearcen tnere cJ iaere blev fcrsørnt, cg det ogsaa
viste sig i i-r lri ii).-i*Jerf*r.le yeiligehorcel,se af Gær,1erne, naa"tte
li'ajrup 3ynænå i sonrneren r5G) hold.e llyrde for ikke at udsætte sj.g
for, at xvæjet skur-ce ga:r ind i- tler,:..1 iior,.inarker. verl et syn
befandtes 7 ef iløjrupgaards Gæ-rrle. at vere brøstfæld.ige, og som
Pant have By,nænd.ene teget 2 jjæsler og skul,1e cgsaa. have taget



.415
+
\t
ao

r,, t, r r,ft 
, r, r t,,,, rrrrrrrr 

r, t,' t,rz__

/ .rrrr§

/ JALat* GEt'uNDL
I -----'-o-z-=;,,nu"?

,LNGL )o,,,.
,,-

-
t-

--__-

GALGEBAKKEN 
=

1"a", NyBøt å.,,,uu§

\ffi
ffis"§nrr
si §m

tlrltlllttr rtluttuttt

,o,(
§(ov /
\/\
\./ ,r\
ÅrLLE

lo,,,,o 
(

'+-.21.-

=s\
§

§§
-\\
§
J/-

1r\$\t

EI,

§
§

."§
.r§

.N'
§'i

a.ltttttt§\
\-.
: -t'- 

-G E
=-\
"/tlllttttt 

)ltt4

-tttStrrS=

=-.rrtrtlrrlr,

N. 
"'tt/tt"

AIttg

^_§

J.

4\,U§ryJ

rBOR6

,,,

HI LL EBJLEV

\rOGN



aiisl.:ilIigt andetl sorn dog ikke kunde' bevises

liiange andre Steier opsto,l *.er Strid. om Cærderne. Det viser,
af hvilken 3et;'dning det var for det lilIe Sysamfund, at Hegnene

hcldtes i Orden.

Joen Sørensen i i,riamosegaard i i{illerslev (fV - J) havde en

Ioft rri.rnod. åeen, og paa,Len anden Side -åaen var Øster-Hæsinge og

Lyndels,i f:illed, I'lere §teCer var Vandet ssa Iavt, at Kreaturerne
fra -b'ællecen hlrnde gaa cver Aaen til foften og d.erfra vldere til-
HiLlersLev 3;rirts3}csy. Joen Sørensen stævnedes 15Jf for ikke at have

sat ordentlig:b iiei;n inidtstrøms rrd for sin foft, soo det var }lans

Pligt, cg n,lar det ikke var i Ozr*en, var det wnutigt at hindr.t:

iiv;*get i et ;u:r over. of ganunelt vidne kund.e inj-n,ies, hvoriei.es han

son Dreng havcie bortclrevet Kvæget, d.er kom fra f'æ11edenr. og et
andet vidne rninderies, at Toften forhen maatte bevogtes )ag og llat.

Ja len Fanteret, 3ynændene hervde, alene grunCede sig paa

lyvedtægten og kun gja.lnt i. sa6er, der angik FæIlesskabet, kunile
iet ;aaske derfor vare lvivlsomt, om de l{ybøIle Bymænc i rT0O haviie
det iir at tage Pant af -rriders Llikkelsen i llybø11e (r - ro), ford.i
dennes 5te:lsønner ved oide:raranden havde lcal_J.et samtlige Bymænd.,

r'arle o6: Pi.ier og Drerrge til- stæwre for at erfare, om nogen vi,lste
Iiect: erler .lke1 paa den ,j;.urrunesnak,r der 5ik on .!:rders jiikkelsens
Stecsønner. Syrnænilene nente, at d.er tilkom rJ.em noget for ,leres
U1e jlighed og havde d.erfor laJet r\nders irlikkelsen uCievere sig som
Pant en rryrbasse 05 en rirre ilessingkedel, hvormed. de gik hen tlr.
cirristerr ii.acsen (yrr - T) os drir,k der tiLsarmen J i'jeriinger 0r ;aa
Pantetl ,Boi1 blev bestaaend.e hos olderraand.en. De J Fjer,iinger 01
kostede I Rdr. 12 sk.1 naar rlisse Penge blev Bymæn,iene beteltrsku1,1e
irnders j:iikkelsen faa sit Pant igen. Hvlitkil,ies Fuldmægtig tcg sig
af rr.nders iiiikkeleens su,g1 da hans ]aard hørie under Hvidkild.e, og
paast'od, at )ran ikke var pligtig et svare for deres Uraage. Sj-d.en
tilbøri ii;'mændene at revere .pantet tilbagre og selv beta,le ØIret.
hvortil de ogsaa bLev d.ont.

Overirev,

r de 3yer, hvor der e*dnu fandtes Ovenirev, som ar-,r.rig travde
virrcr r.mder P10v, ]renr-aa Lanciskabet som Naturr+n selv vilie det,I'i ,tl dets fortryllende Uor,ienrr rned f ræer, Buske, Græs, Siv og
fanrlpytter me]lem hinanden. ne store r.rokke af Kreaturer, d.er drev
rurd"t lier og p'aa Fællecen, har været et storslaaet sJ,n, som man



vcnskeligt kan gøre sig nogen tr'orestil1ing om i vore lage.

I liCt større Byer kur:.de det være i hundredvis af Kreaturer,
rtg især hvor flere i',labobyer havde !'ælled tifsamrnen, kunCe Åntal1et

løbe højt op. For at enhver kunde kende sine Kreaturer, fik d.isse

et jilærke indbrændt e11er blev gjort kendelige paa anden J't1aade.

0m en Xo og en Kvi.e tilhørend.e Hans Ålikkelsen i Sallinge (f4-fe)
siges det 1J{6, at de "begge var mærket med hans iboend.e Fæstegaards

K',/ægnærke.t' iiver Gaard havde sit ganske bestemte iriærkel saa d€r
il<ke kunde være Tviv1 oa, hven Dyrene tilhørte, og ingen kunde tilegne
sig den andens el1er have flere Dyr paa lælleden, end det nar halo tillad.

Det var ret almind.eligt, at lIere Byer havCe

saaledes irt ts3'marksr, der 1aa i Udkanten af Byens

op til andre iiyers lriarker, blev bonyttet af flere

l'gllSd Jil"a*m=,
Jorder og gr"ænsede

Byer i FælIesskrrb,
naar Ce henlaa son Fælled,

salIinge, Yantin6e og i'lybølle havde fra gammel ric Fæl1ed
tilsarunen, L676 Lod de opryse paa Tinget, at de paa d.eres fæI1es
Fæ1lec havde optaget en sort hjelmet stui, cer b1. a. havde Rist
paa '1et højre Øre og hevcie et.i,lærke inlbrænclt paa venstre llorn.
studen uaa være gaaei ind paa jl'er-leden fra en fremmeri. B5r, siden
ingen af Ce ) Byer vild.e vedkende sig irlærket, og nu gj.rldt det om

et frn'ie djen;ianden, der har sraattet give Jrstatning for OptageLsen.
L6B2 tnødte 0r-derm::n,.Ien fr,: 1e ] .ryer paa r:-nget cg oplyste b1.a.

en rø'L jloppe, et før, 2Iicrs lrlcder irlrrrirl son d.e I Byers lifænd, ,ie de
siLsi forleden.li,;n.1,.; 1-r',:v deres Fær.ie:i, h;-vie frrn{et, cg scf,r ingen
vedi<endte sig, hvorfor ci.e var foria,arsaget et give Last og Klage over
deiii, ,:crn ulovligt havd.e slaaet Dyrene ind paa ceres Græsbed.

*t"dril?.-esLreg3lr'vi1 sige, ;r.i i,.J-ie j]y'iii.rn:1ene efiersaa, oin ier
var nere llvæg pa* Fæ11eden, end der inEri:.tte yære. Det skete 6e,ne 2 31,§e
oi] .ir.r;a,'rieren, cen ene cang stra.ks efter 1. Iiai, og den andon Gang, naar
Oldermanden fand.t d.et nød.vendigt. Ilver Gaerl. ;eaatte have sit bestemte
antal Kreatu::e,: 1:-i.r :1æ1rel.en efter GaarrlerrJ ,:jtør,:rr1s,,; fandtes cer
'fle::e, nååbte j.er bød.es iierfor, cg hol,ites Jer fæme, ;aaatte Setten
til, hvad der raangled.e i d.et tirradte, overdrages til an<ire.
ved sanuue Lejlj,gheri optoges ogsaa det Kvæg, som k*nde være kommet intl
;ua Pælieilen fra fr.:rritr:,::le irJer.

Fastsetter-se, :i.f :ie b fo.r hver enkeli ?.:.sri biila,1te Åntal
Kreaturer paa Fælied'en var ofte en meget onstændelig sag. IIvis
'Liændene :-.rike kr-rnce blive i:nige paa :in.,r.en i,:a:rce, maaite 1er førsi



afhord.es syn paa Græsningen for at krrnvre besteu,le, hvo:r uange )yr
Marken havrle Græs ti1; derefter bLev d.et f.:istsat, hvad. der kr:.nd.e

tilkonne hver enkelt Gaard efter d.ens størrerse, og na&r d.et var
sket, blev YeCtagelsen tinglæst.

Da. i ]709 de l{ybøl}e }lænd mente sig noget forurettet af
sallinge og vantinge rrriænd, forlangte de at faa de J Byers Felles-
m:Irker takseret, d.v.s. NybøIle .triøglin6srnark cg d.e tilgrænsende
}iarker i §a]lrlge o5 vantinge, 'rfonne,lerst samme jrlarker ikke efter
Loven er høfdet o3' takseret tir Græsning.r, Retten gav dem I{ed.ho]ci,
rnen da det var en trrvl'Iid. 1i3e in,l 1ur,.ler iig,:i, fik Sal1i_nge o,g
van.tinge Byel Lcv tir et v,e:ij:i:reJ. T:rkserirgen til en mere belejiig
Iid, raen inden næste Aars paaslag til Græsring.

n akge*rg6 -+{.iiv}.q.11e. 1iqEl1rglne rk .

Fi-re uvir-iige t1ænd fra rieden og aI1estei1 foretog derpaa
rakseringen ei'rybøI1e iJøgringsmark saaledes, :t iiybø11e Bys ister_
end.e taksereie Je tir lræl-r.esbe,i tor ].Jl Høveder og llybøI1e Bys
vesterende for 2Bo. i't ,ikifte in,lenfor iiøglingsaark, sorn kardtes
l,øjsl:ov, oE so* ti-lhør.te riryboilegaard, blev sat til lo lIøveder.
Derefter paa).i1;rre1e ii;ib.rile l,lænl siå seIv, hvad hver enkelt skulde
have, i de { *1kser,;nænls lf*ryel.-:Is+" Åf den østlige Bydel skulde
it{ybø1Ieg,::rr,f hJue !}! iiøveCer, Resten ir:r,Le).tes itaa ,le øvrige B Gaarde
og desuden piia nogle i,Iænl i :Is*oe rJg Lun,isgaarC i Find.inge, som havCeliCt Jorri i i{ybøI1e. )isse sijste e}lul.ie dog kpn }rave 2 jiøveder itver.

åf vester Byendes Gl::ie, iler hav,ie ii:n neste Jonr i xiøgrings_
marken, fik .rnders Lauritsens GsLa.,rd. (r-ro) J) Høved.er, Ilans Jensensy/2 - 6) 26å, Jens Jens ens v/2-5) z5b, .i,rik .rensens rv-4) 5ctHenrik Jensg:i.s iII - 11) 52, itrrsnus llasn,-rssens(ll_ :.1) 48 og
i?asrnue iransens (vr-ra) z+ iløved,er. i)isse iiøvecrer var beregneL si,.a_leces' at g Gæs, Q tr'aar, 'i svinl 2 +':lringskalve, hver Slrrgs, regnedesfor I Høvde, J iroaarsnør.i fcr 2 iløved.er .og e11ers hv,:rt i(væg, so,llvar over 2 aa:', for 1i{øvd.r-.. 1.L:.r,ingsføl for L.l{øvde og æ1C:.e Bæ::terfor 2 i{ilve,io r.

.rt'ter fenne Opgøre1is' :ij-ilrl.i .ilesætningerne 
at lLrve været e' JeLstørre en'-r for 20-tc .irr sii.an, ca ,ie blev opti_.gnede paa sl.ratteman,l_tallene, livis der ikke rlu i/iir mere af store Lireaturer end i1670-80rerne, *1,3 J'er h'+ve væ::et et enseligt rlntal af slnaa. 5aa1elesh:.r' Je t nap.oe være i .
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iriel]em I'Iybølle, Espe og !'inci,ge var d.er 1l0B opstaaet nogen
uenighed' om 'leres r'æll-esbed. Somebjergsuriirken i den nordvestlige De1
af 'dspe Byjord' og grænsenda op ti1 liybøIle ved Gelgebakken og ti1
Findinge Syroark l,rord for ,cen nuvæ:end,e Landevej. Nogle ganle viiner
forklarede, at Soryebjergs lriark fra gammel Tid. irav,le været Fæ1lec for
J Byer, oir ns.ar <re virde d.rive FæIled.ån, havde de a.lvaret hinanrien
d'eron 'rftei:en fo.rrr'i. irræ.:b,: Dag møite re sait cg ind.tog, hvad, tler
ulovligt va,r indsraeet af Kvæg paa Fæl]ed.en, og saled.es skete det for
4o Åar siden, at de som boerie i Nybølre Bys vester.&rd.e, maatte betarefor deres Kveg, og for denne Bøde drak de tilsammen 2 ?dr. Ø1 i en af
Gaardene i l{ybø1le. For 2J tTar sid.en, da tingskovsmarken var Fælr.erl
og blev drevet, pantede Nybølle ldænd cle.Espe L,iænd, cg tog i pant en
Jyne og en Harve, soo itrspe }Iænd. naatte indløse med. { Sletdaler.

i'æl-lesskabet og livet i landsb;,en frembød. n*nge an,Jre Sid.er, d.ergiver et irrere tiltalenti.e rnritryk og viser, at Bondesamfr_rndet hvilece
Ilaa et solidt GrundJ.ag.


