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Videbrcv for Nordby på Samso.
Meddelt af Kammerråd Rasmussen, Godsforvalter på Gisselfeld.

(Af Vedtægter for Landsbyernes Agerbrug førend Udskiftningen er flere 
forhen trykte, da de indeholder vigtige Bidrag til Oplysning om disses ældre 
kommunale Forhold. Dog har disse nu ingen Betydning mere, da Udskift
ningen forlængst er foregået overalt i Danmark med Undtagelse af i Nordby 
paa Samsø og nogle få andre Steder, hvilken By endnu giver et Billede af 
alle Landsbyer for en 100 Aar tilbage, noget man ellers nu må søge Underretning 
om i Sagnet (se f. E. F. Carlsens Rønnebæksholm og Rønnebæk Sogn S. 44—50). 
Derfor vil Nordbys endnu i Brug værende »Bylov« have Interesse ikke alene 
som Bidrag til Kendskab til Fortiden, men ogsaa til Oplysning om endnu 
bestående forældede Forhold, om hvilke forøvrigt henvises til en Afhandl, 
af M. i Dansk Månedsskrift fot 1864. O. N.).

Noerby Sogns Bye-Lov,

Som af Samplig Norby Sogne-mænd er Vedtagen og sam
togt at skai holdis udj alle sine Punter Jnde holdendis om Vije 
og Vedtægt udj March og Bye, som herefter

Følger

1 Artichel.
1. Om oldermand at Sette.

Oldermanden skal af fire af de Elste Mend udj Sognet om 
S. Pauli dag udlægges og huem, som da til Oldermand Bliuer 
Udlagt, og iche Vil Være, skal giue derfor til Byen 1 Tde 
Øel for sin Motuilligheds skild.

2. Bliuer Samme Mand udlagt Det andet Aar til Oldermand 
Jgjen og enddaa iche Vil Være, bøde da Jgjen til Byen 1 
Td. Øel og siden være fri der for ald sin Livis Tid.
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3. Om Gaadestefne at holde.
Huo som ofuer falder Oldermanden enten paa godestefne 
eller huor Forsamling skeer at tale paa Sogneds Nette, 
Enten med skiends Ord Eller Trusel eller i nogen Maade 
gier hannem nogen Uret, daa Bøde der for til Byen 4 skip. Big.

4. Gier Oldermanden Jgjen nogen Uret, daa bøde hånd 2 
skip. Biug og skal skorsBmendene hafue samme Ret.

5. Huo som iche Møder til gadestefne i Rette tid, eller naar 
Oldermanden Til Liuser Eller hans Visse Bud uden Loulig 
forfaald, bøde der for 1 fdk. Biug.

Om uliud paa gaade Stefne.
6. Huem som staar og bruger en skiens Mund til Ulyd at 

forstørre huad som taalis om, Bødder for til Byen 1 
skip. Biug.

7. Huo som Løgter hin anden paa gade stefne, bøde derfor 
1 skip. Biug.

8. Men dersom den der Løgtet er Kand bevise den aanden 
at hafue Løgtet, daa give derfor 1 skip. Biug.

9. Huo som ofuer falder en anden med skiends Ord eller 
haanlige Gloser paa gaadestefne eller huor Forsamling 
skeer, da bøde derfor 2 skip. Big.

10. Huem som Unøttig Suer eller Bander, Vere sig smaa eller 
store, giue derfor 1 fi til de Fattige, som Oldermanden skal 
opbære imod Rægning.

Om Tvist.
11. Dersom tuistighed skeer, førend pant skeer, daa Older

manden at udnefne 4re Mend, som derpaa skal kjende, paa 
det ingen Viider Trette der om skal for aarsagis.

12. Om Pantmend at Sette.
Der skal Aarlig Være 12 Pantmend, som i det Ringeste 
tuinde Gange om Ugen skal være forpligtig til at gaa til 
Gaarder og giærsel og eftersee huad Brøst feldighed der
paa kand findis og huilche Mands gaard der findes brøst 
og feil paa skal de den strax ad Vare, og skal han gifue 
den derfor 2 /3 og dersom gaarden ej strax blifue lugt, 
daa at bøde derfore for huer dag den blifuer liggende 

1 skip. Biug.
Om Ofverfald.

13. Dersom Nogen Ofuerfalder Paantmenden, naar de dem
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skal Pandt, endten ved skiends eller skielden eller slag, 
bøde derfor til Byen 2 skip. Biug og derfor uden Være J 
Herskabeds Unaade.

14. Findes Paantmendene ey at Eftersee gaarde og gjærsel 
huer Uge som for melt er, daa bøde derfore for huer 
Person 1 skip. Biug.

Om at Paante.
15. Huilcken Paant Mand, som Ey Vil strax gaa at Pandt for 

Louglig pant, naar de af Oldermanden bliuer tilsagt for at 
faarekomme Vidre Proces, daa bøde derfor 2 skip. Biug.

16. Om Giersel at Luche.
Skal Gaardene være Loulige tillugt og Bestaaende, at Ey 
Nogen der paa kand hafue at klage og skal de iche Alle- 
neste Være tillugt uden den bestemte tid, men endogsaa 
gjort saa høye som Ret og for Svarligt kand Vere; naar 
de af Pantmendene bliffuer Effterseet, huis gaar eller 
gjærsel, som daa iche findes Loulig, bøde derfor 1 fdk. Biug 
For huer dag de ligger, og skulde det hende sig saa, at 
Den blifuer liggende J otte Dage, da bøde derfor for huer 
Dag de ligger og for huer gaard, uden Vejr og Vand det 
for hindrer, 1 skip. Biug.

17. Ligesaa skal holdes med jorden i Byen og alle gjersel og 
stenger.

Om Vogn Leyer.
18. Vogn Leyeren skal i Ligemaader uedliige holdes, at ingen 

skal paa klage under liige Paa Buden straf.
19. Huem som kjør, Rider eller gaar Jgjennem nogen af Vogn- 

Leverne og Ey tillucher dem efter Sig, skal giue for huer 
gang, enten hand er Liden eller stor, 1 ß og til Byen et 
fdk. Biug eller strafes med gabestochen.

20. Om Plant Beder.
Plant Bederne skal være tillugte tredie Dagen efter til 
Liusning med Loulig og forsuarlig Luchelser, huem som 
findes her udj forsømling, bøde derfor til Byen 4 /3, som 
Pantmende skal uedpant paa ferske gierninger inddriue og 
derfor uden til Byen 1 skip. Biug.

21. Og huis Beder, som ligger mit udj Deelen og ingen Lu
chelser findes fore, naar efterseet bliuer, da at være samme 
Beder quit.
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22. Huem som oprøcher sine Luchelser eller giør ouer gang 
enten paa sin egen eller andris førend den Meening Mand 
Vedtager, bøder derfore til Byen 1 skip. Biug.

Om Løest quæg.
23. Huilcken mand, som seer noget Løst Quæg udj heyneden 

og ey giue det an for Pantmendene, skal bøde derfor til 
Byen 1 skip Biug.

24. Samme Løse quæg skal Pantmendene strax lade hinte og
i Gadefolden inddriue og tage for

huer Høved . . . . 2 li
et Suin..................... . 1 /3
et Faar eller Lamb . . i a

huis Pantmendene det iche strax giør, effter at de ere
loulig advaarede, bøde derfor 4 /i.
Og dersom nogen tager U-louligt af gadefolden, bøde for 
huert Høued enten lidet eller stort 1 Td. Biug.

Om Tyring og Bieed.
25. Forbides at ingen maa enten tyre eller Beede før en det 

er med Moenige Mends Samtøche, huo her imod gjør, bøde 
til Byen 2 skip. Biug.

26. Ingen maa enten Tyre eller Biede i Ringeste maader, huor 
hånd ingen Felled hafuer, huo dette Understaar sig at gjøre, 
bøde derfor 1 Td. Biug.

Om Løest quæg, som er af liust.
27. Huem som Lader Noget gaa Løst, effter det er af Liust, 

værer sig Kiør, stude, Bæster, faar eller giæs, bøde derfor 
2 skip. Biug.

Om Wedtegt.
28. Oldermanden skal huer Søndag udnefne 4re Mand, som 

skal afsige huad de samplig skal gjøre og lade J Nest 
Effter følgende Uge sig enten I Mark eller Bye, og huad 
samme Mend afsiger, som kan være til Byens Nøtte, skal de 
Andre lade sig nøye med.

29. Og huo som bliuer Utagen entten at giøre Vedtøgt eller 
siune og iche vil gaa, bøde derfore 1 skip. Biug.

30. Om Uuant Queg, som springer Ouer Heinedsgaarde.
Huis Queg, som springer ouer heyneds gaarder og løber 
Aartagendes, som er af liust til forn og ey er ført heyt 
paa, betaler for huer hefde 4 skip. Biug.
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31. Ingen maa ey heller Sette Mere quæg Eller Bæster til 
græs ind hans Fellig kand tilstreche, huo det gjør, skal 
bøde for huert høfued 4 skip Biug.

Om Ploug Øeg.
32. Ingen maa biede med sin Plugøeg, eliter at Solen er ned- 

gaaen, men skal om Natten holde dem J Tyre, huo her 
imod giør, bøde til Byen 2 skip. Biug.

33. Ingen Maa og ey heller hafue Meere end 3 Sum paa huer 
otting Jorde, findis nogen herimod at giøre, bøde for sin 
Forseelse 2 skip. Biug.

34. Om Quæg at Drifue til Bids eller fraa.
Huo som Driuer ouer nogen Mands Korn Deel med sit 
quæg til Bids eller fraa, Saa at derpaa Klagis og dette be
vises, bøde derfor til Byen 1 skip. Biug.

35. Om Fremmed quæg paa Hæden.
Ingen Mand maa indtage noget Fremmed quæg paa Hee- 
den eller til græs uden med Mønning mands Bevilling og 
Samtøche, huo Det giør, skal haue for brut til Byen 2 skip. 
Biug for huer Høide.

36. Om føll Øeg.
Huem som tyrer noget Øeg med Føl nær ved som Koren 
Saaed er, saa at føllet Løbber og strepper og slider Kor
net, Daa skal den, som det Eier, bøde derfor til Byen 4 
skip. Biug.

37. Ingen Mand Maa heller om Høsten sette Deres heste 
eller Øeg i Tyre, dersom Kornet staar enten i Røeg eller 
Kierf, og det for Bøtte af en sted paa en anden, men skal 
tyre paa den sted, huor Kornet er aftagen, huo her 
imod giør, bøde for huer gang hånd dermet betreffes 1 
skip. Biug.

38. For huer en hest eller Øeg, som slepper løes af tyret, skal 
bødes for huert Høued til Byen 1 fdk. Biug.
Og giør det nogen Mand skaade enten paa seet Koren 
eller Eng, Daa Ey ermand en at betaale skaaden Effter Danne- 
mends Sigelse.

Om Klagemaal.
39. Dersom nogen paa gadestefne beklager sig at være skeed 

skaade enten paa sit Koren eller græs, daa skal Older
manden straxen udviise ham 4^ Mend, som skaden kan
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besigte, som strax skal afsiige deres Siun, huor meget der 
kan være giort skade for, og der som dem skyldige, som 
skaden hauer for aarsaget ey med gode straxen vil betaale 
dem, der skaaden haue liit, skal Oldermanden strax befale 
Pantmendene at gaae bort og Pante samme Mand for huis 
ham er tilsagt at betaale og Lefuere den Skaden hauer 
liid panded ind til hånd Ud-løser det, og Pantmendene 
Nyder for deres Umage 4 [i.
Dete er saaledis Vedtagen, formedelst ald anden Trette 
Derom til tinge kunde spaaris.

Om Tyrning.
40. Huem som Tyrer i nogen Mands Korn eller Eng, Betale 

skaden og giue til Byen 1 skip. Biug.
Foruden Herskabs til tale og den som skaden hafuer liid, 
staar det fri for den skyldige efter hans Majestet Lov og 
for ording at søge.

41. Ingen Maa føre Tyre l heynden efter Plog er lagt uden 
Mønning Mand Ved tåger, daa Maa huer mand haue saa 
mange Heste eller Øeg i Tyre, at hånd kand indhøste sit 
Korn med.

42. Om Nogen Slaar fra sin Reen Broder.
Slaar nogen Mand eng eller korn fra sin Riien Broder 
eller i huilchen Maader hånd giør hannem Uret paa korn 
Eller eng, daa skal hånd sige hans gien part til, førend 
han klager og klager der nogen Uret paa gaadestefne, daa 
bøde hånd 1 skip. Biug.

43. Om Nogen Pløyer fra sin Reen Broder.
Huichin Mand som tøchis, at hans Reenbroder skal haue 
Pløyet fra ham, skal det til kjende giue for sin Older
mand, og daa skal hånd Være forpligte at skafe ham 6 
Mand at forfare, om hånd er skeed nogen Vskiel og skiche 
hannem Ret om saa findis, findis der Daa nogen at haue 
Pløyet for sin Reenbroder eller Samlet V-til-Børlig steen, 
Daa, som siunet ouer gaar til Byen, 2 skip. Biug.

44. Om gamle Balse at Bryde.
Huo som opbryder gammele Balse, som hauer lagt mellem 
Reenbroder og anden af gammel tid og iche findes paa 
hans eeget, bøde 2 skip. Biug.
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45. Om Wand sted at Rødde.
Naar Nogen tilsiges at Røde Vandsted, at gjøre Broer 
eller i andre Maader i Byens arbyed, daa skal den, som 
heste og Vogn hauer, Være tilstede der med og De, som 
iche Heste eller Vogn hauer, skal være tilstede med skoul 
spaade under 1 skip. Biug.

46. Om Dend som Ligge for Holden.
Huem som findis at ligge for Høfden, hand skal hafue 3 
føder Meere en som hans Reenbroder, og skal der gjøres 
i huer Deel en laug høfd, og huem som Drifuer med sin 
Plog, saa at Der paa klages, Daa skal den, som siunet 
ouer gaar, Bøde til Byen 1 skip. Biug.

47. Om Giæs findis i Hejneden.
Dersom nogen Mands giæs findis i Hejneden, som lemmed 
er, Daa Maa og den som dennem finder iche slaa dem til 
Døde, Men indriue dem J gaadefolden og den godsed 
Eyer betaal skaaden og bøde til Byen, som for skrifuet 
staar, ligesaa skal holdis med alt quæg som findes J Hej
neden undertagende flyendes giæs, huo dennem finder og 
kaster efter dem og giør dem skaade, daa haue skaden 
for hiemgield, og der som nogen ouer kommer dem at 
gienne dem til folds, daa maa mand lemmed dem paa 
deres fiere og iche paa Kiødet.

48. Om V-Loulig Veye.
Skal og ingen her effter gjøre dem V-loflige Veye, men 
kiøre ad alfaare Veye, huo som findes at kiøre langs med 
nogen Mands agr og det kand ham ouer bevises, Og blifuer 
siden giort nogen Veye der effter, daa skal den, som slig 
Veye først begønder, giue 2 skip. Biug, og den der effter 
kommer, giue 1 skip. Biug.

49. Huo som Driuer nogen Mands Korn eller Eng med Plog 
eller Drifft og derpaa klages, bøde 1 skip. Biug.

Om Løvsty.
50. Skal ingen for Driste sig til med sit quæg at driue ouer 

nogen Løvsty den stund heigned er, først for biudes den 
sty fra Nørre gyde i Morup og til Morup Løche-horn, 
dernest den sty fra Soel Berg til Kierchesteten, den sty fra 
Morten Laurfiøns og til Oesen, den sty fra Morten Laur- 
liøns gaard og til Møllen og fra Rasmus Gunderfiøns gaard

D&u»ke Sunlin^r. II. 16
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og til Potten, fra Espens Hierne til Jens Michelsens Mølle, 
fra Jens Madtzens gaard til gammel Mølle, huilche styer 
forbydis iche at gaa paa, men alleniste med quæg at driue 
paa, den stund det er J heygned, Item for bydes den 
Løvsty fra Potten og til Lundtzende ouer aggerendene, alle 
Løvstiier, som nylig paafunden ere, skal i lige maader for 
budet Være, huo her Jmod giør endten at age, Driue og 
bruge nogen Lovstjj og V-lovlige Veye i heygenden til 
skade, skal giue til Byen 1 skip. Biug.

51. Om Bag Læder.
For bydes alle Bag Lede for uden de, som ingen anden 
Forte hauer, den stund heygned Er — At drifue eller lade 
drifue noget quæg heygneden til skade, findes nogen 
Mandtz quæg at komme Jgjennnem samme Leed, Være 
sig huo det til høer, skal den som Bag Leyed eyer, 
om nogen skaade skeer, betaal skaaden og til Byen 2 
skip. Biug.

52. Om Kaanborg.
Skal Møenige Sogne mend bode Bønder og standsuenne 
lade sig finde ved Kaandborg, naar Oldermanden tilsiger, 
og en huer at gjøre Deres Luchelser ferdig, føre de derfra 
gaar, under 1 skip, Biug.

53. Om Løng at skufe..
Forbydes at ingen Mand Maa bruge Vor høede med Lyng 
at skufue, graue eller Ruske, huo dette gjør og kan be
vises, bøde 2 skip. Biug.

54. At ingen Maa bruge høeden til Lyng eller torre før end 
betaid bliuer.
Ingen Mand Maa bruge Høeden til græs torre eller Lyng, 
som iche hafuer betaid i heeden end og De hauer Biernig 
i Marchen, huo det giør giue derfor 1 skip. Biug.

Om quæg at indskriue.
55. Skal huer Bonde om Maria Bebudelsesdag saa vel som 

staandsuenne lade deris quæg Rigtig indskriue i Byens 
Bog saa meget som huer Vil hafue til græs og samme 
tid en huer Bonde at lade indskriue huormeget felled hand 
kand haue liggende Vdørchet udj, huor af kand eractis huor
meget de der kand Tyre.
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56. Om quæg J Auret.
Skal ingen, Være sig huo det Vere kand, indrifue eller in- 
drifue lade noget quæg i auret, efter at kornet ind høsted 
er, førend Mønnig Mand Vedtager, huo her imod giør, skal 
bøde til Byen for huer høfde hånd i saa maade Jndriuer 
1 skip. Biug.

57. Om Stob at Rifve.
Forbydes at ingen lader rifue stub Vnder tagen paa sit 
eget, huo som befindis paa andres Jord at Rifue, gifue til 
Byen 2 skip. Biug.

58. Om Staandsuendtz Faar.
Ingen staandsuen Maa haue Meere end 10 faar aarlig til 
græs, I gammel gaas og ingen Suin, og skal de drifue 
deres faar for hyrden, huis det iche gjør at hirden klager 
der ouer, skal dennem Faarene for bydis og til Herskabed 
ouersendes.

59. Forbydes at ingen enten Bønder eller staandsuenne Maa 
enten age eller bære noget hiem at brende af den giød- 
ning, som Vdkiøres paa Marchen til at giøde Jorden med, 
befindes nogen her Jmod at giøre, bøde til Byen 1 tdr. Biug.

60. Om Suyn at skere.
Skal huer Mand lade komme syn Suin tilstede, naar Ol
dermanden tilsiger, at de skulde skieris, og 2 Mand J 
huer Rode skiere dem, huis Suin, som daa iche kommer 
tilsteede og bliuer skaaren, skal giues af støched 1 
skip. Biug.

61. Om Steen at age.
Huo som vil age steen af sin Jord, Daa skal hånd Enten 
age dem til stranden eller legge huær mand uden skaade 
og dersom nogen klager, Daa give til Byen 1 skip. Biug 
og siden Rense grunden.

62. Om Hiærd at optage.
Naar Mand Vedtager med nogen hiærd, daa skal huer 
mand, naar det dem tilfalder, holde et ferdigt hjelp, eller 
gaa self, om hånd er Vden forfald, men ingen skal Vogte 
Vnder 16 Aar gammel, huo som herimod giør, Bøde 1 
skip. Biug, og skal staandsuennene Vogte huer anden 
gang saa mange som koren eller quæg hauer eller bøde 
1 skip. Biug.

16*
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63. Om Quæg at Drifue af den eene March paa den anden. 
Naar saa hender sig, at den søndre March er i heygned 
og meenige mand vid tager paa gaadestefne at drifue 
Noget quæg af den nørre paa Heeden eller af Heeden 
og paa den Nøre March og nogen forholder deres quæg 
tilbage og iche forføyer det did, som Vedtagen er, bøde 
til Bøyen 1 skip. Biug.

64. Om Mercher for hegnedtz gaarder.
Skal huer Mand Vere forpligt fil at holde mercher for 
høygnedtz gaarde, Naar de først om aaret tillugte er og 
huer gaard, som iche fmdis at være Merche fore, bøde 1 
skip. Biug.

65. Om Sær Hjord.
Ingen Mand Maa holde nogen Sær hiord, Vere sig J huo 
det vere kand, Men skal lade deris quæg Driue for Byens 
hyrde, paa det at Ey nogen skal tage skaade baade paa sit 
korn og græs, huo derimod giør, bøde til Byen 1 skip. Biug.

66. Om Oldermanden Drager Byens Erinde.
Om saa skeer, at Oldermanden Drager Byens Erinde, 
enten af Landet eller til tinge, daa maa hånd Vdvelge 
tuende af Sognemendene, huem ham løster, at Være ham 
følgagtig, og den som sig her udj anholder og Vegrer, 
bøde 2 skip. Biug.

67. Og om Oldermanden tager anden J den sted, skal det dog 
skee paa Sognedtz Bekostning med skiellig fortæring.

68. Om Møde.
Skal huer Mand i Noerbj, naar Klochen Ringer Paa gaade 
stefne, Møde, men saa som Morup er saa langt beliggende 
fra, at de det ey altid kand Effter komme saa, Men dog J det 
Ringeste skal de være forpligt at møde ved Klochen huer 
Søndag om Sommeren eller paa huad steed Oldermanden 
tilsiger. Findes nogen herudj forsømmelig, daa bøde til 
Byen for huer gaang 2 /3.

69. Om Vedtegt.
Huad som Oldermanden og de fleste af Sogne folchen ued- 
tager til Sognedtz Nøtte, Maa Ey tu eller 3 af de andre 
kuld Kaste, men alt Vjje og Vedtegt, som loulig er, 
skal holdes.
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70. Om Høestens Tiid.
Huilchen Mand, som findis i Marchen om høsten om 
Natten, skal agtis som der iche findis med troskab uden 
saa er, hånd det med loulig Aarsage aflegger og skal 
Oldermanden ulegge tuinde Mand, som om Høsten skal 
skifl’tis lili at See sig om huor til gaar J heyneden om 
Nattetide.

71. Huem som lindis J Marchen enten om høst eller Bygsæd 
under prædichen. naar gudtztjenneste forrettes, bøde 2 
skip. Biug.

72. Aaldermanden skal denne Voris Bye Lou lefueres, naar 
hånd dertil bliuer udlagt, og skal haand holde hinde 
i god furuaringe, at Ey noget deraf enten afrifues eller 
i Nogen Maader bliuer Maculeret, saa fremt hånd iche 
Vil Vere i herskabedtz Unaade, og skal hånd flittig læse 
og gjenem granske den og legge sig efter at handthefue 
og forsuare gudtz gafuer, som J Jorden blifuer Saad 
til Menniskens føde og ophold, som hånd acter for Gud 
og Øfrigheden at forsuare, saa hånd den Rigtig holder 
og efter lefuer udj alle sine Artichler, ord og Pungter 
aldeeles Vforkrenchket, som forskræuet staar, hånd skald 
og Være forpligted til at holde Byens Regenskab Rigtig, 
om S. Pavli dag Glarere alting for alt huis, som udj 
aaret kand Vere falden, at Ey nogen skal hafue at klage 
at de Meste, huad de med Rette skulle haue, for seer 
Oldermanden sig J nogen af difie indmelte Ponter, daa 
bøde til Byen 1 tdr. Biug.

Alle Dibe omskrefne og Jndmelte Ponter, som i denne 
Voris By-Lov lindis, bepligter Vjj oB Vnderskr. Rigtig at holde 
og eflter Lefue og Veenlig ombedet Voris kiere øfrighed 
her paa steden med os til Bekrelftelse at Vnder skrifue til 
Vitterlighed Vnder Voris hender og BoeBmercher her neden 
Wnder skrefen.

Datum Norbi d. 2 Februar
Anno 1697.
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In Nomine Jesu.
Er denne Bylov 1721 in Febr. Udskrevet. Gud giue her til 
aid Lyche og Velsignelse Bode af himmelen og Jorden, Fred 
i Land og aid Velstand.

Ammen.

Efter Begiering underskrives af
G. Niemanh.

Jacob 
Mortinsen 

Hollm.

Oldermand 
samme Aar 

Jens JørgenGen.


