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Tvr,T =n\TTr,T^I-\!!!Ui\41\Ur

ESI(EL SØRRENSEN er fød.t på Gelbjerg i Balslev sogn
i I77I og hjemmedøbt den B. december. Han var ælå_
ste sØn i selvejergårdmand Søren Steensens ægte-
skab med -A-nna Eskildsdatter. Eskel sørrensen cøde
ugift på Gelbjerg den 11. april 1835, 63 år gamrnel

nskel Sørrensen skrev blandt meget andet en se_rie, han kal-dte:"Skik og sæder hos bønderne siost
i det 18de og først i det 19de århundrede". Denne
seri e bestoC måske af 26 hæfter hver med 64 sider
: l-il-le oktav, men tæt beskrevet. Landevey og vej-
væsen er en del af denne series hefte E. I detie
hEfte nr B var der Uåde en fortsættelse af hefte 7
og et stykke om Tiggeri og Fattigvæsen.

De fleste af Eskel Sbrrensens hånoskrifter er
forsvundet i 'tidens Løb, eller l'igger gent et sted,
ier er ukendt. I{efte B, som vi altså her har etu&
d:'ag af, var et af t hefter, som i sin tid biev
funiet hos gdr Karl Mortensen, Ejby Østergård. Den
kenite forsker og lokalhistoriker Frydendal lånte
i- sin tid alle hefterne og beholdt dem. Ved hans
Cøc b1ev de på en eller anden måde deit mellem O-
dense Itluseum og Dansk Fol-kemindesamling. Desværre
er hefte B bl-evet væk, ingen ved, hvcr det er.

Når det alligevel er rnuligt her at gengive en
cel- af dette heftes indhold skyldes det, at den
cgså her på egnen kendte Fr" Rasmussen fra Indsl_ev
i sin tid har taget en afskri_ft af det i det føL-
gende gengivne afsnit af hefte B.

Fr. Rasmussens afskrift er ikke nøjagtig med
hensyn t-i-l- stavemåde, tegnsætning og li11e elte::
stcr begyndelsesbogstavr, men sikker+. ret ordret.

Ordstillingen her i denne udgiveJ-se er ord for
orc en gengivelse af Fr:. Rasmussens afskrift, men
tegnsætning, bo-rle å og 1ille eller stor,begyndel-
sesbogstav er udgiverens.

l"ied næsten 160 års forsinkelse udgi_ves da Cette
1il-ie hefte.
Ejby præstegård den 26. marts 1974
Laust Kristensen.



LANDEVEY OG VEJVÆSEN.

Medens fællesskabet endnu var til, da kunne man med
vejenrsåsom man kunnel. Når vejene om vinteren blev
alt for moradsige, så kjørte man uden on; men da
fællesskabet blev ophævet, så i anledning af hvis
jorder kom til at støde på de alfare veje og vi11e
ikke have deres jord overk jørt, så blev gyder afsab
te2. Nu forstår oåt sig selvrat de vejraiånde nåtte
nu føLge den udviste vej. Når det nu indfaldt med
en våd vinter, så 1å vejene i et græsse1-Lgt søe1 og
plemmer.Med byvej ene gik det endnu som det kunne.
Ingen ville være den værste at give klagemål til
øvrighedenromendsk jønt mange kunne havt vil1ie der-
til;men med landevejen var det en ganske anden sag
Ingen landevej var slemmere end den fra Indslev
til Middelfart og den såkalCte Vissenbjerggydeloen
første med morads og den sidste med morads og hul-
ninger ,o9 stene, som en vej gennem en ørken. Foer-
mændene* og de rejsende, som skull-e afsted, kjørte
stundom i stå, så hestene næppe kunne trække den
tomne vognrstundom væltede de og passagererne måt-
te gå til fods og foermændene have hjæip.Disse ga-
ve nu en klage over vejene til herredsfogden, der
nemlig havde opsJ-gt med vejen og gav mindelser om
dens vedligehol-delselmen når der nu kom klage over
de slette veje,så blev vedkommende byer el1er sog-
o€r hvis veje var uforsvarlige, mulkteret. Således
ble_v et mig bekjendt sogn i 1785 mulkteret for 40
rdl). Dette var den bedste drivfjeder ti1 vejenes
vedligeholdelse. Sognet oprettede nu en 1ov ind-
byrdes imellem dem selv, såsom hvem der udeblerr den
dag de skulle fylde på landevejen, skul-}e betale
derfor:. Dagenr sorTl de skulle fylde, skulle a1le
vognene om morgenen møde på en plads og synes af
sognefogdenoog 3 andre mænd. De hvis vogn i-kke var
lang, dyb eller vid nok måtte og betale. De skulle
nu k jøre lige mange ]æs.Di-sse blev og synede og de
hvis 1æs var for liden, skulle betale derfor. Man
hørte nu aldrig rnere dette sogn at blive mulkteret
for deres landevej.
Imidlertid qik et rygte,at den ny landevejs anlæg-
ning skull-e gå her igjennem Fyns land.Nogle sagde,
at den gamle kun skulle sættes tilbørlig i stand,
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sr skul'l e clct biive derveC. I.la:r E:_U_ i i:.el-l-e::. itå: cc
r:yg: af d-i sse r"1,gte::, rnan iroeåe aE rrr.a.n lr:cedJ:'-'-^? .-rf-rr .i rnG,-len tale on Cen :1 ,/ l:nrirr-r.is,:.\:\= r t'_dti tt(rr LU icl :Ltuggrl LaIe OILL ceri :- _ _ ) _
e:-:-ærn:ng i S jæl-l anC, hvc,r bebyrdet den s jær't ano-
-=,:e:cil:]c rr'åi cernec ce: nårie aaqe ste::--cr_cer:

-ivJ d_ us_cb gcrLe (,g ::_ec _ _:,.-_ c! -iu=:le:tre
ceres heste. Sål-ecles snakkecte inan oin denne ianoe-

o',-ej i nange år. Tilsics: troece ii.e-t, a-- nan blev
i'el-lt frr derfor; tr,en r.an -tagde r.næ"rke :i,' , ai. det
q-.: r:cg-e' ar:d::,åle:: c2 so--te .,'iske9 o: ari.k-' t - ; ro
s--ecer i lcke : =nE: fla o=r-r j.i:-u-i."o.t:"j :-i 

-;.;;;:

cel sen af i795 hø::te nan tate ofl: at der et steCs
i -' ancet blev €orfæi:di cer en stor rnængce h julbar:-
r=r -*' I lanceve j sarbe; de: , oq hen i sc::teren sårir.e
å: :eqw161". på Ce:le :ri:c j ce oE Ce; på" r.cnce fcl--
^'-- i t -l --. ^L^i 

o -s.i=':rge st3trer, såscn \-e:1 c.en \;es:re si i= ta: \'€,d
l^.-usiuncc, !å Ir,oslev hede, ved G;:ibsvaCr 'i.rcd .lel
:-c:ore sioe på VissenbJ erg krrke, vec Oder.s;: cE
j'l a-s c + z; zr
- 

+L! U J LLUL! 6

i-=c del:le I andcve j g:l< oec så1edes tiI. ^9-^^^--r
r3::. _'e; ved oe:c. 1'. l,-.ndevejen var tg a-- e:] l::cc og
\'trr'c3r isæ:':agei- crl :'eqel r'ec Ceis aisæ:t.:ls€,
aL cen skulie Lage s-n retning e;ce:' de oetvcelic-
s:e ::-iviligerece v;cr:shuse, såscir-, Gr-i -:e1-u-o .q;ncsl ev kro, dcr forhen 1å rleo c€n søni::e slc; e cå
i--''.l-^* *1lr.',:-.<.r:-:1 i,ict - Le lU Ce.. S €j ei fl f i-'e --f Cen i--C::Cfe
:il cen ny \re -,e. Så skur-: of ve;1r;:-i e L så :.:g::

*..f i 
-! ^9S3::r L-.uIl 91- ce UoenCi:. Ce V^n'va] ) ^c !: c-i r" - Lr nu n^usriur:. !:= vG.1-,-_Er:gJ_c )r,ucLIUi-=t,.: soi:. Inoser og rlcracser" cc .-crbi de be:vdeliEste

sKove. Forresten skulle der så rneEei- sor, muligt gå
i 1i ge retn'i ng "l=1 ar-resty-re cei-re -tejvæsen vår vele--ate;:. En
cberr"rejraesrei: af <arakter en najor eller: ancen høj
-'::: ,-^r riann.r c+-nÅ Fa'r Ånj- V ^1 - '^-- €; l- 1-''. L^v_-_vs!. usrriig --vg :u! UEL 1:cICr 114i, _:t1 \ull re-
=- t j .^ --c:Illu I-d Y , _-.--_V__. *._l.-lga
ha: nogle leutenanter, hver havde sine cl:_strikter
a: Kornr,andere over, og unde:: dem igjen var vejpr-
kt:err-e. lisse s-rdste var f cr oe - nes ie k a::ke:,:t-
c^-i I I s-o ^- I i riarl i,r'a -an4 -c.^r Åar -:^:_jl:rci3 L,L i_LLcjLr-,jc r.:c---:eb.\cl. r L€- _ar at :a no-

Eet at leve af sØgte om a't bli-ve vejpikø.rer. Disse
var ege::tl-ig sat tii at have våcent ØJe ;r,ec ar'i:ej-
Cei- ved jords afgravning og fyldninE, sarnt stenoo-
sæ"n,:r9 c.s.v.og var der gjerne to af dern på hver*"
stl,kke ve j anlæg "
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Le byer og gårde, Cer h;vde r:tcre cncl ? nj_l :rt
landevejen, var aldeles f::i fo:: l-anc.eve j s;i:J--,ej oe,;
fiien skulle de og give irarnne i vejskat" lierre;r,ænC
oE fo::oaotei'e, son ]l:vde hc."rcC:årC: lot-d cq sc..Jne-
fogder var og fri: så cg kjøbstadsfol_k, n3n al_ie
ce andre a5 gåroe og huse si:ull-e arcejde ce::på,c..
var præster og degne fri" Går:dnænd.ene skuil-e gjøre
al kørselen og husraændene gå tilhånde ned at graveJ
dog efter omgang i scclnet. Flere sogne ar.bejdede
ti lsamrnen på et ve j si-ykke, rnen i:cr i i:l:e at t;øre
hverani.re i vejen, så var cier kun gjer:ne ] eiler 2
sogne tilsagt på ganqen, når ie sku.r l-e qjøre jord-
arbejde el1er sætte sten. Ef ler ve j forordrringen
skulle bønderne ku:r arbej;e på lander-ejen 2ce ti-
der on å:et.len :ø::ste tic va.r ;:erlei.i a-L sæCen ci:l
foråret var lagt og :il sfeC]Ccq stunoon oq en dags
ticl i slet, i hcsten va-:: rnan a-'dcies ::i. -er ancen
tid var, når høsten var itrosanlet til- oktoi:er rnå-
nqqs udgang. Dog var det rske sagtr dr me:r i oisse
l.Y.E i;jsr crn året skulle l.estandig arr,ejCe på ian-
deve jen, nej, iet kun på de ticier, man nåi:re r.ge
bonden fra sine håncter:ir:cer. lh- oi. Ccn sreti:e]
pl-an inod Midd.elfart kunnå et sogn .nOe sit jorc-
arbejde i 1a 2 til- 3 dage. tdår der nu kom o::dre
fra ve jpikørerne, scrn og kal_Cte srq t'\re jonsigtsfø-
rere", ti1 sognefogden, åt på ien elte:: den dag
skul-le så nange \/3gne cE så;:,aitje arbejCc::e nølå
for at gjøre jo"rda:bejde" Sognefogden i:ilsagde nu
efter given ordre og rnøder så selv nei sine sogne-
folk for llgesom at anføre dem ti1 arbejdet; thi
som sagtrså i:lev han selv fri.Den ;oro son blev aF
Eravet skuile kjø::es :il- Ce fave s:ecer o3 ryldes
cp efter nedslåede ,oæie. Fo:: ar jorden kunne ligge
f ast, s,iulle cen stødes nei et recsk-b iig en nost-
støder. Men nu fcr at få den Ørrerste flade jævn og
1ige, havde man et redskab kaldet "li{'irer": d.et r.rar
en lirkantet f jæf , nict I cenne stcc e:r op: e j s,; [,,

kantet stck af oirrti"ent 2 aler:.: irø;Ce,iår :e n,i o:-
scilleoe flere af cisse i:ad og så ud oiie-r: ender-
ne af denrså kun:re :an se ofii veJe:i var J-iEe cl er
ikke. Foruden skulle der graves en qrøfL på hver:
side, omtrent lf alen dyb, I alen i bunclen og 3

al-en vid fo::cvenr 09 skuile de være til- vandieo-
nr-nEer for Cen nye ve;
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lll: r,u ;o::c,r:i.:rde: "",&rr sClr -el_ s]:uf ie \-tr:1"_: t ,j..(
pianeret oq ',iiØn at se på cen l-_j:cesor.r kl ac:ecie
n:i -"ej oc dc skjønr,e c::of1-e-r vcj sic.c:r -;,..-r '1 ^

Cen llgge vii:tere:r c\rei,r for: a: biive des fas:e:e"
rier vær;:e vai a: si:af f e så nange sren i:ii Ve j e l1nån sagce, a'L havce ri,ail b:-_ s,:enen_a, så Kunne
la:-,ce-u'c j err rkl,:e :t:yK{e ::- ,ieai3. . :l::e:: s tele:: Il-andei havce værire rreci a:,t :r:konne srenen€ sor.. ec*
nen fr:a I'1el_sred tii i"'it_ccieifa::i_"
s,cn, scll :l-: ljå ci-c:rjcrccr,rr): Ccn vtr r--:s-.c:, !1.:.-_
da Cisse var kui: slr.å ::ait es-:cce, gc-e ncig tra:l- :.rkaste c\ren cå vejer,, i.en ti: L.:r"ci'ies,-_,3t-,el 2 st.:-.2
man skaf f e ncgle s;rJ_rre, scrn store i:i:osj_en er ie::
sriå fods't-ene. iran r.råtte sraf f e or:ii, hvo:: ce så kon
i:a. licgle cLLCg un),rlii;å l-:::_Cc. s_::-_L:::r c_--,.:L
kl;trrr-,-lr cii- -,-. c--ån -i c.i--r'.-'-q r u\ r: ! J _ ./.!]-busfol-k, scm insen sk-ulr..i;"::;;".ii:;--:.:';;";;
hvor der var s1-en nok" E'i par sogne talr:: ,r.r..r:L, j-
f cttstningen oiir at ansØ.-le veiroirLnei-rde cii\ il: j'å l-c't
:i: ar cc:;oe c,e:=s k::_'.:cc-l -:: ^1 .^" :, cq c_...;--j:;: +:_
anden af nr-;::s:en, it€n .le : bie v :-!:ke loce,; af , i:,åi)
f rl i-e l-irn r''ar,! r^r ---_ c::. .
r^ rt ^^!^ --!-Le r_ reste sten, rn-=n b::ugte :i 1 ,- an.err*tcn rå i:e_
neldte e9n; her.teCe nan f::a s:r:ancikanlerr:=.
nanc n.ec s:.n vo!- tg Ka:le irog Lc :_l q-_/.t^:i,_l:
når det va:: -1 avr,.a:ilCer o3 o;lk j rlcl,e en ce -l_ sicir, S=r;-
:e Ceir, i st-,.rk 1"/(lt-j <clalnCeii eitr.:: irecl ei: i n;::r-rei:i.
1r ggende hus eiler: Eå::d fo:: a: hav-e cein :. si kr_e:_
hed:il .,'eC e:r ;r:rio;a .1 ,:it-:r^^-'(:rlJs:t rgj_*:-,eU
oeres bestern"ce stecl" llcgie ved srrandl{dnien -coenee
gå::dmænd i.jøbre sten af ncgie i }]idce.t_;=:t, d:rcent.ede den i \/ejle .._;c:to"!e_l-i :t".oc i I-..,:i-ur, !isseit_:jerg og Ubber:u'C scgne v.tr :i_.en a cve::f-t øcicr:ei.iivo:: nu iancevejen t-::af or,relr et bæklø;: al l:r .\+

sidt steC, elr e: hvcr vedl,_cnrnende arså, at ,".-:::e-_
vilie have til-hcii om vin;€ren, der skui-i-e ani.:c-
C(:s en stenkistel.i .t,i=.r s.;uile ca cc^-ics *.. i_,.:
r,:'nfi- rafTrc Ar/ar r:.- i 

^-. -.--urw-i vV€j. f 3 Cll :--

el-er si:u:ldcm ei ie k:.;;_=like sorL .i, 1.,- ar.sa: -::_:
ar^i-*1^-,i!^vsJG!UeJ(.C. Den næng^c= s;olte k røi"red_e st,eti. sciilhe::i-t skulle brugcs lcC ve jcet j e:,rc:e a:ts{af f cfor kongens::egr.i-ngr lcd Cen o.Olede cg kl-ør,.c al
stenpi kkerne. De tage ceii., h-;c:: ce f ano.l: dern, v€{:
strandkanten end og I 3n r".rao,js iykke, nen når c€
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var kløvet elier omgravet, så rnåtte de ikke taqe
dem. StunCorn blev clet t.illys.t, on ncqen ville =æi-ge di sse sten. Det var der og gjerne. en murmester.
skull-e sætre stenkistenr og de krigsfotl<, der var
ansat ved veja::ejdet, skuJ-t e h jælpe nec ar væl_te
og 'iægge stenene
På den ny vej måtte ingen alfare kjørsel være. Ved
enderne va.r afvist ved en born elter en grøfi.
Når vejen nu skulle belægges med sten, så fik ved-
kornm.enoe sognefoged ord::e at mØde fcr at modtage
deres bypart at sætte nec sten. Lrgeså rnange favne
vej, ligeså m.ange å favne sten. Hve::t sogn fik sin
anpart efter hartkorn. En Cag biev bestemt til at
kjøre med sten, rnen kun I e1ler 2 sogne ad gangen
for ikke ar være ninanden i vejen. Hvert soqn fik
orcre på hvornanEe .-æs store sten,der slcul-le ie-
verec tit be::crv:'esren og t:i cr:u:e u:ider i vej-
en; de andre måtte gerne være sm.å rallesten. Denne
stenleveranse kunne et år være næsten 3 iæs a tdr
hrtk. et andet 2 ræsr er anoet fl eller I læs. T
førstningen satte hvert sogn sit stensrvkke i sam-
'1 i n^ ,l^- ^;1. ^l 1^^;.--^ +'^jiIlt9 , i.iell t.€ u 9-LK iJd JJeC.aE r -'ll_ i',an :Og Sa S:f a
1æsrman kunne. Den ene leo på den anden. Rigtig-
nok stod sognefogeden og en anden mand ved vej-
stykket for: at syne hrrert fæs sten. 2 til 4 mand.
skulle sætte dem i favn"l'ien da dette arbejoe gik
så langsoni, så inidelte nogie sogne Ceres vej-
stl'kker i mandsparter:, men dertii r,rcifordredes en
stor regning, som enhver scgnefoged ikke kunne ud-
regne, så tilbød vejpikørerne denne tjeneste for
betaling, 4 sk. a hrtk. for at del-e det af med pæ-
le. Nu kunne enhver læsse cg stræbe, son han =.itville; men man r,åtre :o:: alt ikke komme med b.r-ænd-
te sten eller teglsten.
Når nu all-e sognene havde ieveret deres sten og op-
sat dem i favn, skulle de lægges i vejen. Der blev
da gravet en hulning miit i -,rejen, som man kal_dte
kassen. Den var om'Lrent 10 a-len bred og el: spade-
slag Cyb. Nu biev all e de største sten muret ved
udkanterne, bardyresten. Si-den bl-ev der l-angs ud
i vejen lagt ligesom en stenbro. Til- dette arbejde
lejede vedkcmmende ncg,r6 håndlangere af husmænd
eller br:olægEere. Når nu de'Lte var færdigt, blev
ti1 en besternt dag tilsagt karl-e, son skulle kaste
B



sten ud på vejen eller kassen t og bagefter kom der
nogle krigskarle til at slå stenene i stykker; de
havde store jernkøller og slog aIle d.e værste istykker fo:' fode tii små bi tte ralt esten og putte_
de dem med fingrene ned inellem hverandre. så at
de kunne J-igge ganske jævnt. De sten, som ikke
kunne lade s:.g sIå i stykker, blev kastet uo pårabatten. Di-sse blev da vejpikørerne og deres kå_nutier til fordel; thi man kunne og stundom få
sten at k jøbe af ciem, skjønt cie ha-rde intet med
disse sten at bestille. Man vidste det nok, m,en
ingen vill-e have med dern at bestille. Stundom var
der ikke sten nok, så der måtte lægges flere læstil efter at det en gang var kjendt gyldigt. Nu
skulle oer 1ægges grus 14 tit 16 tornne_r oven-
på. Man reqnede 15 læs ti1 1 favn sten. Dette
skulle bønderne hente. Man tog det, hvcr der nær-
mest var at få. Var det for fint, skulle det har-pesr jo grovere det var, jo bedre. Denne grusning
var gjerne det sidste arbejde om efteråret.
Det var et romantisk syn at se de lange stclte
stengærder afsatte i favn ude på rabatterne. Der
kjørte en mængde voone med sten, læssede af ogsatte i favn. Hi-st gik krigskarle at knuse sten,'
stenhuggere huggede og dannede sten til til_ sten-
kisterne, her en vrimmel af vogne, heste og in.enne-
skerla
Endelig er at L:-l_føje, at næsten ved hvert stykke
af den ny landevej, var bygget et material-skur meddør og lås for af norske fjelle, 4 kantet for ne-
den, oventil endende sig med en spids. Det var tilat forvare redskaber og andet i, når de ikke brug_+.es, især orn vinteren.
!a lrigen- I sommeren 1BO7 uobrød mellem Danmark ogEngland, blev aile materialierne i den vestre enCå
af landet''bragt til Frederic-ia. lBOS da franskmæn-
dene og spaniolerne r,.rar herinde i lanCet, \å vej-
arbejdet ganske strlle. I junJ_ rnåned _LBO9 korn åt
cirkulair brev om at ar"bejde på landerrejen: i.nen ibetragrning af de mange konEeægter og estafeti:i-
d?t'; man endnu havde, så gaves dem til va1g, at de
måtte arbejde derpå og lade være: on oe viiie. og
nu var der ingen, sorn ville, dog r:ogl_e enkel_tå
soqne mod Odense til arbejdede derpå, menende de
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skulle ti1 det en anden gang alligevel. Nårvar lagt ti-1bør1ig grus på ve j en, så blev
straks fivet til alfarvej. Men på rabatterne
opkastet grøfter, fordi- ingen måtte kjøre, der,
den jorden var falden sammen
Ud for de vi-gtigste værtshuse, som ved Indslev
Gri-bsvad kroer, blev lagt skjønne fortoug af
el-Ier kampesten. En brolægger af profession ud
te dette arbejde og tjente mange penge derved,
gesom den øvrige vejetat, der blev overorden
godt lønnet for blot at se til.
I førstningen gik det ord, at hver kjøbstad sk
gjøre I andevejen færdig over deres egne marker
det forholdt sig ikke således; thi 1804 arbej
adskillige sogne tæt ind til Middelfart port,
1813 og L4 var 3 sogne ansat til at kjøre al k
selen på Middelfart gade, ja, endog at skaffe
og fyld Certil, da dennes hovedgade blev an
fra den ene ende til den anden: og de selv e
ikke var færdige. Det var nemlig Kauslunde, Ve
og Gamborg sogne.
på Voldbu og Roerslev Mark arbejdede Roerslev,
sperup, AbyrFØns, Balslev.
På nærværende tid 1815 er da omtrent disse
stykker færdige. Fra Middelfart til den vesten
de af Skrilling Markl fra østen side af Skrill
Mark igjennem Kauslund til den vesten side på
erslev Markl fra den østen side på Roerslev M
til Bubbel Mark; fra Ormhøj ti] Assenbøl lvlark.

Gelbjerg den 26. februar 1815.
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NOTER.
1. uden tvivl har rene tilfældigheder bestemt vej-enes placering i tiden før udskiftningen
2. Udskiftningen begyndte at tage form får I79O,

men nogen egentlig lov om veje blev ikke givet.3. Der kan have været mangfoldige veje, der varmeget ri-ngere, men horisonten var snæver.4. Foermændene er kudskene.
5. Hvilket sogn får vi nok aldrig at vide.
6- sognefogedembederne oprettes iørst ved lov af11.11.I79I, inden den tid var det herredsfog_

den og hans evt. hjælpere, der sørgede for rcog orden.
7- 13.12.1793 udstedes forordning om vei-væsenet

i Danmark. Det første forsøg på at skabe et or_dentligt Vejnet i landet. Eskel_ Sørrensen synesikke at have haft et nøjere kendskab tir aeine1ov, selv om "vejforordningenil nævnes s. 6.B. Stokke ombundet med en tot halm foroven.
9. Nu ligger Indslev kro øsL for ki-rken.10. Slet = høhøst.

11. Slette plan = jævne flade.
L2. Bardyresten = kantsten.
13. Stenki-ste = bro af kampesten.
l-4- En situationsbeskrivelse som denne viser Eskel

SØrrensens trmalender? evner.
15. Den vestre ende af landet = Vestfyn.
16- Estafetriden = bringe meddelerser frem ved ryt-tere fra de enkelte sogne, ride stafet. Oet varfør telegrafens og telefonens gennembrud.
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Bardvresten 7
Distriktsleutenant 5
Herredsfoged 4
Hjulbarrer 5
Kassen 7 rBMateri-alskur 9
Mirer 6

Moststøder 6
Obervejmester 5
Stenkiste 7 r8Sognefoged 4 )6 ,BVejetaten 5
Vejforordningen 6
Vejkommi-ssionen 5
Vejpikører 5


