
Yeje og 3roer.

Fra d.e æIdste 'Iider )rar der j:tdenfor HiLlerslev Sogn foregaaet

en livIig Færdsel. Ikke alene vi*r Sognet selv tidlig ret tæt befolket,
men her laa Helligdounenr Tingstedet og Galgebakken, som Folk fra
Oraegnen jævnIig søgte til or3 fra. )et maatte sætte sig Spor i faste

Ve jfcrbinde}ser. Først og fren:.mest naatte der være VeJ melle.ra

Samlingsstederne, hvor den lids Hoved.veje rnaa antages at bave gaaet,

og hvor irolk færctedes tiL d.aglig, maatte d,er være større eller mindre

Yeje, efter d.en 3rr:.g der var for Cem. Ved Aaerne her der været Overfarts
steder i !'orbind.else ned de nesi brugte Veje. I Syd over Odense.rla,

hvor:len nuværende liil-lersiev Bro findes eller et Sted. i Nærhed.en deraf,
thi her kom FoIk Syd fra cg skulde til Sbm1ingsstederne i Hillerslev Sogn

og i Nord over Sa]1inge Aa paa et Sted. ca. lO Ivieter Yest for den nu-

værende Ve jbro lnde i -Byen. ller var et Overfartssteå særlig paakrævet, h

enten Syen i æIdre lid laa paa begge Sider af Åaen, e1ler der kun har

været bebygget paa den nordlige Side, for Cag1ig skulC.e Beboerne over paa

Sydsiden til riarkerne og om Søndagen til Kirken, efter at d.enne var bleve

bj,ijse I i ililler§lev.
Da l(øbstæclen:e efterkraanden opstod, ataatte det flere Steier riedføre

en Oiniægning af enkelte :;f Vejene, saaledes at Yejen tiI Købst,nlen kom ti
at ligge saa bekveut som muligt u,lerr e1t for store Ornveje. §rCelig maatt

der ogsaa være Veje nellera de forskellige Købstæder, og her sers let flere
Ste.ler, hvorledes disse bandtes til de gamfe Samlingssteder paa Bakke-

Loppene: son ved 1{ybøI1e Galgebakke, hvor Ve jene fra }'lyborg, SvenCborg,

rLss,i.!i:J u; ticillgere ogsaa f,ra Faabr:::g' siøCer seinmen.

iivor 7e jerre førfL: olrsr 1i.:ri,i.l.;tb, var det pae et Sted, hvor Ysndet

rirke var videre dybt, da rlan 1ældre ?id, inden rnan fik bygget Bro,
rnaatte køre e11er ri,ie genne:rr Ve.rldet. -lJln,1en gjori.es fast veC Udlægning

af Sten elfer lø.w0eri;tok):e, og for i;'oCgcngere kunde Cer rriii.ægges store
.iLzlt, ,Jc.' .':;l'i,; c;t cvr-,. I ll;r:li.et i 1id;e for stcr ,i,fstand fra hinanåen,

sir.a ijlån kurj.e springe fr.r .li:l gire til. ,Le!I :Lt'l.L ji1.

fel i,:111ri5e :{å lj-Ct Ves.b for nuværende Vejbro er Vanclstantlen aItid.
lav pc,a Grund eif :iaens l-slcl. i{e:: ko:n Yejen til;.t g,la, og her har cien

stenlagte Uverkørsel været, indril der by;;ge j.:s en lrebro, lidliger.e
l-i;: liet' r,: u :ltr.r i'r;J -jiei: .L .i.--ri'). .;-':l i1:rr liggat i. rr-;,1iy11,3f-ige Tider.
Øst for ljbedet h.:.r -iiren bre.li .irrg ti1 begge 3i,ler af .1ens nuvere:r,le Løb

og været orugivet af sump og Iriorads, og rængere Vest paa har,ler ogse.a

i)sa Åtreris jloråside været ufreiflkoinmeligt.
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It godt Stl'rjle Vest for nuværende liillerslev Bro Iaa i 1ængst

forsvunCen Ti,] den Yand.støLle, hvoraf PæIeværk end'nu ses i åaenr og

kort fcran er der en Stenbrolægning fra en garnmel Qverkørse1.

Det kund.e tænkea, at Vejen til H.illerslev angang har gaaet her, men

det er maaske tvivlsomt.
Sydvest for i{øjrupgaar,f er der-ligeledes en stensat 0verkørse1

over Aaen lidt Vest for nurrærenJe Overgangssted, som har lettet Sam-

fesrlslen melfen hø jrup, Åabyhmd og Øster-Hæsinge' 0g ved. Præstebro

raeilem i{ybøt1e og Yantinge har åer sikkert ogsaa været en saadan Over-

kør.s':1.
jivoi' i':r'islen h.-:,r: vær:t l:eby'1e1i8r har rtign snart by;get en Bro

som i:{iilerslev o* i Sallinge; cierimod har der vist alCrig været

noåen ilrc i Højrup, hvor der riæprre h.ar ve:'et negen Fenlsel.
.rrbejdet ued Vejes og Broers VedligeholCelse paahvileCe 3ønrlerne,

og hvor en Vej, der benytte.les :rf ,re oinlig'gpnde Byer eller en stor DeI

af liemedet, førte cver en Bro, var iierredets tsønd.er pligtige til at

bidrage ti1 llroens Ye'lligeholCelse'
Je Sarafærdslen var af allerstørste Setyctning, har Lovene tid.lig

inLi.ehcl,lt 3estenrnelser om Veje og 3roer. Jyske Lovs 1. Bog i6 -l,rt.
hanåler I'c;n Veje til tsy.r' l3esteiurielsexne ireri er sikkert langt

æIdre, iren først un,1er Valdemar Sejr er åe blevet samlet cg givet
Lovfczm saaledes: "'i'iL hver 3y bør;;ied liette føre Yeje at Sallger

de der til sf ;rrilds.lid haver genge"i;, og Cem rni.la ingen ii:and. forinene

elLer spilde. .Fhd hvo som Ce:rr fornener eller spilder, giæ1de tre ilark
tiI iiongen oE gØre den Vej vel færdig 1gen. Over hver Byrnark skulle
Ce Sjermænd, ,ier i,lyen bc, Kon5ens Hærstr'æ,le søre. ;!.hå er der saa

r:neget Uføre pa* Ye jen, enten i,ioser, stcre aaer, e]ler anCet sllgt,
Ca skal aI i(irkesognet hjælpe til ert 3øre Bro, on det er folrrød.en.

,trC er det alt iieredsvej, da skal e1t Herred. hjæ1pe ti] at gøre l3ro

og holCe ien :ti'len ved. i,Iagt. Ingen j,iirnd. ataa sorrre Ve je(d..v.s. svorne

Veje, irvoron det r.urr,1er.iii er,Jplysb, at de hg.r vær€t fnr Arilds Trd.)

raene e]ler lukke, der til KøbstaC el,ler ling eller Strande e1ler tiI
Skovs er 1agt. ;iCelve j skal vær'e fjorten ÅJen bred. i}:d I'orte skal
være femten -t'.tvne brtr.l , e1l,er såa bre.1 soar a}le Jjere vi1le.r'

ilorte er rien br,ede Plecs in.ie i 31'en, orn hvilken Gaar,lene lig'ger,
og ineci ilarstrt-l: ;rleneE Hovedve j, rnedens -ridelve j betyi.er -lliarve j,
Syen:.e skulde here:fter i:orruie iil at ligge i liheringsprmktet af to Veje.

I(on rtuin før Udskiftningsbirlen ilst fra inl i iiiLlerslev Sogn ved

Nybølle Galgaba,ii<e r v&T rn.,.tn pa.s len grnle Lan.i:v:j frs Sveniiborg tiJ.-
Åssens. )en gik ned. Syd for irLintba,niien od lals 1,1ø11e til Sa1li.nge By,
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gerrrlern denne over .rr,:,en vestertrd forbi Lergraven til Lindehuset, hvor

den gik op paa Gelskovs Orebanker og fortsatte oven pira d.i-sser indtil

''-ien helt r"r,le iuoC Yest bøjeie moi Syd ned til orotrent rnidtvejs nel1em

iikovfogedhuset og Langvad, hvorfra den saa gik moii Yest og videre

efter SønCer-Broby. Det var Sognets Hovedve j. I'lord for Sallinge
gik Yejen ti1 Odense over Allested, og en anden gik til ØIsted..

.i'loc S;'d førte etr Yej til Hillerslev og over Hillersl.ev Bro gennem

ister-liæsinde By til Faaborg. Den nuværende Llndevej er først anlagt

1871 ..:S ga.ar mere lige url end den ga:nle.Vej, der slog en stor Bue

Vest on iriitr. i,ir. 5 i Hill-erslev. .St god.t Stykke føt Yejen forloå
Sall:.nge Gru.nd., uCgik fra cien en Ve j til .Kirken, .oaa Cet første Sbykke

liCt øsi;lrgere end nuvær'e:rd.e Ye j cg si,len lirit vestligere, og fra
Kirken forts.rtte den lige mod Syd. Frå l{ybøIle Galgebakke gik en Yej

gennem Nybølle til Skellet me]lem l,lybøl}e og Hi11erslev. Her d.elte

Vejen sig. iftr Vej 6ik tuod Nor,lvest op forbi Kirken cg en an,ien rtoå

Sy.ivest t.Ll i{ed.re-!li11erslev. j',}t Stykke fremms optog den Ve jen

frei Sallinge, og lidt Iængere frernme krydsedes den af Vejen nod

Sydøst til Højmp og rnod Nordvest til Hillerslevgaard.. Atter 1ængere

frenrne gik den gennem iiedre-iiillerslev, sorn laa sa.slnenkl.r-,..l,pet i)ae ei
'iteC. p:ia begge Sider af Gaden, og videre i lige Linie tii llillerslev
lJrc. !'ra Kirken fortsatte den r'rn )iybølle iion:nenCe Vej Vest paå og

.i{ord om dvre-hi1.le:s1ev ned tiL Gelskovs iiø1Ie ioed en Afstikker l-idt
Øst for ii.ølien hen til Gelskcv. i{erfre gik en Vej raod lst ;iI
Sallinge, og en and.en over Å.a,en mcci Yest til Langva.J og Sønder-Broby.

)er::.ne gik i en 3ue noget S}rd. fcr,jen nuværende gamle L:nj.evej oE et
3tylC<e fremne omtrent hvor Cen nye Landevej nu 6aar.

Vistnok i Nærheden af Gaard.en l,tatr. N-r. ! i iiillerslev (Xf-5),
hvor Vejen tidligere slog en stor Bue mod Yest, er der gaac't en

Genve j ned. over i;iæskelykken ;lcd ?eJ-sicov, thi i lingbogen siges det
I7O), at en koil riden,ie fra Hill-erslev Bro og reC fi:rbi d.en t'ørste
Vej, sr:m løber til Ge1skov, og fulgte Yejen, til- han korn paa d.en Vej, r

gaar fra Hillerslev }Iirke og til Gelskov, livilken lran fulgte paa C.en

venst re i{,2;ni .

Fra Vejen over Gal3ebakkan genneu NybøIle gik der en Vej ned

Øst oin liybøllegaard o,3 derfra videre i omtrent lige Linie over
Skelbcs og Lykkenssædes Jorder til Højrup, og IiCt ]ængere raod Vest

gik der en and.en Vej rnol l{ord til Dals i\{ø11e, bag hvilken den delte
sig i en Ve j til Heden og en bi1 t/antinge.
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Vejen fra Flintbeilken cver Præstebro til Vantinse er sikkert
rneget gauunel. Tler her ti'lIigere været en Bro over Aaen, men den blev

køtt L Stykker af Spzurlolerne i 1808, da de kørte over den med d.eres

Kanoner. Først i nyeste lid er her igen konuet en Bro.

Ilra Sallinge tit :ia11ing1unde har Vejen sikkert gaaet omtrent

paa sarune Sted som nu lted. 0verkørse1 over .Aaen til de yderste .iigre

Sydøst for L{øIlen. Den nuv*rrenle Vei Øst for iløl1en er vist ikke

æIdre end fra Udskiftningstiden.
VeC Udskiftningen iua*tte Vejvæsenet ogsaa ordnes. &rkelte Veje

blev neillagt, og nye kou til. 1 Stedet for Lt*nCevejen over Gefskovs

Ore kom der en ny Landevej fra Gelgebekken forbi (irken og Gelskcv

til C,lensebanken. )erned v:r der ikke mer"e Brug for d.en hidtidige
Vej fra Gelskov til Langv:id., son derefter forsvandt, og ligeled,es

forsvandt et Stykke irf Vejen forbi iiybøllegaa:rl efter Højrup paa

begge Sider af Skellet rnelleu t'lJ'bø11e&rarJs og Skelbos Jorder.
ii[en ellers blev rie gainle Veje nogenlunde bevaretr og kun en )e]-

Krunninger og Sving blev rettet ud.

Arbe jdet nreC 0pby6;ningeri og Vedligehclåelsen af C.e Broer, som

Lfalge Jyske Lov hele Herre.tet skulde holde, kunie ogsaa overcrages

til enkelte iuænd, der forpligteCe si6 ii1 at holde d^em imod. en

bestemt :ifgift af }iemedets l)ønder, og paa denne i,taade bortforlenedes
marlge IIerreC.sbroer. Chrlstien fIIrs Koldingske Reees 1)!B (ert.5e)
indskærper, at s;iadan-ne l3roer skal holdes vedlige, llgeson d.e Broer,
Sognemændene selv plajer at hoLder oB de alfare Veje.

On_ÅilkltlgI Brot der var llerredsbro og laa paa Ye jen ti1
Tingsted.et, udgik Cer f. iliarts 1160 et Kongebrev til Bønderne i
Sal1lnge llerred orn, iet Ca den skal være meget forfalden, har
Kcngen befalet &:rk 3i1le til LinCved. at gøre den i Stand og har
tillactt iran at oppebære I :lkæppe tsyg af hver af [ronens 3ønd.er i
Ilemedet, nvilket de fieste af Ådelen i Herredet ogsaa har samtykket

i for deres Bønders Yedkomnende. Han skal l-;r,de Sroen gøre færd.ig

med stærke Piller og Stolper, gode 3u1fjæ11e og Rækker paa begge

Sider, fylde den op meå Jcrd og Grus ved begge dnder og brolægge

med Sten. i{ver i,iand i iii1l.arslev, Xs1æ, Øster-Ilæsinge og

Vester-i{æsinge skrl l lsg rnel lleste cg Yogne age Sten og Jor,L til
Broen og ti1 GengælC være fri for at give den Skæppe Byg.

1!18 har Peder Lauritsen i HllLerslevgaard faaet Hillerslev Bro

I irorlening pee 1! Aar. 28. Oktober loveCe han paa Tinget i{iels
Skriver i Faabcrg i»a Lensmand.ens og de af Sellinge ileryeds Bønd.ers



lr . ,
_l

Vegne, son var forpligtet ti1 at vedligeholde Broen, at gør-e den

saa fuldstændig med Pi11er, tr'odstykker, Bolværk og Rækker, at man

kunde vel ege og ride derover ud.en f':ere, i 15 Aar efter denne -Dag,

og holde den hver }land uCen §kad.e. Derfor skuld"e han have 2 Skilling
af hver Mand i Sallinge Eerr^ed i:.f de Byer, som ikke selv havd.e iiabroer
at holde vedlj.ge.

i'iaer Herredsmændene selv sørgede for Broernes Yedligeho1delse,
kunde det ofte være vanskeligt at fordele Arbejdet ligeligtr og

undertiden undslog enkeLte ilIænå el1er hele Byer og Sogpe sig, Ca

de havd.e Broer og Veje nok at holde i Forvejen. Derfor indskær1»de

Foronlnin6en af 26. Åugrst 1622 enhver, som var forpligtet d.ertiI,
at forfærdige sin i.npart af llroer og alfare Veje, hvis h.:.n ikke vilde
udsættes for at lide Straf efter Loven.

!'oruden Hillerslev Bro nævnes oss3a Sroen over Aaen i Sallinge og

Nybro. Hvor cienne sidste har været er usikkertr men det paahvilede alle
Sandholts 3ønder i og ridenfor Iierredet at hol-de den, Iieget tyder påår a

Nybro har yæret ved Langvad og har ført over Bekken og ldorad.set der
onkring, thi 1680 siges det, at Lynd.e1se Sognenænd. hs.r tvend,e Broer at
holde, den ene paa rette Iandevejen mellem I'Iyborg og Assens og den

anden i 3yen, og flere Genge nævrres en af Gelskovs l{usmænd, Ped.er

Jørgensenl snert ved Nybro og snart i Gelskovs Ore, et Sted
rrved l{ybro i 0renil og et and.et Stedrrved Nybro i Gelskovs itrenærke.rt

Ivlen et Sted. tales der ogsea on ien 1i-Lle ir{a ved Nybro for MøIIer Vænget,

saaledes at man faar det Indtryk, at Broen kunde have ligget over Qdense

A^a omtrent liid.tvejs mellem L€Lndvad og irløI1en. Iler er en 1ille &rgplet,
sorn Cen Dag i Dag kaldes Peder Jørgensens Iil,a.

Yed Sænkningen sf VanLstancien i Odense Aa ca , 1945 stødte na^n ved

Llmlels: By overfor .llæ1unc. noget und.er den oprind.elige vand.stand. paa

svære jlgepæle, som viste, at her forcrun har været et Qverfartssted.
Det maa vel være d.enne Bro, der nenes rued I'Cen anlen i Byen.r

1661 blev iIill-ersLev lro og snarup Bro synet af zQ Mænd., en fra
hvert sogn i Herredet, o6 d.a befandtes de ganske brøstfæld.i-ge,
HillersLev Bro kunde opbygges af ny for 100 Rd.r., og snarup for {O Rclr.
tr'lere af Sognene har været uvillige til at bidrage d.eres til Hillerslev
3ro, ca de 1t55! stævnedes i den Ånlecning og pa.aberaabte sig at heve

Broer nok i Forvejen, bl. a. havde Lyndelse horct I'lybro vedlige i
over B0 Aar.

1656 stævnedes flere af Sognene igen, og nogle af de inCstævnede

irlen af en llerredstings-paast od, at_ii_ille rs Le v Bro ikke var Hemedsbro.

dom,-rf 21. Febzrrar L62l goJtgjordes det, at Broen rla nylig vil,r ble'et



opbygget a,f ny o€j slaret ef 24 Herre,Jsmænd, d.er havCe erk]æret den

for irt være i\del Vej, 'Iorve Vej og Ting Vej. Derfor kunde Dommer"en

i.id{e befri cie uvil}ige f'or at bidrage til Sroens Ved.ligeholdelse, d.a

d.en var rette Hærstrade og Ålf,lrve j.
1579 * Ililterslev store }ro igen saa brøstfæIdig, at ingen

rrrennesker ker.n sikker Cer over komme med H,este og Vogne. Hverken

Pnesten, son skal til og fr:a Sognet, eller andrel sotr skal over

til 'Iin5,et saa vel og Ilerred.sfog,len kan ud.en største Livsfare
komme derover.

9et lykkedes dog for en Del af Sognene i 158I at blive frikendt
for Delagtlghed i Yedligeholdelsen ef Bil-l-erslev 3ro, efter at det var
beviste at d.e i Forvejen havCe Broer eit hold.e over Alfarvej i deres

Sogne og ikke iidligere havde haft med I{illerslev Bro at gøre.

:.549 stal de Sogne; sorr er forpllgtet d.ertil, stille 4 ldand

tit at nøde en besternt Da,g og reparere Broen, son d.erdfter blev synet.
ved et syn 1721 befandtes t'alIe Broens Pranker c3 Ti1 at være

udygtige til at 1igæ, og behøves i cleres sted til Broen 6] Brotil
hver 5.rJen lange J [ornner tykke i- rten brede, hver Brotil kunde

koste ! lviark, og desuden nanglede der forskelligt andet.

Orn salling-e 3ro siges det 1577, at den hcldtes vedlige alene af
Sallinge 5y.

3ymændene }.,.vde selv opbygget deres egen Bro, og Lørdagen d.en

IE. Juli 1668 møiLte iiiad.s l,auritsen i Bjerregaarc paa egne og samtlige
B;rmænds vegne paa I'ierredstinget for at faa et ringsvidne angaaende
-Broen. l'ra hver af d.e omliggencte Byer, Lynd.elsel Øster-Ilæsinge,
Iiøjrupr Hilierslev, irllested, vejre og Ø1stec, var d.er ind.stærnet
to x{ænd fcr at svare paa spørgsnaalet, om no3en af Bymænd.ene d.erfra
vilde have nog'en ågt over den nye Bro i saIlinge, som sal_linge ]nlænd

selv p43 deres euen lekostni-ng havtie ladet oprette paa deres egen Gruld
og Kirkesti, o; hvis de derover viId.e have nogen,!.art, om d.e da viId.e
give trogei til i{j.,lp ti} dens Sygning og yedligehoLci.else. Hvis ikke,
formente.fiiads l,auritsen, at ingen burd.e have deres Fart, agende eller
ridender o.,er iroen r.rcien sallinge l\1ænd al"ene, eftersom d.en rette
.itcielfar vej ligger over ru,en uhindret for enhver af den nye Bro.
rngen arf de rn,lstu:vnede var,ød.t trndtagen ii,asnus rbsen i Å11ested.,
soru lxi;å egne of samtlige ållesteds B;,rnænds Vegne tilbød at vi11e
er1ægge og betale I Sletcaler errer 4 skilling af hver liiand til
Sroens VectligeholCeLse .



Da Hemed.ets 3ønder 1689 skulde reparere Hillerslev Bro, mødte

ogsaa Sallinge I[ænd, men b]ev af de øvrige Sogne fritaget for Arbejdet

ved liillerslev Ero, I'forned.eLst den store besværIige Aabro, som der
findes over Aåen i Sallinge By, hvor over alle haver største Delen

deres l'art og Ve j her af herred.et, imelleni Odense og Faaborg, saa

og en De1 xfx deres l(irke-, Iing- og Torvevej.rr Desuden skulde
llillerslev og l{ybøl-le - Byer være dera behjæ1pe1ige ned at holde 3roen.

1717 blev der btr'gget en ny Bro i Sallinge nover den store Aa paa

l,andevejen.r' Den blev opsat af Hillerslev sogns Bønder uden Hjæ1p af
Herredet. +f et Syn paa.i3roen lll2 frengaar det, at der bI. a. var
brugt Jl Brotil el.ler Pl:.nker å !;rJens le;ngde. )en har da været

1 Ålen smallere end lirllerslev Ero ll2! og kun halvt saa 1ang.

.r,Llerede ll5J ntaatte der bygges efl ny Bro i Sa1linge. 0rakost-
ningerne derved beløb sig ti1 257 Rar.l son udred.ed.es af Antet i.fø1ge
en Bestenunelse af tl/1,11)l on, at naar en Bros Omkostning ikke cver-
steg { skilling pr" rønde }iartkorn, skulde det lignes paa Herredet,
men gik det derover, oa pea ,im.t€t.

ved ud.dybningen af sallinå€ ,ia 1950 fandtes tykke Egepæle

fra den åamle Landevejsbro ved Østsid.en af den nuværende Gangbro

over.taen ved ll.aven til iriatr. IIo. ! i sellinge. Her gik den gan:le

Landeve j.

Vejene skulde holdes af stedets Bønder og var
l-i'-n8t fra altid god.e. irlange Steder var cler store Sten og dybe 1iutler,
som om vinteren eller efter ii,egnvejr stod. fuLde af vand og udsatte de
agende for at væ]te' Fløre var der i d.en fugtige Åerstid næsten overal"t
saa d.en vejfarenCe tlt maatte ind over Liarkerrre langs med Vejen for
bedre at kunne komrne frem. irærdsren foregik crerfcr t<un f.angsont med.

Køretøjer, og var det rigtig sIent, kon raan næsten hurtigere frem til
-L'ods. nerr irurtigste Befordringsmaade var til lIest, hvis inan da red
paa en god iiest og ikke paia d.e smaa og'xlårgre Bønd.erheste, der næppe
sltid løb syndsrlig stærkt.

)et bedste rndtryk af fi]standen faar man gennem de synr cer blev
afholdt, naar Sogrrets Yeje var blevet elt for slerlrne og maatte sættes i
stand. Yed disse vaagedes der nøje over, at Landevejene havie den
foreskrerrne nredde, og at Gærcrezne langs med dem ikke gik for langt
ind paa dern og var u.Cen iirilLer melleur Sæd. og IIøst.

ved et saadant s,'n 16Je paa alre sognets veje var der roainge Hulrer
at f;rl4s og: jærrne, og niange Gærder at sætte i_ stancl . Flere steder tar.es



der o:n.iiuJ.veje, det er veje nrecl høje skrænter tir begge sider
eller Ye je med dybe lijulspor. i{ed. de klodsede vogne man d.engang

havde, kunde tr'ærdsfen ad saadirn-ne veje næppe være magelig, og med

de ve jmaterialer, sou d.a anvend.tes, har en rstandsættelse næppe

kunnet holde længe, og det har derfor jærrnligt været nødvendigt
at udbedre Vejene,

Ved' et andet Sl'n 1579 kaldes Yejen gennem lrTedre-I{il1ersl-ev
for den rette Landeve j rnellein Nyborg og Faaborg, og om Land.eve jen
8€nnern sallinge til sønd,er-Broby, hvor d.er 1?0) var blevet dræbt en
Soldat ved Lildholm rnelLem Lergravene og Lj.ndehuset yest for Sallinge
lyr siges det, at det var sket rrpaa farend.e Vej og Kongens Iiærstræde,
hvor licngen byoer Fred' og Frelse under Lovens Beskærmersern ontaLes
vejen forbi liybølregaarci merleo Højrup og r)spe og kaldes af NybøIle_
gaards iljer r'or Landevej, men det har dog sikkert kun været en mindre
Yej. Yed et Syn 1705 er vejen fra Langvad forbi Gelskovs liølre meget
daarrig paa den Del, d.er gik over Gelskovs ltiarker, saa næppe nogen
re;sende kunde kouure frem, og and.re af sognets veje er ogsaa paa
adskillige Steder me6et ond.e.

Lll! havae to liænd fra sellinge efter Herrecsfogdens crdre
synet

I'den Yei, som gaar forbi GeLskovs y!øLle imori. Rroby V=rk,
rrhvilken og nogle fare paa som Land"evej, og d.' foregav
i'ovennæynte 2d.e ir.E.rJ.d. I at den ve j igennem iler_skovs Lykker,sønden for Gelskov og ned.en forbi Gelskovs liiølr.e over riaen og
rrfrernceres igennem Gerskovs Lykke er saa sret, at det
'er fast den pure uinulighed at faa cen end.og med hete,Herredet repareret, d.e1s fozrnedelst vejens Dybhed og,sr'ethed, cels at intet findes nær ve. af sten el1erilOrus til dens .Reparation. Og orn d.en enil var at gører';'assabel, saa blev <ien d.o5: om finteren besværl ig og?rfarlig foruecielst ,i,aen, hvor over find.es ingen .Bro,,og Ce Ce rejsen,le skal over Aa€nr enten rle l,fommer igennemr'riiø'r'len el1er ei, saa skuld.e der over, naar clet skur.de værer'en l.;619r."1, bygges en ny Bro, sorl vi1 blive temarelig.bekostelig, men de 2de ,lænd. eragtede, sor, og saaleCes,i sig selv er, at den rette tranCevej kan gaa, som afr'Ålders f id og liar været, forbi 

'iillerslev ir.irke igennem
'sarlinge og ad ilroby værk, hvor llerracsfogden og haverilfor.:nstalto b Ve jen repareret.r,
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l November 1745 lod Gelskovs Ejer Vejen afl;rss og henviste den

ve jfu.rende til at ta,ge I'igennern Sallinge over SaLlinge I'{.ark igennem

Gelskovs Lykker llorden for GeLskov og ti1 Sønder-Broby ilIark, nemlig

Brobygaards Lykker, hvor Vejen er forsvarlig." Ved. Hillerslev Kirke

bfev der ved. Vejen efter Gelskov ned.ramrnet en PæI og Vejviser for at

afvise den vejfarende. -

11, December Ll)J kon den første almind.elige VejfcrorCning.
Ifø1ge denne ans&as som Hovedveje i Fyn Vejen fra Nyborg over Odense

til l;iiCoelfart paa,len norCre og fra l{yborg ti1 ,Issens, Bøjåen e11er

Friaborg paa Cen søncire Side. .Det blev nu c,l,ninCelig Regel, at
iiovecive jene ved.ligeholdtes af .Stiftet, de mind.re Landeve je af imtet
og Sivejene af Sognet.

Ved Udskiftningen gennenførtes derpaa de nødvendige Vejforandringt
i llillerslev icgn.

-Broerne trængte stadigvæk jæwrligt til at blive fornyet og

rer:arerct. 4. lecember Ll)) anneldte Sognefoged. K:rud. Hansen i
Hillerslev på:i L-rickadell Sirketing, at Hillerslev Bro var brøst-
fæIdig. Den blev straks efter synetr og Sognemænd.ene, Iørnmermænd,ene

Jacob I'l ielsen af Sallinge og Rasmus poulsen af sønd.er-Broby, fanat
den saa skrøbe1ig, at den maatte opføres af ny. Omkostningerne herved.
beregned.e de til 11)B iidr. 2 jir(. 4 sk. opførersen blev overd.raget
itrtreprenør Ii;ens christiansen i Krarup, og i Juli }Iaaned. 1g01
afhordtes der jyn paa den nye Bro, Ir[en aI]erede rgr{ var der visse
riiangrer trpaa Hi.llersrev Bro over susaaenr, som maatte afhjælpes.

Broen iiiallinge var u9g saa brøstfæld.ig, at den ikJre kunci.e
pas§eres af den vejfarence uden Frygt for at komme til skade.
Efterai de to ovennævnte førirnermænd havd.e synet rien, brev d.et
22. Iiloverober overdraget Forvalter Brechling fra Skousbo at opbygge den.
Hen paa somnreren 1J!! var.Broen færd.ig, og paa Birketinget begærede
Srechlirg f4- .iuBust to idænri ud.meldt tir at syne d.en. Der gik cog
kun en halve snes rr&r, 1nr1en cler rnaatte hoLdes rJyn paa d.ens Brøst_
fældighedl sorrr ilerrne Gang dog kun kan have været af mindre omfang,
da !'orvaLter jirechlin.;, nu paa Årreskov, snart efter paa Birketinget
annieldte, "at cien i ;3.lIringe h.am ved. Licitetion tirslagne Herre,c.sbro
nu er fæ:digil og, ønsked.es s;met .
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1B{O var d.er blevet bygget en ny Pfanked.ænrning .ved' Broen og

Aaen i Sallinge.

Præstebro mel1em l{ybø11e og Yantinge, som skal være blevet

kørt i StykJcer af SpanioLezne i IBOB, da de und'er deres Qphold i Fyn

kørte over den mecl d.eres Kanoner, maa væTe blevet slemt medtaget, thi

181{ klaged.e §ognepræsten til Sspe og Vantinge over Broen, der var saa

brøstfældig, et den ikke ud.en Fare kund.e passefles. Præsten kørte

nemlig d.enne langt kortere Vei ti} sit Annekssogn Vantinge i Stedet

for d.en }ængere Ve j om ad Jals }iø11e.

U1ykkelie Hændefse.

Det har ikke veret Brcens Skrøbelighed., men naaske nok rcanglen

af et i,ækv*rk el1er af et tilst*eidceligt stærkt Rækværk, som var Skyld'

i den ulykkellge liænitelse, som Sønd.agen åen IJ. Argust 1805 rnøCte

And.ers Jensen fra GeStelevlunde, da han kørte over den ved Gelskov

nyopbyggeåe Bro, idet Hestene blev sky, sprang u,l i Åaen og medtog

Yognen med,ånders Jensen, hans lione cg { smaa BøTrr. Han foregav

eeIv, at d.et var gaaet saaledes till I'Han kon kørende me'å de

benærmte 2d.e lieste rid af Gaar,ien Ge.Lskov cg vild.e over Broen til
Sønderbrob;'. -Da ha.n kom 1ua Broen, illev den fjerrner Hest bange

for.ndelst ien iiumlen, Vognen gav i)i.a 3roen, sprang ti1 Siden imod

der. nærmer, og efter at ira'le siødt til denne drog samme tillige med

Vcgnen, ham, Kone og Børn iii : i,aen, hvorved. begge Hestene årukned.e,

men harr ned iione og Børn r"r:rtded.es veå i{jæ1p af LaCefogien paa Gelsl<ov,

scm hjalp dem af vancet og ^oaa Landet.'r Hestene omkom d.erved, at ie
havde faaet }iovederrre ned i D;rndei.


