


Forord 

Redaktionen afVEJHISTORIE har endnu en gang anledning til 
at takke Carl Bro as og COWI for deres bidrag til udsendelsen 
af- nu 9. hæfte - af VEJHISTORIE. Temaer for indholdet er 
her vandløbenes færdselsmæssige betydning, bevaringen af 
ældre milesten og romersk vejpolitik på Cypern. 

Tidligere museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro, der 
tidligere har skrevet om ældre, bevaringsværdige broer, analy
serer i sin foreliggende artikel færdselen på langs ad og på 
tværs af danske vandløb; Poul Erik Udesen beskriver forløbet 
af en kampagne, som Vejafdelingen i Vejle Amt gennemførte 
for at bevare og restaurere amtets overlevende milesten; og 
endelig følger Per Ole Schovsbo og Michael Hertz op på præ
sentationen i forrige hæfte af Tønnes Bekker Nielsens disputats 
om det romerske vejnet på Cypern med nogle overvejelser 
blandt andet om vejhistorisk forskning. På redaktionsudvalgets 
vegne retter jeg tillige en varm tak til bidragyderne. 

Michael Hertz 

Kirsten-Elizabeth Høgsbro, f. 1929. 
Mag.art. i historie fra Københavns Uni
versitet 1957 og fra 1965 ansat som muse
umsinspektør ved Nationalmuseet. Hun 
har beskæftiget sig bredt med kulturhi
storiske emner, og publiceret flere artik
ler om kunst- og museumshistorie. Det er 
imidlertid især vejhistoriske temaer, der 
har haft hendes interesse, og den har 
udmøntet sig i talrige bidrag især om de 
danske broers historie. 

Poul Erik Udesen, f. 1951. Den personli
ge VEJHISTORIE grundlagt med prakti
kår ved Viborg Amts Vejvæsen. Som ny
uddannet teknisk assistent i 1973 ansat i 
anlægsafdelingen i Vejle Amts Vejin
spektorat Siden 1981 arbejdet i vejafde
lingens nabosektion med adgangsfor
hold, servitutter og ekspropriationer. Fra 
1983 tillige et interessant bijob med 
lokalisering, registrering og tilsyn med 
diverse jordfaste fortidsminder. I Vejle 
Amt er der pt. kendskab til 34 vildtbane
sten fra årene 1743-1760 samt 44 gamle 
mile-, kilometer- og vejvisersten af for
skellige typer, de ældste fra slutningen af 
1700-tallet. 
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Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb 

Af fhv. museumsinspektør, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro 

Når vi i Danmark taler om transport og færdsel til vands 
vil de fleste umiddelbart forbinde det med skibsfarten på 
det åbne salte hav, hvorimod kun få vil tænke på fragt
sejlads på de ferske vande, åer, søer eller kanaler. Det er 
ikke et emne, der fylder meget i Danmarks historie, og vi 
har heller ikke noget ord på dansk, der entydigt dækker 
begrebet transport og/eller færdsel på søer og åer. Det 
nærmeste bud vi kommer på et sådant ord er pramfart, 
dvs. sejlads med mindre fladbundede både, som trans
porterer gods til og fra det indre af landet ad åer og søer 
ud til deres udløb ved kysten, hvor godset blev omladet 
til eller fra større havgående skibe 

Pramfart 
Søer - og især åer - har altid fungeret som vigtige kom
munikationsveje, både inde i landet og ude fra kysten ind 
i landet. Det har i særlig grad gjort sig gældende i de æld
ste oldtidsperioder, hvor landet var bevokset med tæt 
urskov og med mange søer og vidtstrakte sumpområder. 
I et sådant landskab var transport og færdsel ad vandve
jene næsten en nødvendighed for at komme rundt i områ
derne udenfor bopladerne og for at opretholde den soci
ale kontakt mellem befolkningsgrupperne. 

Selvom landet i de følgende årtusinder gradvis blev mere 
og mere åbent som følge af opdyrkning og afgræsning, 
så var vidtstrakte områder stadig kun vanskeligt tilgæn
gelige uden et godt vejnet, og derfor fungerede især de 
store åer i hele oldtiden som vigtige transport og kommu
nikationslinjer. 

Fig. l . Pramsejlads på Susåen. Udsnit af Wilhelm Stibolts stik 
fra 1833 af Herlufsholm. Næstved Museum. 

Allerede fra for mere end 10.000 år f.Kr. finder man kla
re spor efter transport og færdsel på indvandet, som f.eks. 
padleårer, medens spor af både, udhulede stammebåde, 
først dukker op ca. 5.000 år f. Kr. Højst sandsynligt har 
der eksisteret en form for både også før 5.000 f.Kr.; men 
når der endnu ikke fremdraget spor heraf, kan det skyl
des, at sådanne både ikke har været lavet af egestammer, 
men af et mere forgængeligt materiale, der for længst er 
gået til. De store åløb har været vigtige kommunikations
strøg fra kysterne ind i landet, som f.eks. Kongeåen og 
Storåen, og det er sandsynligt, at der ved åmundingerne 
har været pladser, hvor gods er blevet landet, oplagret og 
omladet før den videre transport ind i landet. 

Ådalene spillede en betydelig rolle som færdselsårer i 
jernalderlandskabet omkring Varde Å, hvor der i de sene
re år dels er udgravet adskillige landsbyer, og senest er 
fundet meget rige grave med fremmed gravgods, som 
antagelig er kommet til de vestjyske egne med sejlads op 
ad åen. Det fremgår også af en række fund, at transpor
ten af varer bl.a. på Ribe Å er fortsat gennem Vikingeti
den, og at dette vandløb har spillet en vigtig rolle for den 
tidligste bydanneise og byudvikling i Ribe ca. 700 e. Kr. 

De seneste års arkæologiske forskning har påvist, at der 
ved mundingen af Tange Å på Sydøstfyn i det 4.-6. 
Århundrede e. Kr. har ligget et af de rigeste og største 
handelscentre i Skandinavien. Tilsvarende synes Trygge
vælde Å's munding på Østsjælland at have haft en betyd
ning for transport af varer fra Øresund og videre ind i 
Stevns, hvor der i samme periode udvikledes et magt- og 
rigdomscenter med et langtrækkende kontaktnet. 

Igennem vikingetiden og tidlig middelalder foregik 
transport af større godsmængder stadigvæk lettest ad 
vandvejen. Der er derfor en naturlig årsag til, at de fleste 
af vore ældste købstænder opstod ved fjorde og kyster, 
hvor der var adgang til et åsystem, som f.eks. Ribe, Tøn
der og Varde, der alle er anlagt et stykke inde bag kysten, 
hvor henholdsvis Ribe Å, Vidåen og Varde Å munder ud 
i Vadehavet. Det var også i tidlig middelalder, at Næstved 
blomstrede op ved Susåens udløb i Smålandshavet, ikke 
mindst på grund af den omfattende handel med de tyske 
hansabyer. - Også andre købstæders vækst skal ses i 
sammenhæng med, at de havde adgang til åsystemer, der 
skar sig dybt ind i landet, således Randers ved Guden
åens udløb og Ålborg, hvor købmændene benyttede Ryå
systemet nord for Limfjorden. 
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Men efterhånden som mange åløb ændrede retning 
og/eller sandede til, så de havgående skibe ikke længere 
kunne anløbe købstæderne medførte det en nedgang i 
pramsejladsen, hvad der også fik udviklingen i byerne til 
at stagnere. Det var ikke alene naturen, som lagde hin
dringer i vejen for pramfarten. Der var også en menne
skelig faktor, der gjorde sig gældende. De mange vand
møller, der blev opført langs de danske vandløb, bidrog 
med deres dæmninger og opsternninger væsentligt til at 
umuliggøre sejlads op ad åerne. Det samme gjorde de 
talrige lakse-, ørred- og ålegårde, der med deres tremme
og pæleværk mange steder fuldstændig spærrede for 
færdsel på vandløbene. 

Ved Vadehavet blev varetransporten yderligere vanske
liggjort på grund af inddigningen fra 1500-tallet og frem
efter, således at sejladsen til Ribe og Varde reduceredes 
betydeligt, for endeligt helt at stoppe efter etableringen 
af Esbjerg havn i 1870'erne, og den sidste rest af pram
farten ved Vestkysten sluttede med afvandingen af Tøn
dermarsken i 1920'erne. 

Fig. 2. Hestetrukket pram på vej op ad Gudenåen mod Silke
borg. På den første strækning fra Randers til Bjerringbro var 
det pramdragere, der udførte det hårde arbejde med at trække 
prammene opstrøms. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg 

Der er vel næppe noget sted i Danmark, hvor pramfarten 
har haft større betydning og varet længere op i nyere tid 
end på Gudenåen. Oprindelig var sejladsen kun mulig 
mellem Randers og Bjerringbro. Det var først i begyn
delsen af 1800-tallet, at Gudenåen blev gjort sejlklar, så 
prammene fra Randers kunne fortsætte forbi Bjerringbro 
helt til Silkeborg, og pramfarten nåede et højdepunkt i 
midten af århundredet, hvor langt over l 000 mennesker 
var beskæftiget med transporten af gods på Gudenåen. 
Der var også sejlads på tværs af vandløbene. Igennem 
århundreder var der behov for at blive fragtet over de 
større vandløb som Skjern Å eller Gudenåen, hvor til op 
til 1900-tallets begyndelse endnu var trækfærger. 
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Fig. 3. Trælfærge over Gudenåen, maleri af Hans Smidth, ca. 
1890, sandsynligvis ved Svostrup. Hvis man ville passere 
Gudenåen og andre store vandløb som f eks. Skjern var det 
mange steder kun muligt ved hjælp af både. Endnu langt ind i 
1900-tallet var der flere steder trælfærger over åerne. 
Foto: Statens Museumfor Kunst. 

Men ingenting varer ved. Overalt i landet blev etablerin
gen af jernbanerne det ultimative dødsstød for varetrans
port og pramfart på de danske vandløb. 

Medens prarnfarten, der var baseret på transport af gods 
dels stagnerede, dels helt ophørte, så opstod der i sidste 
halvdel af 1800-tallet en helt anden trafik på de danske 
vandløb. En ny foreteelse holdt sit indtog: Turismen. Det 
førte omkring århundredskiftet til en omfattende etable
ring af turistbådsejladser på de danske søer og åer. Den 
har enkelte steder holdt sig til vore dage, f.eks. på Fure
søen på Sjælland og på Gudenåen fra Silkeborg til Him
melbjerget. Det er vel kun få danskere, som ikke har 
været passagerer på en af disse både, hvor hjuldamperen 
"Hjejlen" siden 1861 har været kronjuvelen blandt turist
bådene på Himmelbjergsøerne. De sidste generations 
øgede fritid og lange ferier har i høj grad bidraget til, at 
flere og flere benytter sig af vore søer og åer i rekreativt 
eller sportsligt øjemed, ikke mindst indgår kanoferie, 
især på Gudenåen, som et væsentligt element, og om 
sommeren er der en intens trafik af kanoer på en række 
danske åer og søer. 

Vadesteder 
Uanset at mange åer og søer var sejlbare og derfor ind
gik som væsentlige led i tidligere tiders transport og 
færdselssystemer, så kunne de fleste vandløb, selv de 
ganske små, i ældre tider danne alvorlige barrierer for 
samfærdsel til lands og dermed for samfundsudviklin
gen. Vi må gøre os klart, at landskabet har ændret sig, 
ikke mindst de sidste par århundreder. Hvor vi nu finder 
enge med græssende kvæg eller dyrkede marker og af og 
til snorlige og udrettede åløb, var der i fordums tid store, 
fugtige områder, der jævnlig stod helt under vand, eller 



VEJHISTORIE NR. 9 · EFTERÅR 2004 

svulmende åer, som det var vanskeligt at forcere, enten 
man var til fods, til hest eller sad i en vogn. 

Fig. 4. En ca. 70 m lang træde
stensrække i Store Vildmose, 
dateret til omkring Kristi fødsel. 
Foto: Torben Dehn 1988. 

Allerede landets første indbyggere har utvivlsomt fors
tået at læse landskabet og finde de naturlige steder, hvor 
det var mindst besværligt at passere vandløbene. De har 
været klar over, at tilsyneladende ufarbare ådale skjulte 
sand- eller grusrev ler, der førte til steder i vandløbet med 
relativ lav vandstand, hvor bunden var fast, og dermed 
passage var mulig. Ofte er disse vadesteder med tiden 
blevet udbygget, repareret med planker eller små og store 
sten. I fortidens uberørte vandløb var vadestederne knyt
tet til åløbenes sving, deres mæandrer, og derfor har 
vadestederne da også i tidens løb skiftet beliggenhed, 
idet de har bevæget sig med strørnretningen. De fleste 
vadesteder har blot været stenlagte køreveje forsynet 
med trædesten eller spang til fodgængere. Som følge af 
vandløbenes uddybning, udretning eller ligefrem kanali
sering har vadestederne været udsat for en hårdhændet 
behandling, og de er næsten alle blevet udslettet. Netop 
fordi åernes løb er blevet ændret, ligger mange gamle 

Fig. 5. Gangsten over bækken i Davinde på Nordfyn. Et spang 
over en bæk eller et lille åløb kunne enten være en tilhugget 
træstamme eller som her en granitplanke. Foto: Nationalmu
seet 1924. 
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vad langt fra de nuværende åløb, godt skjult i vegetatio
nen ofte fjernt fra vandløbene. Hvor der tidligere var et 
vadested, finder man i dag eventuelt et beskedent, knap 
synligt broanlæg eller blot et cementrør under vejen. 

Fig. 6. Vadested ved Fausing bæk i Hvejsel sogn i nærheden 
afVej/e. Det er af uvis ælde, men er i brug den dag i dag. Forf. 
af denne artikel har benyttet trædestenene for at komme 
tørskoet over bækken. Foto: Nationalmuseet 1959. 

Vadesteder over mindre vandløb kunne i reglen benyttes 
hele året, men selv her kunne det ske, at vandmængder
ne ved tøbrud var så store, at det var risikabelt at gå over. 
Langt farligere var vadestederne ved de større vandløb, 
der undertiden blev så ufarbare, at de rejsende til tider 
måtte tage store omveje eller vente i lange tider, til van
det faldt igen. På vejen mellem Horsens og Skanderborg 
er der beretninger om, at man måtte vente to, tre eller fle
re dage før Hansted Å var til at komme over. Faremo
mentet ved at passere et vad var lige stor for høj som lav. 
Da kong Hans i j an u ar 1513 var på vej fra Ribe til Ålborg 
styrtede med hesten ved Skjern vad, og som følge heraf 
blev han så syg, at han døde ved ankomsten til Aalborg. 
Den stedlige tradition udpeger et vandhul i ådalen, som 
kaldes "Kong Hans' hul". Helt så slemt gik det ikke Chri
stian den 4., da hans vogn på vej til Køge en efterårsaf
ten væltede, da den skulle passere Snogebæk N avnet på 
den bro, der senere blev opført på stedet, "Onde aftens 
bro" fastholder endnu erindringen om det kongelige 
uheld. -At vadesteder også kunne få komme til at berøre 
en kirkebygning, tyder en beretning fra Vestjylland på. 
Præsten i Hee skulle passere Hover Å og Reager Å for at 
komme til sit annekskirke i No; han besværede sig så 



6 

meget over de to vandløbs rivende strømme, at det blev 
besluttet at nedrive No kirke. Hans kollega i Sdr. Jernløse 
på Sjælland havde et så alvorligt uheld ved vadestedet, 
Vommevad, over Regstrup å, at hans beklagelser førte til, 
at der her blev opført en bro. 

Ved forårs- og efterårstide var der en særlig en helt spe
ciel trafik gennem landet, især Jylland. Det var de man
ge studedrifter, der var på vej syd på til Elbmarkederne. 
Studene transporterede sig selv, men de skulle passere en 
række vandløb. Ikke mindst, hvis studedriverne valgte de 
vestlige ruter ned gennem Jylland, men de var ikke vel
sete ved de almindelige overgangssteder. Ved flere åer 
var der særlige studevad, steder med fast bund, hvortil de 
store og talrige studedrifter blev henvist for at de ikke 
med deres trampen skulle ødelægge de almindelige vad 
og det faste land, der førte ned til dem. 

I frostperioder, hvor isen ikke havde fået en sådan tykkel
se, at den kunne bære, var det vanskeligt at passere et 
vad. Under sådanne forhold skulle vandet ises, dvs. at 
den nydannede is skulle ophugges. Det kunne blive nød
vendigt at afholde licitation over isningen af de vadeste
der, der lå på hovedruterne. Privatpersoner forpligtede 
sig til at holde overfarten forsvarligt iset hele vinteren og 
åbningen så bred, at de kørende uden fare kunne passere 
stedet. Naturligvis mod at få privilegier i forbindelse 
med passagen af vadestedet. 

Ved oversvømmelser eller blot det, at vandet var grum
set, kunne det være vanskeligt at overskue, hvor vadeste
dernes nøjagtige beliggenhed var. For at komme miseren 
tillivs blev det ved et kongeligt reskript i 1698 indskær
pet, at vadestederne skulle forsynes med høje stolper, 
koste eller pæle på begge sider. Det er tvivlsomt, om dis
se bestemmelser blev gennemført alle steder. Men min
det derom afspejles i stednavne som Stolpevad eller 
Stokkevad. 

Kongeåen 
Der var i hvert fald et vandløb, hvor man ikke var inter
esseret i at markere, hvor vadestederne fandtes. Det var 
ved Kongeåen. Her var toldgrænsen, og tolden skulle 
erlægges enten i Ribe eller Kolding, og de officielle over
gangssteder var Gredstedsbro og Foldingbro, og i en 
periode også Skodborg. Men des højere toldsatserne 
blev, desto større blev fristelsen til at undgå at betale dis
se afgifter naturligvis. Der var et omfattende smugleri, ja 
det hørte vel egentlig til dagens orden, at især studedri
verne forsøgte at smyge sig uden om toldafgifterne. Det 
var ikke blot kvæg, der blev smuglet over Kongeåen, 
også en mængde købmandsvarer som f.eks. tobak gjaldt 
det om at få toldfrit over grænsen. På et kort over Kon
geåen fra 1830 var der markeret 36 vadesteder, og det vil 
være naivt at tro, at de ikke blev benyttet regelmæssigt til 
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at overføre såvel stude som andre varer uden told. Fra en 
række kilder ved man, at smugleri fandt sted i stor stil, og 
at det kun var i begrænset omfang, at vadstedsridderne, 
som patruljerede på begge sider af Kongeåen var i stand 
til at dæmme op for det professionelt organiserede smug
leri. Smuglerne og deres medhjælpere lagde aftalte steder 
sten ud i åløbet, anbragt på en sådan måde, ofte på skrå 
eller i en bue, at kun meget stedkendte folk kunne finde 
dem. Smugleriet var en så indbringende forretning, at det 
medførte, at jordene omkring Kongeåen steg i værdi på 
grund af fortjenesten ved smugleriet over vadestederne. 

Det er vanskeligt at datere vadesteder; deres alder under
streges ofte af, at de indgår i sogneskel eller herredsskeL 
De har imidlertid kun efterladt sig få eller ingen fysiske 
spor, som kan erkendes i dag. Mere eller mindre sporadi
ske undersøgelser har vist, at nogle vade- eller over
gangssteder kan dateres til bronzealderen, ja enkelte vej
føringer over sumpet areal eller mose som f.eks. Tibirke
vejen er anlagt i stenalderen. Gamle kort kan også give 
vigtige oplysninger om, hvor der var et vad, ligesom de 
hundredvis af stednavne, der ender på "vad" fastholder 
erindringen om tilstedeværelsen af et vadested. 

Det er dog især ved arkæologiske undersøgelser, det er 
muligt at finde vidnesbyrd om vadestederne og deres 
ælde. Indtil nu er der kun foretaget to systematiske 
undersøgelser i forbindelse med overgangssteder, nemlig 
i 1970'erne på Stevns ved Tryggevælde Å og Stevns Å, 
og fra 1999-2002 som et led i et naturgenopretningspro
jekt i Skjern Å-dalens nederste del fra Borris til udløbet 
i Ringkøbing Fjord. Det har vist sig, at der i begge områ
der har været talrige overgangssteder fra yngre stenalder 
til nyere tid, om end ikke kontinuerligt de samme steder. 
På Stevns er det dog bemærkelsesværdigt, at et enkelt 
overgangssted har været i brug i en periode på mere end 
l 000 år, og at de mest markante forbedringer af dem 
fandt sted i 2.-3. Århundrede e.Kr. Det peger yderligere 
hen på, at der var et politisk og økonomisk magtcentrum 
omkring Himlingøje, og at veje og vad ved Tryggevælde 
og Stevns åer skal ses ikke blot i lokalt, men også regio
nalt perspektiv. Anlægget af den ældste af Broskovveje
ne over Hulebækken i samme periode falder smukt på 
plads i denne sammenhæng. 

Vadesteder blev ofte møde- og samlingssted for folk, og 
mange af Danmarks ældste vandmøller blev anlagt ved 
vadesteder, hvor et potentielt opland for mølledrift var 
tilstede. Også kirker blev opført ved et vad, som f.eks. i 
Vestjylland, hvor fem kirker har det til fælles, at de lig
ger ved gamle vadesteder, nemlig Bur, Råsted, Torsted, 
Hover og Ølstrup. Vadene har formodentlig tilknytning til 
en større nord-sydgående vej, der i så fald kan have 
betinget kirkernes ensomme placering. Hvor vejene pas
serede et vandløb, var der et knudepunkt for trafikken. 
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Fig. 7. Fremdragne pæle i tre rækker afvej- og brokonstrukti
onen ved Nybro. De spidse toppe skyldes råd og ikke tilhug
ning. -De arkæologiske undersøgelser førte til, at DONG ind
villigede i at flytte rørledningen, således at selve anlægget ikke 
blev ødelagt og at de tilbageblevne stolper kunne bevares på 
stedet under nuværende terrænoverflade. 
Foto: Lene B. Frandsen 1998. 

Brobyggeri - et led i statsdannelsen 

Det er uvist, hvomår de første broer opførtes i Danmark. 
I 1998 blev der ved arkæologiske undersøgelser i forbin
delse med nedlæggelse af naturgasnettet fundet rester af 
et ca. 60 m langt og ca. 3,5 m stolpebygget vej- og bro
anlæg i et fugtigt moseområde ved Nybro ca. 10 km 
nordvest for Varde. Midt i mosen var et vandløb, Søvig 
Bæk, hvor der var spor af det ca. 5 m brede brospænd. 
Dendrokronologisk kan anlæggets opførelse dateres til 
761 e.Kr., og det har været genstand for omfattende repa
rationer i 785 og 791, og sidste gang i år 834, hvorefter 
vejen og broen må være blevet opgivet. Det er nærliggen
de at tolke dette anlæg og andre anlæg vejanlæg som 
Sjellebro på Djursland, bygget i året 752, som et udtryk 
for, at der har været en spirende centralmagt, der netop 
begyndte at se dagens lys i denne periode. 

Omkring år 980 opførtes flere broer i Danmark. Den 
største af dem førte over Vejle Å-dal i Ravning Enge. 
Broen, der dendrokronologisk er dateret til 979/980, 
er 760 m lang og bredden har mindst været 5 m. Som 
bygningsværk er anlægget unikt, men det har ting til 
fælles med mindre broer ved bl.a. Risby og Bakkendrup 
på Sjælland. Alle er de bygget inden for samme korte 
tidsrum, alle har haft en kort levetid og alle er uden spor 
af reparationer. Ravning Enge-broen blev opgivet efter 
få år - muligvis kun fem - og småbroerne erstattedes af 
stenlagte vadesteder, anlagt delvis oven i broerne og med 
genbrug af deres tømmer som fundament. Også ved 
Palgårde og Skiodersbro i Jylland er det fundet levn 
af træbrokonstruktioner, der kan dateres til omkring 
990. 
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Broen i Ravning Enge og de andre mindre broer er sam
tidig med de store ringborge Trelleborg, Fyrkat, Aggers
borg og Nonnebakken. Det er naturligt at se broerne i 
sammenhæng med disse borganlæg, som forskerne stort 
set er enige om, er opført som tvangsborge under Harald 
Blåtand (940-985), den Harald der på den store Jellinge 
runesten stolt proklamerede, at han "vandt sig al Dan
mark og Norge". Forudsætningen for samlingen af riget 
og oprettelsen af kongemagten i Danmark har i høj grad 
været tilstedeværelsen af en militær organisation. Det var 
nødvendigt dels at opføre borge på strategisk vigtige ste
der eller i urolige områder, dels at etablere et efter dati
dens forhold velfungerende vejnet med de dertil hørende 
broanlæg. Det er også blevet fremhævet, at netop 
omkring 980 var der et konkret behov for velfungerende 
transportforhold som et led i det militære forsvar af Dan
mark mod det tyske rige. I midten af 980' em e lettedes 
presset mod den dansk-tyske grænse, og behovet for et 
militær kommunikationsnet i højeste beredskab var der
med ophørt. Broen i Ravning Enge havde opfyldt sit for
mål. - Lokalt synes der heller ikke at have været det sto
re behov for broen, endsige dens vedligeholdelse. Man 
foretrak de kendte vadesteder mod vest Kolborg og mod 
øst Vingsted. 

Fig. 8. Den, der ager med stude, kommer også med. Vadested 
over en bæk på den jyske hede. Selvom der opfØrtes en række 
broer over åerne, ophØrte man ikke med at benytte vadesteder
ne, så længe, man endnu brugte hestevogne, eller et forspand 
af stude som her. Det var først med bilernes indtog på vejene, 
at vadestederne ikke kunne tilfredsstille trafikanternes behov. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg 

Vej- og brobygning - gode gerninger? 
I den sene vikingetid og middelalderen var det en hellig 
handling at gøre vej og bygge bro. For dem, der opførte 
broer, blev vejen efter døden mindre tung. Brobygning 
gav aflad og bidrog til at lette den sidste rejse enten for 
en slægtning eller for en selv. Fra indskrifter på danske 
runesten ved vi, at Sasser og Sølve byggede broer, men 
anlæggene eller rester af dem er for længst forsvundet; 
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stednavnet Sasserbro på Midtsjælland fortæller sammen 
med runeindskriften eftertiden, hvem der tog initiativ til 
at opføre en bro her for 1000 år siden. 

Der findes intetsteds i Danmark intakte brokonstruktio
ner fra hverken vikingetid eller middelalderen, og der er 
bevaret yderst sparsomme synlige levn af de middelal
derlige vejbroer. Det skyldes først og fremmest, at de så 
godt som alle har været bygget af træ. I det danske klima 
har konstruktioner af træ en krank skæbne. De havde en 
kort levetid, vel næppe mere end 20 år, og krævede 
næsten årligt reparationer. 

Bynavne, der ender på "bro", som f.eks. Hobro og Hols
tebro må formodentlig tolkes som udtryk for, at de første 
mere omfattende bosættelser fandt sted, hvor der siden 
middelalderen har været en bro over åløbet, og hvor der 
blev et trafikalt knudepunkt på samme måde som også 
flere vadesteder blev det. 

Fig. 9. De frilagte bevarede dele af den kvaderstensbyggede 
Løvelbro. I baggrunden til venstre ses en samling af løstfund
ne kvadre. Ved åen står stolper fra en senere bygget træbro. 
Foto: Hugo Matthiessen 1936. 

Dog, stenkonstruktioner fra middelalderlige broanlæg 
kendes. I Himmerland i Nordjylland er der fem steder 
fundet brudstykker af hvælvede granitstensbroer med et 
eller flere gennemløb. Mest kendt er Løvel bro, der har 
haft tre gennemløb. På stedet ses endnu et fragment af en 
bropille og enkelte tilbugne kvadre. Bevaret er også en 
stikbuesten med en latinsk indskrift, der har voldt de lær
de forskere meget hovedbrud. Tolkningen er ikke uden 
problemer, men så meget synes dog sikkert, at den kon
ge, der nævnes på stenen, må være Erik Plovpenning, der 
var konge fra 1241-1250. 

Den udsøgte tilhugning af kvaderstenen fra disse fem 
broanlæg, er den samme som vi nikker genkendende til i 
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de mange kirker, der blev opført i middelalderen. Det er 
en nærliggende tanke, at det kan være de samme perso
ner eller personkreds, der stod bag det storstilede kirke
byggeri i 1200-tallet, som også tog initiativ til, ja måske 
befalede, som der står på indskriften på Løvel bro, at dis
se broer skulle opføres af sten. Det kan være enten den 
centrale rigsmyndighed, kongen, eller repræsentanter for 
de regionale gejstlige institutioner, måske det verdslige 
aristokrati, der havde behov for effektiv kommunikation 
inden for landsdelen. 

Udover de fem himmerlandske broer, har vi i Danmark 
kun kendskab til yderligere en middelalderlig stenbygget 
bro, nemlig V ære bro, nord for Roskilde. Det var et af de 
få danske broanlæg, hvorom der gik frasagn gennem 
århundreder. Arkæologiske undersøgelser har imidlertid 
ikke givet sikkert grundlag for en nærmere oplysning om 
anlægget. Kun en imponerende vejdæmning ca. 500 
meter vest for den nuværende V ære bro, er i dag det syn
lige vidnesbyrd i terræn'et om, at færdselsstrøget i for
dums tid forløb her. 

Brøstfældige træbroer 
Fra midten af 1500-tallet begynder de skriftlige kilder, 
trykte som utrykte, i stigende omfang at give oplysninger 
både om vejenes og broernes tilstand, og ikke mindst 
hvor besværligt det var at færdes på dem. Særlig risiko, 
ja ofte livsfare var der fortsat forbundet med at passere de 
mange bække og åer. Broerne vedblev at være så brøst
fældige som de altid havde været. Det var og blev kon
struktioner af træ. Selv ikke på de særlige kongeveje, 
som Frederik den 2. og Christian den 4. anlagde til deres 
eget personlige brug, fortrinsvis på Sjælland, fandtes det 
fornødent at opføre broer af sten. De middelalderlige 
granitstensbroer, der endnu var i brug i 1600-tallets 
begyndelse, og som blev ødelagt under svenskekrigene, 
f.eks. de fem omtalte himmerlandske broer, genopførtes 
ikke af sten, men blev erstattet af træbroer. Træbroer 
kunne være af anseelig længde som f.eks. Skjern bro, der 
med sine næsten l 00 m var landets længste. 

Der var dog undtagelser. I 1616 gav Christian den 4. 
lensmanden på Kronborg ordre om at lade alle små bro
er i lenet opføre af mur og sten, en af dem ved Nivå. Den 
lille fine hvælvede granitstensbro, som i 1965 blev 
"opdaget" ved Gamle Skæremølle i Nordsjælland, kan 
have været en af de andre. Nævnes kan også, at Christi
an den 4. i 1633 gav Hans Steenwinkel d.y. i opdrag at 
bygge en hvælvet bro af sten i Køge. Det er såvidt vides 
den eneste by-bro, der blev opført af sten. I de øvrige 
danske kystbyer klarede man sig som overalt i landet 
med broer af træ. Selv Kolding, hvor Sønderbro var en 
stor indtægtskilde for byen på grund af tolden, der skul
le erlægges ikke mindst af de stude og heste, som passe
rede grænsen mellem kongeriget og hertugdømmerne på 
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Fig. JO. Gamle Skæremøllebro. Måske en af de små broer, 
som Christian den 4. i 1616 ønskede opfØrt i Kronborg len. 
Ved Gamle Skæremølle passerede alfarvejen fra Dagelykke 
ved Øresund til Frederiksborg Langstrup å. Broen kan være 
opført i forbindelse med de omfattende byggearbejder, der 
udførtes på slottet omkring 1600, og som nødvendiggjorde 
transport af stenmaterialer i tungt lastede vogne, der kom fra 
Dagelykke eller Sletten strand. Foto: Johs. Hertz. 

vej til Elbmarkedeme, nøjedes med en træbro indtil 
1807. 

Overalt på landevejene lod man sig nøje med broer af 
træ, uanset de krævede hyppige istandsættelser. Det går 
som en rød tråd gennem alle breve og forordninger, der 

Fig. Il. Ans t bro, nedrevet c. 1900. Der er bevaret fire brod
ragere, hvis smukt udskårne endestykke, broknægtene, sam
men med ligende detaljer fra rækværket daterer anlægget til 
1600-tallet. Ældre foto på Nationalmuseet. 
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vedrører vej- og broforhold i 1600-og 1700-tallet, at der 
var et evigt bøvl med at vedligeholde disse sårbare 
trækonstruktioner. De er konstant brøstfældige, og uafla
deligt indskærpes det såvel centrale som lokale myndig
hed, at nu skal de farlige broer bringes i orden. Men lige 
meget synes det at have hjulpet. Fra alle rigets egne lød 
der i 1600- og 1700-årene de samme klager over vejes og 
broers tilstand. Jerimiademe over "de onde veje" og slet 
vedligeholdt eller manglende broer og livsfarlige vade
steder hørte vel i den grad dagliglivet til, at det forblev 
med vejvæsen og broer som med vejret: Alle kunne bli
ve enige om, at det var dårligt, men ingen gjorde eller 
kunne gøre noget ved det. 

Fig. 12. Den ene af de to broer, som i 1757 opførtes ved Blæs
enborg under alleen til Ledrebarg over Kornerup A. Bygher
ren var Johan Ludvig Holstein, der ejede Ledreborg. Han var 
også patronfor Herlufsholm, hvor han over Susåen lod opføre 
en bro, der med sine fem høje tøndehvælvinger er den største 
vejbro af sten, som opførtes i første halvdel af der i 1700-tal
let i Danmark. Arkitekten var i begge tilfælde E.D.Hiiusser, 
som også stodfor Christiansborg slots opførelse. Foto: Forf. 

Til bekvemmelighed for de rejsende og til gavn 
for landboerne 
Vi skal helt frem til sidste halvdel af 1700-tallet, førend 
der med kraft blev sat ind på at løse denne del af sam
færdselsproblememe. I 1761 besluttedes det, at alle lan
dets provinser skulle forsynes med gode og nye veje; 
orden og fasthed blev der først i vej- og brobyggeriet, da 
den franske højtuddannede vejingeniør Jean Marmillod i 
1764 kom til Danmark. I de følgende 12 år fik han og 
hans medarbejdere, i begyndelse franske ingeniører, 
senere den stab af danske vejingeniører, han fik uddan
net, vej- og brobyggeriet i Danmark til at fungere. Med 
vejforordningen fra 1793 blev det lovmæssige og admi
nistrative grundlag skabt for en ny vej- og bropolitik, og 
af lovens formålsparagraf fremgår det, at der er kommet 
en ny dimension ind: Vejene skulle være bekvemme og 
til gavn for befolkningen, og de skulle derfor også forsy-
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nes med broer bygget af sten, i hvert fald på hovedveje
ne og de større amtsveje. Træbroer kunne kun accepteres, 
hvor det uanset rådgivning fra vejmyndighederne i 
København ikke var muligt at skaffe den fornødne 
arbejdsmæssige ekspertise til at opføre kampestensbroer. 
De nye broer, smukke hvælvede stenkonstruktioner, blev 
udført som tro kopier af de franske mønstertegninger, og 
det var også disse, der blev forbilledet for de næste l 00 
års brobyggeri i Danmark. Mange af de prægtige buebro
er, der opførtes under de danske hovedveje, er stadig i 
brug, selvom det naturligvis har været nødvendigt at 
udvide i nyere tid. 

Problemet med at skaffe kvalificeret arbejdskraft skulle 
vise sig at være permanent. Vejkorpset i København måt
te entrere med københavnske murermestre, der udsendte 
specialhold, som drog fra det ene sted til det andet for at 
opføre de teknisk krævende granitstensbroerne. Kun de 
mere beskedne broer som f.eks. stenplankebroerne kun
ne overlades tillokale bygmestre. En af de smukkeste er 
broen ved Immervad opført i 1786, og som en række 
andre endnu bevarede stenplankebroer afspejler dens 
konstruktion tydeligt, at dens forgænger var af træ. Siden 
1784 havde der i øvrigt været forbud mod at bruge træ til 
opførelse af bro- eller stenkisteanlæg syd for Kongeåen. 

Fig. 13. Frederiksbroen i Odense, den første støbejernsbro i 
Danmark. OpfØrt 1844, indviet med stor festivitas den 6. okto
ber under tilstedeværelse af Christian den 8. og hans søn kron
prins Frederik, efter hvem broen fik navn. Pennetegning i 
Møntergården Odense. 

Nye tider - nye materialer 
I 1844 indviedes under megen pomp og pragt Frederiks
broen i Odense. Det var den første støbejernsbro i Dan
mark, et beskedent, men dog vigtigt tegn på, at en ny tid 
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og en ny teknologi så småt var ved at erobre landet. Jern, 
støbejern og svejsejern og siden hen stål skulle blive det 
materiale, hvor de fremtidige broer blev bygget. For 
samfærdslen var den væsentlige nydannelse først og 
fremmest etableringen af jernbanerne. Med jernbanerne 
var der kommet en ny anlægsmyndighed, som blev 
førende, hvad angik brobygning. Da De danske Statsba
ner i 1947 gjorde status over de forløbne 100 år, var der 
1.540 broer, heraf de 1.030 egentlige sporbærende kon
struktioner over vandløb. I begyndelsen var det 
murstensbyggede hvælvede broer, de fleste med granits
tensfacader og flere buer, som f.eks. broen over Vårby Å 
ved Korsør, der havde fem buer. Men allerede omkring 
1860 gik man over til at benytte smedejern som bygge
materiale, og der opførtes flere broer med brooverbyg
ning af pladejernsdragere og i reglen med brotømmeret 
direkte hvilende på disse. En af de første var Langå-bro
en, der var færdig i 1862. Allerede to år efter fik den sin 
plads i Danmarks historie som den første jernbanebro, 
der blev sprængt under en krigshandling. I perioden ind
til 1900 gik man stort set over til at opføre broerne med 
en brooverbygning af hovedgitterdragere af svejsejern. 
Mange broer af denne type findes på de vestlige bane
strækninger i Jylland, hvor disse skærer Varde Å, Skjern 
Å og Storåen. 

Umiddelbart før 1900 vandt et helt nyt byggemateriale 
indpas: jernbeton, der blev markedsført af et af de store 
entreprenørfirmaer som et materiale der bevarer sig ufor
andret i ild, luft og vand. Især ved løsningen af vanskeli
ge funderings- og vandbygningsarbejder viste dette 
materiale sig næsten som et vidundermiddel og kom til at 
betyde et spring i udviklingen, ikke mindst inden for bro
byggeriet blev det revolutionerende. I begyndelsen af 
1900-tallet opførtes de første danske vejbroer af jernbe
ton, den smukkeste vel nok amtmand Hoppes bro med 
tre buer over Gudenåen ved Langå. Selvom man har måt
tet erkende, at også dette materiale havde sine mangler, 
så blev jernbeton og stål gennem hele århundredet de 
foretrukne materialer ved opførelse af broer, ikke alene 
storbroerne over de danske sunde og bælter, men også 
over de mere beskedne vandløb inde i landet, hvadenten 
der var tale om vej- eller jernbanebroer. Konstrukti
onsmæssigt holdt man sig til de kendte gamle modeller -
der blev hverken opført elegante og dristige hængebroer 
eller sfæriske skråstagebroer over de danske åer eller 
søer. Man holdt sig på det jævne. 

Vi kan ikke gå på vandet, men næsten. Vi må nøjes med 
at konstatere, at der ikke synes at være praktiske, tekni
ske eller økonomiske hindringer for, at vi kan komme 
tørskoet over åen, og det er jo netop på den anden side af 
åen, at græsset er grønnest. 
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Fig. 14. Amtmand Hoppes bro 
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ton af Christiani & Nielsen i 
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havde Bestyrelsen af Gudenå stil
let særlige krav om broens højde. 
Det var amtmand Hoppe i Ran
ders amt, der havde været den 
drivende kraft bag bygningen af 
broen. Deifor udvistes der ham 
den ære, at broen fik hans navn. 
Men tiden løb ogsåfra denne bro. 
Siden 1965 har denfungeret som 
gangbro i et smukt anlæg, der 
strækker sig ved åens bredder. 
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Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur 

aftekn.ass. Poul Erik Udesen, Vejafdelingen, Vejle Amt 

Alle mennesker når på et eller andet tidspunkt frem til, 
hvad man populært kalder en milepæl i deres tilværelse. 
Nogen er oven i købet så heldige at opleve indtil flere af 
slagsen. Forfatteren af denne artikel mener afgjort at til
høre sidstnævnte. Heldig fordi vi i Vejle Amt er beriget 
med et forholdsvis stort antal af forskellige typer mile
pæle - eller milesten, som de rettelig må kaldes i dag. 
Desuden står jeg nu som amtsansat snart foran endnu en 
milepæl, nemlig amternes nedlæggelse. Det betyder, at 
de gamle milesten, der i sin tid blev opstillet langs det 
overordnede vejnet, og dermed fortrinsvis har sorteret 
under amterne, fremover bliver underlagt en ny vejbesty
relse. 

For størstedelens vedkommende bliver det nok de nydan
nede kommuner, der overtager ansvaret for bevarelsen af 
disse værdifulde fortidsminder. Med alle de nye opgaver 
disse kommuner fremover får tilført, kan jeg personligt 
godt frygte lidt for milestenenes skæbne, herunder hvor 
høj prioritet vedligeholdelsen af dette smukke stykke 
Danmarkshistorie vil få i fremtiden. 

Min interesse og omsorg for denne spændende del af 
vejhistorien skyldes, at vi i Vejle Amt i løbet af 2001 har 
gennemført en omfattende og yderst tiltrængt restaure
ring af 23 gamle mile- og kilometersten. Stenene er alle 
af samme type, formet som en keglestub og hugget i 
bornholmsk granit for mere end 150 år siden. En type 
som i dag blandt andet er at finde på Fyn og langs den 

Fig. l. JO km-stenen står på landevejen mellem Vejle og Her
ning, lidt Øst for Jelling og JO km fra Vejle. Fotoet er fra før 
renoveringen. Foto: Forf. 

gamle hovedvej 10, fra Haderslev i syd og helt til Ran
ders i nord. 

Stenene findes i to størrelser og optræder som henholds
vis mile- og kilometersten. De mindste består af en keg
lestub på l meters højde oven på et 25 cm højt funda
ment, men hugget i eet stykke granit. "Voksenudgaven" 
har en keglestub på ca.l ,60 m, stående løst oven på et 40 
cm højt granitfundament Alle sten er prydet med et kon
geligt monogram og herunder en afstandsangivelse. 19 af 
stenene fungerer i dag som kilometersten, mens de sidste 
4, som alle findes i og nord for Horsens, har overlevet 
som "rigtige" milesten, og med en placering som meget 
vel kunne være den oprindelige. 

Den første af disse møder vi på Sønderbrogade i Hor
sens. En af de store kæmper med Frederik den 7.'s mono
gram og nedenunder "7 MIIL". Opstillet i begyndelsen 
af kongens regeringsperiode (1848-63) og de 7 mil angi
ver afstanden fra Koldinghus, som dengang var udgangs
punkt for vejenes opmåling. 

Nord for Horsens støder vi først på en lille 71/2 MIIL, 
derefter en stor 8 MIIL og en lille 81/2 MIIL, inden vi når 
amtsgrænsen mod Århus. Her får vi altså forklaringen på 
de to forskellige størrelser. De små er "født" som halv
milesten og de store som helmilesten. Rækken af hel- og 
halvmilesten fortsætter i øvrigt ubrudt videre gennem 
Skanderborg til Århus med 121/2 som den sidste og der-

Fig. 2. JO km-stenen efter renoveringen. Forvandlingen er 
markant og skævheden er fjernet. Foto: Forf. 
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fra videre nordpå til Randers, 14-18 MIIL. En dansk mil 
svarer til 7.532 meter. 

Med metersystemets indførelse i Danmark i 1907 miste
de milestenene deres egentlige betydning, og det resulte
rede i meget forskellig skæbne fra amt til amt. Nogle ste
der lod man dem blot blive stående, samtidig med at man 
opstillede nye kilometersten. Andre steder blev de flyttet 
og ændret til 10, 20 og 30 km-sten. Det skete eksempel
vis ved, at man vendte stenen om og på den modsatte 
side indhuggede et nyt monogram og en kilometerangi
velse. Det kunne også foregå, som det skete med vore 
øvrige 19 sten. Her borthuggede man simpelthen milean
givelsen, og i den fordybning der herved fremkom ind
huggedes i stedet en ny kilometerangivelse (l O, 20, 30 
osv.) På samme måde med monogrammet. Året før, altså 
i 1906, var Frederik den 8. tiltrådt som ny konge, så her 
behøvede man blot at borthugge et romertal VII, som i 
den fremkomne fordybning blev erstattet af et stiliseret 
8-tal. 

Stenene var hermed ved lidt avanceret genbrug bevaret til 
glæde for eftertiden. Forklaringen på, at kun de fire sten 
omkring Horsens har overlevet, er formentlig, at de den
gang hørte under Skanderborg Amt. Omhuggede eller ej, 
så er vi i Vejle Amt glade for, at vi har bevaret så mange 
sten, idet størstedelen af landets milesten ved metersyste
mets indtog på sørgelig og brutal vis blev hugget til 
skærver. Det burde have været strafbart! 

Både mile- og kilometerstenene har siden 1969 været 
beskyttet af Naturfredningslovens bestemmelser om 
jordfaste fortidsminder. Administrationen af disse over-

Fig. 3. 20 km-stenen findes på landevejen mellem Vejle og 
Billund, ved starten på den nye omfartsvej uden om Vandel, 
20 km fra Vejle. På før-billedet ses algebelægninger t. v. og 
maling, der er løbet ned over monogrammet. Foto: Forf. 
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Fig. 4. 20 km-stenen. På efter-billedet ses tydeligt de udhug
gede fordybninger ved dels S-tallet i monogrammet og dels 
hvor 20 km er indhugget, som tegn på stenens "tidligere liv" 
som milesten. Det ses også, at stenen er hævet ca. 20 cm. 
Foto: Forf. 

gik i 1973 fra Nationalmuseet til Skov- og Naturstyrel
sen, for hvem Vejle Amt udfører det lokale tilsyn. I for
bindelse med et besøg fra Skov-og Naturstyrelsen blev vi 
gjort opmærksom på, at Fyns Amt i 1988 med et rigtig 
flot resultat havde ladet deres tilsvarende milesten 
restaurere hos en stenhugger. Vi blev samtidig opfordret 
til at tage over til Fyn for at høre lidt nærmere om, hvor
dan de havde gjort og ikke mindst for at se det færdige 
resultat. Opfordringen blev fulgt, og da vi så deres smukt 
restaurerede milesten, var vi ikke et øjeblik i tvivl. Nu 
måtte vi selv i gang. 

I årevis havde vore egne milesten nemlig fremstået som 
vores dårlige samvittighed. Nogle som følge af utallige 
års manglende vedligeholdelse, men vel nok i endnu fle
re tilfælde på grund af velmente, men desværre ofte uhel
dige forsøg på vedligeholdelse. 

Hver enkelt vejmand havde igennem tiderne stort set 
praktiseret sin helt personlige stil og ikke mindst farve
sammensætning. Han havde sandsynligvis bare taget, 
hvad han nu havde stående af malingsrester derhjemme i 
garagen og det har selvsagt ført til et noget spraglet bil
lede. Alle kunne se, at det var synd, og i amtet havde der 
derfor længe været et ønske om at give stenene en til
trængt "ansigtsløftning" og ikke mindst et ensartet præg. 

Derfor besluttede vi os til at følge den fynske model og 
valgte tilmed at benytte den samme stenhugger til opga
ven, nemlig Sandau Stenhuggeri i Svendborg. 

Der blev aftalt en "køreplan" med stenhuggerfmnaet, 
gående på at de modtog 5-6 sten ad gangen, svarende til 
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Fig. 5. Stenhuggeren i færd med at duppe bladguld på mono
grammet med sin lille pensel. Foto: Forf. 

et lastbillæs. Indsamling og efterfølgende genopstilling 
blev skånsomt håndteret af amtets entreprenør, og for at 
hindre at stenene skulle lide overlast undervejs, foregik 
transporten på specialfremstillede paller. 

Den professionelle behandling hos stenhuggeren startede 
med en omhyggelig afrensning for årtiers algebelægnin
ger, vejsnavs og gammel maling, hvorefter stenene måt
te gennemtørres. Efter op til en måneds tørring var det 
endelig tid til den store forvandling. Det indhuggede 
kongelige monogram blev med rolig og kyndig hånd på
Jagt et fint lag bladguld og efter et par dages tørretid end
nu et lag bladguld. Til sidst blev mile- og kilometerangi
velsen malet op, med nøjagtig den samme smukke røde 
farve som på de fynske milesten. Efter endnu et par 
dages tørretid var stenene klar til afhentning og genop
stilling, samtidig med at det næste læs blev afleveret til 
samme behandling. 

I november 2001 blev de sidste sten stillet tilbage på 
deres plads. I forbindelse med restaureringsprojektet 

Strøtanker i anledning af en disputats 

af dr.phil. Per Ole Schovsbo og Cand.mag. Michael Hertz 

Mens man stadig må efterspørge den samlede metodiske 
indgang til dansk vejhistorie i oldtid og middelalder, er vi 
kommet godt i vej nu med hensyn til Cyperns antikke 
vejvæsen. I årene 1990-93 gennemførte Århus Universi
tet landskabsundersøgelser på det vestlige Cypern - bl.a. 
fordi moderne landbrug og store anlægsarbejder var i 
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benyttede vi samtidig lejligheden til at foretage nogle 
oplagte småjusteringer. Nogle sten trængte til at blive 
hævet lidt, andre til at blive trukket en smule "frem i 
lyset" eller måske bare få beskåret omkringstående 
beplantning, mens andre igen blot trængte til et waterpas. 
Stenhuggerens fine håndværksarbejde fortjente i hvert 
fald, at vi i respekt gav stenene så fremtrædende en 
plads, som hensynet til trafiksikkerheden tillod de pågæl
dende steder. 

Reaktionerne fra omverdenen er da heller ikke udeblevet. 
Projektet har både undervejs og efterfølgende fået mas
ser af god reklame fra de lokale aviser, den regionale 
radio og endda fra TV, der dukkede op og lavede et fyl
digt indslag i den bedste sendetid, den dag da de sidste 
milesten blev genopstillet. Også fra en lang række priva
te har vi fået utrolig positiv respons. Det skinnende blad
guld gør simpelthen, at stenene nærmest er umulige at 
overse for trafikanterne. 

Derfor kan jeg på det kraftigste opfordre de amtslige og 
statslige vejbestyrelser til, inden strukturreformen træder 
i kraft om to år, at give deres forskelligartede milesten et 
serviceeftersyn og overveje en forfriskende "ansigtsløft
ning". I et stort vejbudget bør det i hvert tilfælde ikke 
være økonomien, der hindrer et sådant restaureringsar
bejde. Vejle Amts udgifter til stenhuggeren beløb sig kun 
til 61.000 kr. for de 23 sten. Lidt større var udgifterne til 
entreprenøren, nemlig ca. 80.000 kr. for indsamling, 
transport til og fra Svendborg, opretning og genopstil
ling. Her er med andre ord tale om et meget synligt til
tag, der for beskedne midler kan sætte et værdigt punk
tum - eller en sidste milepæl - for amternes virke som 
vejbestyrelse, til stor glæde for trafikanterne i flere gene
rationer fremover. Så med en smule lobbyarbejde fra alle 
der brænder for vejhistorie, håber jeg restaureringsbøl
gen vil brede sig ud over hele landet. Jeg ønsker held og 
lykke med arbejdet! 

færd med at ødelægge resterne af de antikke veje. Siden 
har Tønnes Bekker-Nielsen fortsat arbejdet med at kort
lægge antikke vejspor ud over resten af øen. Selv om det
te feltarbejde på grund af de politiske og militære forhold 
ikke fik samme omfang som tidligere, bringer afhandlin
gen - udover en indledende indføring i studiet af romersk 
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vejbyggeri, såvel i almindelighed som for så vidt angår 
vejpolitikken i udvalgte enkeltområder - en udførlig regi
strering og inventering af eksisterende rester af Cyperns 
antikke vejvæsen. Afhandlingen er yppigt illustreret og 
bringer et spændende kortmateriale med skildring af de 
cypriotiske vejanlægs historiske kronologi. 

Men styrken i værket er den metodiske diskussion om de 
forskellige kildegruppers udsagnskraft og vægtning på 
baggrund af de internationale undersøgelser og litteratur. 
Herfra kan også dansk vejhistorie hente inspiration som 
kan føre forskningen videre. 

Det er nemlig tankevækkende, at mens dansk forskning 
af infrastrukturens historie hermed høster triumf i det 
store udland, er vi stort set ikke kommet ud af stedet i 
Danmark siden 1930'erne, hvor man ud fra arkivstudier 
og raske traveture i jyske landskaber lagde grund til de 
regionale mytologier om vejenes genesis. Efterhånden 
kan de ikke længere opretholdes, nu hvor bebyggelsesar
kæologi og store helhedsundersøgelser af kulturlandska
bet gennem årtier har skabt ny viden. 

Dette leder til refleksion over udforskningen af dansk og 
romersk vejhistorie- over vejforskningens fremvækst og 
udvikling, dens skift i fokus, dens resultater og springe
ne i vores opfattelse. 

Studiet af antikke veje 
Ifølge Tønnes Bekker-Nielsens forskningsoversigt spo
res historisk interesse for antikke veje allerede i 1626, da 
højesteretsdommeren i Reims Nicolas Bergier udsendte 
et sprænglærd værk Histoire des grands chemins de 
/'empire romain. Som så mange andre sprogkyndige 
dengang, havde højesteretsdommeren samlæst en række 
klassiske tekster, der fra midten af det 15. årh. var blevet 
udgivet af de humanistiske skoler. Som næste større 
afhandling om antikke veje nævnes Zur Geschichte des 
Wegebaus bei den Griechen, som blev udsendt af Ernst 
Curtius i 1855. Fristende vil det være i denne forbindel
se at søge vor danske C. L. Paulsen indføjet blandt disse 
forfattere, selv om hans værk Forsøg til en historisk 
Beretning om Veivæsenet i Danmark fra 1823 aldrig blev 
trykt men fandt hvile i Rentekammerets Vejkontors 
meget rummelige arkiv. Fælles for disse ældre arbejder 
er, at de væsentligst var baseret på skrevne fremstillinger 
fra ældre tid og kun i mindre omfang byggede på iagtta
gelser og undersøgelser af vejspor i terrænet. 

Fuld forståelse af vejhistorisk udvikling forudsætter 
imidlertid, at ikke bare vejanlæggene men også trafikken 
herunder transportmidlernes teknologi og trækdyrenes 
fysiske egenskaber inddrages. Det stadigt løbende sam
spil mellem veje og trafik ("formål") er synligt resultat af 
dynamikken i bebyggelses- og samfundsudvikling 
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lokalt, regionalt og nationalt. Og så er det jo tankevæk
kende, at vi i forskellige tidsaldres landtransport kan fin
de sammenlignelige størrelser fra oldtiden og helt frem 
til hestevognene gik af mode omkring 1920. 

Lidt yngre end ovennævnte Nicolas Bergier men næppe 
mindre lærd var Johannes Scheffer ved universitetet i 
Uppsala, der i 1671 udsendte et nu næsten ulæseligt værk 
om landtransportmidler: De vehiculis antiqvis. Køre
tøjernes antikke historie blev udvidet og væsentligt bed
re belyst end hos Scheffer i et værk af vognfabrikant J. C. 
Ginzrot på to illustrerede pragtbind fra 1817: Die Wiigen 
und Fahrwerke der alten Volker, besonders der Griechen 
und Romer (ikke omtalt hos Tønnes Bekker-Nielsen). De 
to første bind fulgtes i 1830 efter Ginzrots død af et par 
let kaotiske bind udsendt posthumt af en hændervriden
de kurator. 

Kvaliteten af Ginzrots gigantiske og ikke helt fuldendte 
4-binds værk kan diskuteres. Værkets opstilling af hen
visninger til antik litteratur og de sammenstillede ordli
ster (græsk-latin og tysk) er imidlertid meget interessan
te og bør ved senere lejlighed fordre fordybelse. Det kan 
jo være at Tønnes Bekker-Nielsen, frigjort fra Cypern, 
vil kunne afse tid og kræfter til et sådant projekt og der
ved bidrage til at afklare og præcisere de mange vogntek
niske termer i klassiske tekster, der har så stor betydning 
for forståelsen af romerske veje og deres trafik. Fejltolk
ningerne af selv de mest grundlæggende romerske vogn
benævnelser (vogntyper) i moderne teknologiske over
sigtsværker er ofte katastrofale. 

Inden for det skandinaviske område er landtransportmid
lernes historie lidt bedre kendt, takket være Ib Møllers 
Hestevogne i Danmark fra 1998 og Svein Magne Olsens 
Hestekjøretøy fra 200 l. Også Per Ole Schovsbo har 
bidraget hertil med sin Oldtidens vogn i Norden fra 1987. 

Men tilbage til afhandlingen. 

Den moderne litteratur om de antikke veje er ganske 
overvældende, skriver Tønnes Bekker-Nielsen. En bib
liografi på 2.500 titler fra 1997 omfatter således kun de 
mere betydelige værker om romerske veje. Litteraturen 
behandler selvsagt også metodik og udviklingen af red
skaber til feltarbejdet, der var af grundlæggende betyd
ning for arbejdet på Cypern. Men hvorledes afgør man 
formålet med et konkret vejanlæg, - hvordan datere 
anlægstidspunkt og brugsperiode, - hvorledes kan man 
være sikker på at den vej, der omtales i en klassisk tekst 
også er den samme som den, der ligger i terrænet i dag -
og hvad definerer en oprindelig vej, når den i løbet af 
århundreder er ombygget, flyttet og udvidet til det uken
delige og måske i dag ligger begravet under en tresporet 
trafikvej? 
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England, Sicilien, Israel - og Cypern 

Tønnes Bekker-Nielsen udvælger 3 forskellige under
søgelser af romerveje for at belyse problemstillingen. 
Den første gælder synlige vejspor i terrænet, registreret 
af Ivan D. Margary i 1950'eme for Council of Britisk 
Archaeology i det sydlige England. Det kortlagte vejsy
stem udgør tilsyneladende et fuldt oplyst netværk. Men 
kritiske undersøgelser har senere vist, at netværket er 
baseret på alt for løse formodninger. Kun få strækninger 
har anlæg af beviselig romersk herkomst. 

Den anden undersøgelse er udført af Gerald Verbrugge i 
1976. Den omfatter ikke vejene selv men den romerske 
vejpolitik på Sicilien. Verbrugge konkluderede, at der 
ikke var nogen romersk vejpolitik på Sicilien, fordi 
næsten alle veje på øen var anlagt før romernes ankomst. 

En tredje undersøgelse gælder hellenistiske og romerske 
veje i Judæa, Samaria og Galilæa og er udført af David 
Dorsey i 1991. Her trækkes der netværkslinjer mellem 
bebyggelser og terrænets tvangspunkter (pas)- for at vise 
de potentielle ruter, der gennem tiderne muligvis - men 
ikke beviseligt - har været anvendt af indbyggerne. 

Heraf vil vi uddrage nogle betragtninger om metodik
kens overførelse til dansk grund. 

1950' emes britiske form for feltarbejde, hvor resultaterne 
tilsyneladende bekræfter sig selv og giver basis for en 
række valg og interpolationer uden reelt hold i virkelighe
den, ligger ikke langt fra den metode danske Hugo Mathi
essen anvendte i sine hærvejsstudier fra 1930. Der er 
andre tilsvarende eksempler i dansk vejhistorisk litteratur; 
og det viser behovet for en nyformuleret metode. 
De sicilianske undersøgelser peger på, at veje (eller ruter) 
til alle tider var en levende del af aktiviteter og kommuni
kation mellem bosættelserne. Romerne overtog, brugte 
og vedligeholdt de veje, de havde behov for - akkurat som 
man også ser det i dag. Det er ikke altid til at finde ud af, 
om en kongevej (via regis) forbliver kongevej efter den 
åbnes for offentligheden og dermed egentlig bliver alfar
vej. Især ikke, hvis det viser sig at vejen før den blev kon
gevej, delvist kan føres tilbage til middelalderen som et af 
hærstræderne (via regia) mellem købstæderne og siden 
arilds tid har tilhørt sognevejsystemet Konklusionen er 
derfor nærliggende: en vej eller rute bør tolkes ind i en 
samtidig kontekst - med topografi, bebyggelse, trafik og 
transportmidler som netværksparametre. 

Den af Dorsey tegnede topografiske matrix for israelske 
netværkslinjer synes først at kunne eksponere et syn
kront vej- og transportsystem, når den sammenholdes 
med andre uafhængige kilder. Men modellen indeholder 
et spændende potentiale for netværksundersøgelserne af 
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oldtidens og middelalderens ruter fx i det danske flade 
(ret homogene) landskab. 

På den baggrund er det heldigvis et meget blandet kilde
materiale, som Tønnes Bekker-Nielsen inddrager i sin 
kortlægning af cypriotiske veje i perioden ca. 600 f. K. til 
ca. 600 e. Kr. Heldigvis fordi det giver forfatteren anled
ning til at indføre læserne i den romerske litteratur og 
kombinere den med iagttagelserne fra feltarbejdet og fra 
gamle kort og luftfotos af området. Ud over et mindre 
antal romerske milesten indgår også øens fysisk-geogra
fiske forhold, dens politiske og administrative historie, 
dens erhvervsøkonomiske forhold samt dens bosæt
ningsmønster i materialet. 

Via, actus og iter - samt transportmidlerne 
Romernes jurister under kejser Justinian (527-565 e. Kr.) 
skelnede mellem tre vejtyper med hver sin færdsel: via: 
vej, actus: spor og iter: sti, befærdet af hhv. vogn, pakdyr 
og fodgængere. Men det er ikke muligt at knytte denne 
tredeling til de vejspor, der iagttoges under feltarbejdet 
på Cypern, skriver Tønnes Bekker-Nielsen. Grunden er 
naturligvis, at de forskellige retskyndige interesserer sig 
for vejenes jura - ikke for deres fysiske opbygning, der er 
genstand i feltarbejdets undersøgelser. Tønnes Bekker
Nielsen opdeler i stedet sit karterede vejmateriale på 
Cypern i primære, sekundære og tertiære veje. Der er 
føjet rutenumre på kortbilagene bagest i bogen. 

Undersøgelserne giver nogen afklaring af forskellige 
romerske vejtyper og deres trafik, men vognene får en 
noget stedmoderlig behandling, der ikke fuldt ud tager 
hensyn til moderne litteratur om emnet. Nok er det rig
tigt, at man i visse bjergegne af praktiske grunde foretrak 
to-hjulede køretøjer. Men også i fladlandede områder ses 
egne (fx i Holland og England), hvor man har foretruk
ket to-hjulede vogne, mens man i Europa ellers brugte 4-
hjulede. 4-hjulede vogne har aner langt tilbage. Bl.a. 
romerske provinsers 4-hjulede landbrugskøretøjer var 
påvirket af førromersk keltisk vognbygningskunst, der 
igen (via Hallstatt) kan føres tilbage til ældre centraleu
ropæiske bronzealderkulturer. 

Det tør derfor snarere have været mediterran tradition, 
der medførte, at man på Cypern valgte to-hjulede køre
tøjer, og ikke nødvendigvis praktiske overvejelser. I 
øvrigt er det slet ikke indlysende, som Tønnes Bekker
Nielsen hævder, at valget af vogntype kan spores i veje
nes konstruktion. Fx kan en firehjulsvogn, der tilmed 
ofte er smallere i konstruktion og sporvidde, dreje med 
samme svingradius som en to-hjulsvogn, hvad danske 
forsøg på Forhistorisk Museum Moesgård med fuldska
lakopier af vogne fra bl.a. romersk jemalder demonstre
rede i 1981- 82. 
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Vejenes anlæg 

Romerske veje følger i det flade landskab den rette linie. 
Længdeprofilet er i visse tilfælde noget ujævnet - men 
forholdet er for lidt undersøgt. Vejenes tracheer definerer 
så at sige områderne og bliver basislinier for adminisra
tiv inddeling - ligesom de såkaldte limes (grænser). I 
bjergområder er vejene i dialog med de fysiske omgivel
ser og fungerer ikke her som grænser for landområderne. 

I Danmark er rette vejlinier (traceer) som regel tegn på en 
regional eller national indsats fra planlægning til udførel
se, idet netværket, som de indgår i, ikke kun er lokalt. Vi 
ser derfor en mulighed for at opdele offentlige vej- og 
broanlæg fra oldtid og middelalder i klasser, svarende 
traditionelt til de tre niveauer, der blev formuleret i Vej
forordningen af 1793: hovedlandeveje (landsdele), lan
deveje (købstæder) og biveje (sognebyer). Undtagelserne 
er privatveje som fx alleer og kongeveje. Limessituatio
nen kendes kun undtagelsesvist i Det frie Germanien -
tydeligst i det gigantiske Danevirkeanlæg, fra germansk 
jemalder/ældre vikingetid, hvor vej blev kombineret med 
grænseværn på tværs af Jyllands rod. 

Men hvorledes kan man i felten se forskel på romerske 
hovedveje (via publica) og mindre veje (via vicinales)? 
Milestenene er eet af hjælpemidlerne, fordi de stod langs 
hovedvejene, skriver Tønnes Bekker-Nielsen, men 
måske kan også bredde og konstruktionen af selve vejle
gemet give svar. I Rom havde via publica en bredde 
på mindst 12 fod, mens via i provinsen var 8 fod brede 
(2,36 m) på rette strækninger og det dobbelte i kurverne 
(16 fod). Actus var 4 fod bred (1,18 m) akkurat nok til at 
et pakæsel kunne passere. I den senere romerske repub
lik var hver vognbane 6 fod bred (1,77 m)- afstemt efter 
en vogns bredde, således at via publica med to vognba
ner var mindst 12 fod bred (3,54 m). Den største sporvid
de på vognene var 1,44 m, skriver Tønnes Bekker-Niel
sen, og det giver en største udvendig vognbredde på ca. 
1,6m. 

Danske erfaringer med rekonstruktion af køretøjer fra 
romerskjernalder på Moesgård bekræfter disse oplysnin
ger. Målte sporvidder på 4-hjulsvogne fra 3.-4. årh. er på 
ca. 1.20 m eller 4 fod (idet hjulstørrelsen konstant var 3 
fod) og navlængden næsten l fod, hvilket giver en 
udvendig bredde på køretøjet på henved 5 fod eller 1,48 
m. Hertil kommer tillæg på ca. O, 15 m til akselender, 
lundstikkemv. -i alt l, 63 m. 

Det betød, at to vogne kunne passere hinanden med for
sigtighed på en 12-fodsvej, skiver Tønnes Bekker-Niel
sen, og ønsket om, at to vogne kunne passere hinanden i 
fart, var formentlig grund til, at hovedvejene i Italien 
udvidedes til 14 fod (4.13 m). Dette passer med forhol
dene på Cypern, hvor vejene er fra 1,5 m brede og opef-
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ter. I bjergrige områder er de noget smallere - men et 
entydigt mønster genfindes ikke. 

Med den bemærkning, at de danske rømerfod (31 ,4 cm) 
er lidt længere end den romerske (29,57 cm), er det inter
essant, mener vi, at danske biveje i 1700-1800-tallet var 
8 alen (16 fod) brede, landevejene 12-14 alen (24-28 fod) 
og hovedlandevejene 16-20 alen (32-40 fod) . Muligvis 
kan man tolke de danske vejbredder derhen, at bivejene 
havde to vognbaner, landevejene tre vognbaner og 
hovedlandevejene fire vognbaner, hver vognbane 8 fod 
bred. Sporvidden på vogne i Danmark udenfor landbru
get var i denne periode steget til ca. l ,30 - l ,40 m; mens 
landbrugsvognenes sporvidde var faldet til mange steder 
til under l m. Vognbanebredden har således ikke været 
bestemt primært af vognenes spor men af bredden af 
vognene, læssene og af et spand heste. Hestene var i 
1700-1800-tallet blevet betydeligt større i Danmark sam
menlignet med antikkens heste (og muldyr). 

De romerske veje er opbygget med en dyb vejkasse af 
store sten- overlejret af flere lag mindre sten der er dæk
ket af grus som enten er vejbanens slidlag eller underlag 
for en belægning med stenfliser. Vejkassen kræver, at 
regnvandet drænes væk fra vejen ved en hvælvet vandtæt 
overflade. Det ses tydeligst på stenbelagte veje, mens 
grusvejene er nedslidte. Men de dybe vejkasse ses ikke 
kun på de romerske veje og kan ved feltarbejdet derfor 
ikke bruges til direkte datering. Grusvejenes lag kan 
indeholde daterbare elementer (keramik, mønter, mv.) -
mens stenvejene som regel er sterile. På Cypern kunne 
der ikke gennemføres arkæologiske undersøgelser på 
tværs af vejene, fordi de var i brug, skiver Tønnes Bek
ker-Nielsen. 

Det var dog at ønske, at Tønnes Bekker-Nielsen alligevel 
havde medbragt nivellerapparat, målebånd, skovl og bor 
til Cypern, så det var blevet muligt for ham at undersøge 
de forskellige vejes opbygning. Man kunne jo også have 
valgt fossile vejspor eller bestukket de vejfarende, man 
opholdt, med dansk wienerbrød. Mange gode iagttagel
ser og argumenter kunne vare opnået; og det er ærgerligt 
i den store og gode undersøgelse at mangle netop den 
kontakt med den fysiske virkelighed, som alt for mange 
andre teoretiske værker også mangler. 

De mest almindelige slidlag på veje i antikken bestod af 
grus og småsten (glarea) -ligesom på de persiske konge
veje. Selv ViaAppia havde oprindeligt grus. Men i 3. årh. 
før Kr. udbreder stenbelægningerne sig på hovedvejene 
(måske for at kørselshastigheden kunne øges fra skridt til 
trav, altså fra ca. 7 til 12-16 km/t. - P.O.S). Stenbelæg
ning har formentlig sammenhæng med, at der nu lagdes 
jern omkring vognhjulene og hestene blev skoet. Stenbe
lægningen lagdes, hvor trafikken var størst: i nærheden 
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af byerne, inde i byerne - og på fortovene. På Cypern er 
antikke belægninger med sten imidlertid ikke almindeli
ge. 

Desværre er undersøgelse af vejenes længdeprofiler 
sjældne, skriver Tønnes Bekker-Nielsen. De kunne have 
givet oplysning om vejenes funktion og betydning, idet 
veje af større betydning er anlagt med mindre stigninger 
- i modsætning til lokale veje til æseltransport, der ofte 
har betydeligt større stigning. 

Sådan forholder det sig også med danske vejundersøgel
ser. Længdeprofilet blev for de såkaldt selvgroede veje i 
oldtid og middelalder udjævnet, fordi man kørte langs 
terrænets højdekurver; mens de regulerede veje (kunst
veje) anlagt ad rette linier fik et ujævnt længdeprofiL Det 
ses lige fra Danevirke, og til kongevejene og chauseerne. 
Med bilernes udbredelse og de større rejsehastigheder 
skete der på ny en udjævning af længdeprofilet. 

Finansieringen af anlæg og vedligeholdelse påhvilede 
ofte dem, der ejede jord ved vejene. Senere påtog offent
lighedens entreprenører sig opgaverne via skatter pålagt 
jordejerne - i modsætning til de lokale veje, hvor vedli-
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geholdelsen helt og holdent påhvilede grundejerne. 
Vejbygning var i det hele taget lagt ud i parceller - ofte 
markeret af milestenene, hvis officielle tekster henviser 
til den regerende kejser eller lokale administrator uden 
sikkerhed for at det så også var dem, der havde betalt, 
skriver Tønnes Bekker-Nielsen. 

Konklusion 

Det er en omfattende rejse i tid og rum, som Tønnes Bek
ker-Nielsen tager læseren med på i sin spændende og 
velskrevne afhandling. Man må sige, at rejsen lykkes -
selvom der er flere metodiske forhold, som man godt 
kunne ønske mere uddybet. Hovedresultaterne af under
søgelserne på Cypern er et antal nyttige vej kort, der sik
kert med stor taknemlighed er modtaget af øens antikva
riske myndigheder, der nu råder over et uforskammet 
godt redskab til deres frednings- og beskyttelsesarbejder 
af den vejhistoriske kulturarv. Bare det var i Danmark! 

Tønnes Bekker-Nielsen: The Roads of Ancient Cyprus. 
Museum Tusculanum Press, Københavns Universitet 
2004, 307 sider med illustrationer, vejkort og dansk resu
me. Disputats forsvaret for den filosofiske doktorgrad 
ved Syddansk Universitet den 17. september 2004. 

Retlektioner i anledning af en kommunalreform 

af Cand.mag. Michael Hertz 

Det trækker alvorligt op til en omlægning af landets 
kommunale struktur. Debatten bølger, og med jævne 
mellemrum indløber budskab om, at nu disse nu hine 
kommuner drøfter, forhandler eller stemmer om sam
menlægning. 

En ændret kommunal struktur med nedlæggelse af 
amterne får følger også for forvaltningen af vejnettet. 
Amternes hidtidige vejforvaltning deles nu mellem sta
ten og kommunerne 

Dette leder tankerne tilbage til den forrige kommunalre
form, der i løbet af en årrække frem til 1970 reducerede 
antallet af amter til 14; og antallet af primærkommuner 
fra 1.386 til 275. Ændringerne indebar bl.a. omlægning i 
de amtslige og kommunale vejforvaltninger og blev 
medvirkende årsag til de første spæde tilløb til etablering 
af de vejhistoriske samlinger. Effekter, der stammede fra 
ophørte vejmyndigheder, blev overdraget Vejdirektoratet 
med henblik på en mulig oprettelse af et dansk vejhisto
risk museum. 

En udløber af denne trafik blev dannelsen af dansk Vejhi
storisk Selskab. 

Der er grund til at dvæle ved begivenhederne i kølvandet 
på kommunalreformen i 1970, fordi ændringerne i for-

valtningsorganerne gav anledning til se både bagud og 
fremad. Traditioner, som var fastholdt i de gamle struk
turer stod i fare for at gå i glemmebogen, når noget nyt 
skulle startes op, og et naturligt ønske om at fastholde 
erfaringerne meldte sig. Vil der melde sig opgaver for 
Vejhistorisk Selskab i forbindelse med den kommende 
kommunalreform? Vil der blive kaldt på indsats fra det 
nystartede Vej- og Bromuseum ved Holbæk? Hvilke 
minder og hvilken indsats vil det være værd at fastholde 
i de organer, der bliver nedlagt eller omlagt i forbindelse 
med den forestående strukturforandring? 

Vi ved det ikke, men lejligheden giver anledning til at 
overveje det og forhåbentlig også til at afse tid og kræf
ter i en arbejdskrævende og turbulent situation til at fast
holde og bevare værdifulde traditioner og viden, inden de 
forsvinder. 

Redaktionen af Vejhistorie håber stærkt, at læsere og 
støtter af tidsskriftet vil kunne medvirke til at trække lin
jer fra fortiden videre ud i fremtiden, vise opmærksom
hed og gerne også komme med forslag til, hvordan sel
skabet og tidsskriftet kan bidrage hertil. 

Med dette fromme ønske ønsker vi vore læsere god vind 
under den kommende omstrukturering af vejforvaltnin
gen. 
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Dansk Vejhistorisk Selskab 

Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet i 1982 med det formål at bidrage til at fremme interessen for den historiske 
udvikling af vejbygning og -færdsel i Danmark samt at være støtteselskab ved oprettelsen af Danmarks Vej- og Bro
museum. 

DVSs nuværende formål søges realiseret ved arrangementer som foredrag, diskussioner, ekskursioner mv. samt kon
takt med tilsvarende institutioner, især i Norden. Det sker ved indsamling og registrering af effekter samt ved kortlæg
ning og bevaring af historisk interessante vejstrækninger og bygværker. Der samarbejdes i den forbindelse med andre 
relevante institutioner, selskaber og personer. 

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer, institutioner og andre sammenslutninger, der ønsker 
at støtte Selskabets formål. 

Y deriigere oplysninger om Dansk Vejhistorisk Selskab hos Selskabets sekretær Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet, 
Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. Tlf. 3341 3333. Fax 3332 9830. E-mail: cjh@vd.dk. 

Dansk Vejhistorisk Selskabs publikationer 

Veje som kulturhistorisk faktor af ingeniørdocent Morten Ludvigsen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 7 1983 (udsolgt). 

De ældste danske vejkort af arkivar Jørgen Nybo Rasmussen. Særtryk af Arkiv 10. bind nr. 4 1985 (udsolgt). 

Veje som kulturhistorisk faktor - Vej og transportproblemer før vejreformerne af lector, dr.phil. Alex Wittendorf. Særtryk af Dansk 
Vejtidssskrift nr. 5 1987 (udsolgt). 

Færdselsreglernes historie af dr.phil. Kristian Hvidt. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 2- 4 1991 (udsolgt). 

Plan til en forbedred Indretning af Veivæsenet i Kongeriget Danmark. Hans Excellence, Herr Geheime Raad og 
Greve Reventlous. Transskribent af lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet, med økonomisk støtte fra DVS. 
Udgivet i anledning af Vejforordningens 200 års jubilæum (Pris 50 kr). 

Forordning om Vei-Væsenet i Danmark af 13. december 1793. Genoptryk i anledning afVejforordningens 200 års 
jubilæum. (Pris 50 kr). 

Den Danske vej i 200 år af akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet. Udgivet i anledning af Vejfor
ordningens 200 års jubilæum. (Pris 50 kr). 

Om Vejforordningen af 13. december 1793. 7 artikler af cand.jur. Torben Topsøe-Jensen, universitetslektor Claus 
Bjørn og civilingeniør Georg Christiansen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4-11 1993. 

Generalvejkommissionens plageånd af ph.d. Steffen Elmer Jørgensen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4 1996. 

Braut l -Nordiske Vejhistoriske Studier. Udgivet af Danmarks Vejmuseum i samarbejde med Finlands Vagmu
seum, Norsk Vegmuseum og Vagverkets museum, Sverige. (Pris 200 kr). 

Vejen, ingeniøren og samfundet afjhv. vejdirektør Per Milner. Udgivet 1999. (Pris 50 kr) . 

Fra chausse til motorvej -Det overordnede danske vejnets udvikling fra 1761 af ph.d. Steffen Elmer Jørgensen. 
Udgivet 2001 af DYS i kommission hos Odense Universitetsforlag. (Pris 328 kr i boghandelen, 246 kr for DVSs med
lemmer). 

Braut 2 - Nordiske veghistoriske studier. Udgivet af Norsk vegmuseum i samarbejde med Danmarks Vejmuseum, 
Finlands Vagmuseum og Vagverkets museum, Sverige. (Pris 160 kr). 

Danmarks Vej- & Bromuseum. Veje, broer og landtransport- fra oldtid til nutid. Udgivet af DVS i 2003. (Pris 50 kr). 
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