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HVORFOR DETTE HÆFTE?

I 2006 nedsatte Dansk Vejhistorisk Selskab en såkaldt
„milestengruppe“ med det formål at få gennemført en
nyregistrering af Danmarks milesten og andre historiske sten langs vejene. Gruppen fik som formand tidl.
musesumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro og
havde ialt 5 medlemmer.
Udgangspunktet var den registrering af milesten,
som arkitekten Ejvind Draiby gennemførte 1930-60,
men som først blev trykt og udgivet i 1990 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, med titlen „Gamle
danske milepæle“. Draibys manuskript blev før udgivelsen i 1990 nøje gennemgået og redigeret af dav. museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro, herunder
blev manuskriptets oplysninger kontrolleret, bl.a. om
de i manuskriptet nævnte milesten fortsat fandtes (eller
var gået til), om deres lokalisering, deres tilstand osv.
Målet med milestensgruppens nyregistrering var

„Gamle danske milepæle“. Bogen er udsolgt, men kan læses/downloades på www.Naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Alfabetisk – find „Gamle
danske milepæle“ i listen.

bl.a. at få udarbejdet en ajourført efterfølger til „Gamle
danske milepæle“ i form af en slags guide til historiske

Denne kendsgerning førte til, at milestengruppens

vejsten, både i bogform og som aktiv hjemmeside hos

sigte med nyregistreringen fik flere aspekter end blot

Danmarks Vej- og Bromuseum, hvor interesserede

at få stablet en ny guide på benene – man måtte også

kunne finde oplysninger om disse sten i de enkelte

medvirke til en bedre pleje af disse fortidsminder langs

dele af landet.

vore veje.

Nyregistreringen bestod i en stedfæstelse, foto-

Det første skridt var at arrangere et seminar om

grafering, opmåling samt beskrivelse af den enkelte

„Milesten langs vore veje“ i samarbejde med VEJ-EU

sten og viste først og fremmest, at langt størstedelen

(Vejsektorens efteruddannelse) og Helsingør kom-

af stenene var forsømte og trængte til en endog meget

mune. Seminaret blev afholdt i Helsingør i april 2010

kærlig hånd, og dette gjaldt både stenene og deres

med deltagere først og fremmest fra kommuner og

omgivelser.

museer.
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Marmormilesten på Kongevejen i Helsingør, som den så ud under seminaret i april 2010.

Den afsluttende diskussion på dette seminar resulte-

lykkedes i sommeren 2012. Dette arbejde er også

rede i et stort ønske om, at der blev lavet en „kogebog“

beskrevet i et afsnit.

om historiske vejsten som en slags vejledning i pleje

I begyndelsen af 2012 fik milestensgruppen kontakt

og vedligeholdelse af disse sten, fredede som ikke

til Vejdirektoratets driftsdivision, som administrerer

fredede, til brug for de vejbestyrelser, der har ansvaret

statsvejene i Danmark.

for stenene, først og fremmest landets kommuner,

Dette førte til, at Vejdirektoratet i sommeren 2012

men også Vejdirektoratet, der er vejbestyrelse for

på baggrund af milestensgruppens registreringer

statsvejene.

gennemførte deres egen registrering af de historiske

Milestensgruppen har efterfølgende indledt en
„samtale“ med Kulturstyrelsen, som har erklæret sig
villig til at deltage i udarbejdelsen af omtalte „kogebog“.
Resultatet heraf indgår som et afsnit i dette hæfte.
Rudersdal kommune udarbejdede i 2009-10 en

vejsten, først og fremmest de fredede sten – hovedsageligt milesten.
Efterfølgende har Vejdirektoratet konstateret, at
man med den nuværende løbende drift i form af græsslåning m.v. af omgivelserne lever op til kravet om,

oversigt over kommunens vejsten og er derefter

at stenene ikke bliver overgroet med græs og ukrudt,

indgået i samarbejdet med henblik på at få udarbejdet

hvilket kan skade selve stenen.

og godkendt en plan for pleje og vedligeholdelse af
kommunens fredede og ikke fredede vejsten, hvilket
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Man har derudover besluttet, at man med intervaller på 5-10 år – alt afhængig af behov – vil gen-

Marmormilestenen på Kongevejen godt et år senere efter hævning,restaurering og nyplantning.

nemføre en mere præventiv vedligeholdelse af selve

Fra Rudersdal kommune

stenene. Dette vil ske ved, at man hvert 5. år foretager

• Driftschef Peter Bjørno Jensen

en visuel besigtigelse af stenene – en slags general-

• Tidligere museumsleder af Rudersdal museer,

eftersyn – og herudfra vil den præventive vedlige-

Konsulent Niels Peter Stilling

holdelse så blive tilrettelagt og gennemført efter de
vejledende metoder, der er omtalt i dette hæfte. Der

Fra milestensgruppen

er pt. ikke planer om at indgå en aftale om en pleje-

• Arkitekt Jens Johansen

plan med Kulturstyrelsen.

• Akademiingeniør Carl Johan Hansen

I udarbejdelsen af denne „kogebog“ har følgende

• Civilingeniør Viggo Launbjerg

institutioner/personer deltaget aktivt:
Det er milestensgruppens håb, at „kogebogen“ kan
Fra Kulturstyrelsen

inspirere og hjælpe landets vejbestyrelser til at udføre

• Arkitekt Jørgen Frandsen

en registrering af deres historiske vejsten og deref-

• Arkitekt Kjeld Borch Vesth

ter udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for
disse lokale kulturminder, som for størstedelens

Fra Vejdirektoratet

vedkommende trænger kraftigt til en kærlig hånd.

• Driftsdirektør Niels Christian Skov Nielsen

Dette arbejde kan endvidere være med til at formidle
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det lokale kendskab til fortidens offentlige design ved
at lade det indgå i undervisnings- og fritidsgøremål,
i udarbejdelse af lokalt kort- og turmateriale samt i
turistmateriale.
Det er endvidere gruppens håb, at vejbestyrelserne
vil udnytte de stadig voksende muligheder med at få
arbejdskraft til dette pleje- og bevaringsarbejde gennem de forskellige aktiveringstiltag og de nyttejob,
som kommunerne skal stille til rådighed, så der hurtigt kan komme gang i denne tiltrængte pleje af lokale
fortidsminder.

På en materielplads i Hillerød (tidligere tilhørende Frederiksborg Amt)
står denne 40 km-sten og venter på at blive flyttet tilbage til dens oprindelige plads på Kongevejen mod Hørsholm sydvest for Helsingør.
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SAmTALE mED
KuLTuRSTyRELSEN Om
HISTORISKE VEJSTEN
Fredede og ikke fredede vejsten
Alle historiske vejsten er bevaringsværdige, men de er
ikke alle fredede fortidsminder.
I museumslovens § 29 e er som umiddelbart fredede fortidsminder nævnt: „- kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.”
Kan man sige noget generelt om fredningen af
vejsten?

Alle vejsten der er over 100 år gamle er generelt fortidsmindefredede, hvis de er synlige i terrænet. Men langt

Romansk stenkors lidt nord for Bækmarksbro på rute 28, Vemb-Lemvig.
I selve byen står der også et romansk stenkors.

de fleste af vejstenene er ikke registrerede i Kulturstyrlesens (KS) database „Fund og Fortidsminder“, www.
kulturarv.dk/fundogfortidsminder/, hvor man kan se
alle registrerede fortidsminder. Selv om vejstenene ikke
er registrerede er de umiddelbart fortidsmindefredede,
da de er synlige i terrænet. Det skal også lige nævnes,
at vejstenene ikke har en 100 m beskyttelseszone som
mange af de andre fortidsminder har. Såfremt der er
dyrket mark op til vejstenen, er der på marken en 2 m
dyrkningsfri zone omkring fortidsmindet.
Lad os begynde med at tale om milepælene eller milestenene, som er den mest brugte betegnelse. Alle hel-,
halv- og kvartmilesten er dermed fredede. Udover
disse typer findes der i nogle områder også 100-favnesten, også kaldet mærkesten. 1 mil (7.532 m) er 4000
favne, så det bliver 40 100-favnesten pr. mil og dermed
en sten for hver ca. 188 meter.
Er 100-favnestenene også fredede?

Vildtbanesten ved Smedebæk Mølle på rute 185, Ejstrupholm-Ikast. Stenen har været med til at afgrænse Frederik V’s jagtterræn i Skanderborg
amt.
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Nyrestaureret milesten på Strandvejen syd for Helsingør,
5½ MIIL fra København.

På enkelte vejstrækninger har der været 100-favnesten som en mere
detailleret afstandsangivelse mellem milestenene (100 favne= 188,3 m).
Denne står på rute 301, Svendborg-Ørbæk.

Alle milestenene er i henhold til museumsloven fredede
fortidsminder.
Favnestenene er også fredede – da de jo hører med
i afstandsangivelsen på de strækninger, hvor de blev
anvendt, strækninger, hvor man af den ene eller anden
grund havde brug for en mere detailleret angivelse end
den, kvartmilestenene gav.
Ifølge museumsloven er vildtbanesten også fredede
og derefter står der „og lignende“. I KS’s „Vejledning
om pleje af fredede fortidsminder“ fra juni 2009 er der
under vedligeholdelse af sten med indhuggede tegn og
inskriptioner også nævnt vejvisersten og mindesten.

Denne vejvisersten står på rute 11, Holstebro-Skjern syd for Spjald.

Er alle vejvisersten fredede?

Vejvisersten skal som udgangspunkt være minimum 100

En anden slags historiske vejsten er grænse- og skel-

år gamle, før de er fredede som fortidsminder, så derfor

sten, hvad enten det er grænsen mellem lande, amter,

skal man under alle omstændigheder spørge KS om den

kommuner, sogne eller andre administrative enheder.

enkelte sten, da de fredede sten er underlagt en række

Der er allerede mange fredede grænsesten, f.eks. de

begrænsninger mht vedligeholdelse og ændringer af

såkaldte vejpæle fra slutningen af 1700-tallet som

stenen.

angav grænsen mellem amter og købstæder.
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Amtsvejpæl fra 1790. Står på rute 14, Roskilde-Ringsted, på grænsen
mellem købstaden Ringsted og Sorø amt. På den ene side står der
AMTS VP (amtsvejpæl). Foto: Vejdirektoratet

På den anden side købstadens navn. Foto: Vejdirektoratet

Kan man opstille generelle regler for, hvilke af denne
slags sten der er fredede fortidsminder?

Skelstenene skal også som udgangspunkt være minimum 100 år før de er fredede som fortidsminder, og
derfor skal man også her spørge KS om den enkelte sten.
Kilometersten kan jo også være gamle, de ældste
omkring 100 år, og der er jo mange meget smukke 0-,
10-, og 100-km sten.
Er kilometersten eller nogle af dem fredede fortidsminder?

Nej – ingen kilometersten er fredede fortidsminder,
medmindre de tidligere har været brugt som milesten
og dermed har mileangivelse på en af stenens sider, og
dem er der mange af.

Amtsgrænsesten mellem Sønderborg og Haderslev amter efter Genforeningen – den står på rute 481, Felsted-Sønderborg, ca. 700 m øst for
Adsbøl. Foto: Lars Vange

Sogneskelsten mellem Felsted og Ensted sogne. Står på lokalvej mellem Felsted og Sdr. Hostrup ca 300 m før lokalvejen ender i rute 41,
Aabenraa-Sønderborg. Foto: Lars Vange
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100-km sten i Tømmerup lidt øst for Kalundborg på rute 23, RoskildeKalundborg.

0-km stenen på Axeltorv i Helsingør. Tilsvarende findes, hvor Københavns gamle byporte stod og hvorfra både mil og senere km måltes.

Kilometersten er derimod bevaringsværdige, hvilket
betyder, at det er ejeren, i mange tilfælde en vejbestyrelse, der alene skal tage stilling til bevaring og vedligeholdelse.
Mindesten med direkte tilknytning til vejen kommer
ind under betegnelsen historiske vejsten. Er der for
disse regler for, hvilke der er fredede fortidsminder,
eller er det en vurdering fra KS i hvert enkelt tilfælde,
der er afgørende?

Mindesten er kun fortidsmindefredet, såfremt KS har
taget stilling til den enkelte sten og ejerne har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse. Samtidig er
mindestenen blevet registreret som fortidsminde og kan
ses på „Fund og Fortidsminder“.
Hvem har ansvaret for vedligeholdelsen af en mindesten, der står på et vejareal?
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Mindesten på hjørnet af Kongevejen og Hørsholm Kongevej udfor
Rudegård Stadion til minde om den franske oberst Marmillod, der
forestod anlægget af landets første „chaussé“ fra København til
Fredensborg.

Milesten med 3-fløjet hækplantning på Kongevejen Hørsholm-Helsingør lidt nord for Niverød.

Milesten i rabat. Stenen står på rute 170
mellem Haderslev og Kolding lidt nord for
Christiansfeld.

Ansvaret for vedligeholdelsen ligger hos ejeren af vej-

hvilken pleje og vedligeholdelse stenen og dens omgi-

arealet.

velser skal have?

For ikke fredede vejsten er det ejeren, der bestemmer
Hvis en historisk vejsten er fredet, gælder fredningen

plejen og vedligeholdelsen, men da disse vejsten ofte er

så også de nærmeste omgivelser? For sten, som har

bevaringsværdige, bør stenene plejes og vedligeholdes.

et eget lille haveanlæg med f.eks. en trefløjet hækplantning, vil det være naturligt at helheden fredes?

Når vi så taler om de fredede sten, skelner man i „Vej-

Fredningen vil som udgangspunkt gælde helheden, så

ledning om pleje af fredede fortidsminder“ mellem ve-

når en sten står på en forhøjning eller er omgivet af en

getationspleje og anden pleje såsom vedligeholdelse,

hæk, omfatter fredningen normalt også disse elementer.

udbedring af skader og istandsættelse.
Vejledningen siger, at vegetationsplejen skal

Hvad så med en fredet sten, der står i en anonym

forebygge det naturlige forfald, så fortidsminderne

siderabat?

bevares samt sikre, at de er synlige, idet det giver

For sådanne sten gælder, at fredningen kun omhandler

større forståelse for dem og for kulturarven som

selve stenen og dens placering.

helhed, at folk kan se og erkende dem som fortidsminder. Indsatsen består først og fremmest i at opnå

Mange fredede vejsten er tinglyst på det areal, de står

og opretholde en hensigtsmæssig vegetation, som gør

på – også selv om det er et offentligt vejareal. Bliver

fortidsminderne synlige og minimerer deres forfald.

alle fredede vejsten efterhånden tinglyst på stedet,
hvor de står?

Tinglysningen af de enkelte vejsten er kompliceret, så

Vejledningen siger også, at offentlige myndigheder
skal pleje alle fortidsminder på egne arealer.
Betyder det, at en vejbestyrelse (stat eller kom-

derfor kan det ikke forventes, at alle vejstenene er ting-

mune) kan planlægge og udføre en vegetationspleje,

lyste inden for en overskuelig fremtid.

og hvis det ikke fungerer eller misligholdes, hvem kan
så påtale det?

I henhold til museumsloven og bekendtgørelsen om

Pleje og vedligeholdelse af vejsten

pleje af fortidsminder forudsættes det, at kommuner og

Nu skal vi tale lidt om pleje og vedligeholdelse af

statslige myndigheder løbende træffer foranstaltninger,

historiske vejsten.

som er nødvendige for at holde deres fortidsminder i

Er det rigtigt forstået, at for ikke fredede vejsten
gælder, at det er ejeren af stenen, der bestemmer,

rimelig stand. Niveauet på plejen er som minimum, at
fortidsmindet ikke varigt skifter karakter eller tager
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100-favnestenene forsvinder let, hvis rabatten ikke bliver slået jævnligt
– her på rute 301, Svendborg-Ørbæk ...

... men den er der!

skade af manglende pleje. For vejstenene er det vigtigt

Hvor detailleret er f.eks. istandsættelse? Der må

at stenene med inskription er synlige fra vejen, så fysi-

være en bagatelgrænse. Må man f.eks. uden tilladelse

ske skader undgås, når bevoksningen skal slås.

afrense stenen

Såfremt man mener – og „man“ kan også være privatpersoner – at myndigheden ikke overholder bestemmelserne, kan der rettes henvendelse til den ansvarlige
myndighed.

• med en stiv børste
• fjerne alger mm med almindelige husholdnings
rengøringsmidler
• fjerne malings- og asfaltrester ved påsmøring
af brun sæbe og derefter indpakning i en

Den anden del er vedligeholdelse, udbedring af skader og istandsættelse af selve stenen.
I vejledningen står, at opmaling af tegn og inskrip-

plastiksæk?

Uden tilladelse fra KS må der foretages en almindelig
afrensning af stenen med børste (ikke stålbørste) samt

tioner vil være hensigtsmæssig aht forståelsen og

fjernelse af asfalt- og malingsrester med brun sæbe

opfattelsen af kulturmindet, men det betragtes som

med efterfølgende kortvarig indpakning af stenen i

en istandsættelse efter museumslovens § 29 q, og

plastik og afsluttende afrensning med børste og vand.

derfor skal man have KS’s tilladelse til det.

Andre afrensnings- og rengøringsmidler må ikke bru-

Milesten næsten skjult af træer og buske på landevejen Tåstrup-Køge ...

... men den skal kunne ses bedre!
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Milesten, der trænger meget til en grundig afrensning. Står på
Egeskov Slot.

Afrensning af kilometersten med påsmøring af brun sæbe og efterfølgende indpakning i plastik på Strandvejen nær Skodsborg.

ges. Sten, der begynder at hælde, kan også genoprettes,
såfremt dette kan gøres uden at ændre funderingen.
Vil KS som tilsynsmyndighed kunne godkende en vedligeholdelsesplan for fredede historiske vejsten med
f.eks. følgende indhold:
• Placeringen af vejsten
• Beskrivelse af vejsten
• Registrering af vejsten, kan være fotos
• Beskrivelse af arbejdsmetode/udførelse
• Vedligeholdelse af stenens ydre (efter behov) med

Nogle milesten trænger til en grundig og sagkyndig restaurering, her
marmormilestenen fra Kongevejen i Helsingør på Rådvad Stenhuggerværksted.

beskrivelse af afrensningsmetoden
• Vedligeholdelse af inskription – opmaling hvert
5-10 år efter behov med godkendt maling

Skal KS godkende stenhuggerværksted
til større restaurering?

• Løbetid for plejeplan?

Restaureringer af vejsten skal altid godkendes indi-

KS vil kunne sagsbehandle en vedligeholdelsesplan for

viduelt af KS. Hvem der i praksis udfører arbejdet, er

enten enkeltsten eller en gruppe af sten ud fra ovenstå-

KS uvedkommende, så længe arbejdet udføres som be-

ende oplysninger. Afrensning af stenens ydre må kun ske

skrevet i tilladelsen.

med børste og brun sæbe, høj- eller mellemtrykspuling
kan ikke godkendes undtagen i helt specielle tilfælde.
Kun linoliemaling må anvendes, da stenen nedbrydes mindst ved brug af denne type maling.

[Rudersdal kommune har i juli 2012 fået en 10-årig
godkendelse af en plejeplan for fortidsmindefredede
milesten – tilvejebringelsen af denne plan er omtalt i et
senere afsnit.]

Vedligeholdelsesarbejdet skal ske uden at vejstenen
flyttes.

Flytning af fredede vejsten
Kan opretning og hævning af stenen også

Mange fredede vejsten står på private arealer og på

indgå i vedligeholdelsesplanen?

materielpladser. Alle er vist interesserede i, at de

Det er vigtigt, at form og inskription ses, så derfor kan

kommer tilbage på deres oprindelige plads eller en

opretning og hævning være en del af en vedligeholdel-

plads, hvor de kunne have stået og hvor der mangler

sesplan.

en sten af netop denne type.
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Milesten på Nordre Strandvej i Nivå. Stenen bør hæves ...
... og kan komme til at se ud som denne på
Strandvejen i Espergærde lidt nord for kirken.

Skal KS give tilladelse til flytningen og godkende den
nye placering? Hvilken adresse (evt. kontor) henvender man sig til og hvilke oplysninger skal ansøgningen
rumme?

Ansøgning om flytning af vejsten skal sendes til
kulturstyrelsen.postfor@kulturstyrelsen.dk eller Kulturstyrelsen, Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2,
1553 København V.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af
vejstenen, dens nuværende og nye placering samt en
begrundelse for flytningen. Endvidere skal det dokumenteres, at vejstenens type passer med den nye
vejstræknings vejstenstype.

Milesten på bakketop i Hesbjerg Skov vest for Blommenslyst på Midtfyn.
> Samme sten istandsat og flyttet til sin oprindelige plads nær
Grønnemose på den gamle hovedvej 1 over Fyn.
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SAmTALE mED RuDERSDAL
KOmmuNE Om PLEJEPLANER

I sommeren 2012 fik I godkendt en plejeplan for jeres

stenene sikkert var under tilsyn af overordnede myndig-

fredede vejsten af Kulturstyrelsen. Denne plejeplan

heder.

var en del af en samlet plejeplan for alle kommu-

Da VEJ-EU (Vejsektorens efteruddannelse) i for-

nens historiske vejsten. Hvordan startede hele dette

året 2010 udbød et seminar om pleje af sådanne sten,

arbejde?

tilmeldte vi os naturligvis og konstaterede med glæde,

Vi havde i driftsledelsen i „Teknik og Miljø“ længe næret

at der ville komme en form for vejledning på et senere

et ønske om at gøre noget ved de mange vejsten, vi

tidspunkt.

havde i kommunen, men vidste ikke rigtig noget om,
hvad man måtte og ikke måtte, da vi vidste, at nogle af

Vi gik derfor i gang med at registrere, hvad vi havde
af historiske vejsten i kommunen og sendte resultatet til
Dansk Vejhistorisk Selskab (DVS).

Type
Milesten

Afstand Stand Vej
Kongevejen
God
2 miil

Billede

Her var samarbejdet med KS om udarbejdelse af en
slags vejledning netop gået i gang, og vi blev inddraget i
at udarbejde en plejeplan for en kommune med ansøgning til KS om tilladelse til at udføre restaurering og
pleje af de sten, der var fredede fortidsminder – i vores

Milesten

2 ¼ miil Dårlig

Kongevejen

kommune fortrinsvis milesten.
Dette samarbejde førte til, at vi kunne indsende
ansøgning om godkendelse af en 10-årig plejeplan for

Milesten

erød
2 ½ miil Middel Birk
Kongevej

vores fredede vejsten. Se bilag 1 s. 20 og bilag 2 s. 23.
Hvad omfattede jeres registrering?

Den omfattede:
Milesten

2 ¾ miil God

Birkerød
Kongevej

• 10 stk. milesten (heraf en på privat grund)
• 21 stk. kilometersten langs vej
• 23 stk. 200-metersten
• 4 stk. kilometersten langs nedlagt jernbane

Milesten

3 miil

Middel Birkerød
Kongevej

• 9 stk. kommunegrænsesten
66 stk. vejsten i alt

Uddrag af kommunens registrering. Foto: Rudersdal kommune
3
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Km-sten før klipning og lugning ... Foto: Rudersdal kommune

Hvilke arbejder indgår der i plejeplanen?

... og efter! Foto: Rudersdal kommune

Det viste sig, at ca. 3/4 af stenene havde behov for

For de fredede sten omfatter plejeplanen en generel

den grundige afrensning, hvor man efter påsmøring af

tilladelse til at afrense, opmale og evt. rette stenene op

brun sæbe pakker stenen ind i plastikfolio i 8-10 dage,

samt pleje af vegetationen omkring stenene efter behov i

hvorefter den skures med en stiv børste og vand – og

en 10 års periode.

efter tørring opmales.

Herudover er der en engangstilladelse til specielle
arbejder vedrørende den enkelte sten som f.eks. hæv-

Hvad koster det i snit pr sten at gennemføre

ning, flytning, visse reparationsarbejder samt ændring

denne første omgang?

på de omgivelser, der indgår i fredningen (hækplant-

Der koster ca. 1.800 kr. pr sten (4 mandtimer á 400 kr.

ning, jordarbejder mm).

samt kørsel og materialer).

En gang om året gennemgås alle sten. Ved gennemgangen sikres ved klipning og beskæring af bevoksning,

Hvad regner I med, at det koster årligt fremover, f.eks.

at alle sten og deres inskriptioner hele tiden er synlige

i 10 års perioden?

fra vejen.

Vi skønner, at det i snit vil koste omkring 70 kr. pr sten.

• Hække klippes 1-2 gange årligt, selvsået opvækst
opgraves.
• Græs klippes 1-2 gange årligt, bl.a. for at sikre mod
opvækst af vedagtige planter.
• Efter første år kontrolleres opmalingen for eventuelt
supplerende påføring af maling.
• Hvert femte år gennemføres afrensning og opmaling
af stenene efter behov.

Det vil sige, at I i jeres kommune har brugt over
100.000 kr. i 2012 på jeres vejsten?

Nej, det har det ikke, da det meste arbejde er udført af
unge mennesker i „straksaktivering“ under ledelse af en
af driftsafdelingens faste medarbejdere, som instruerede og ledede arbejdet, så kvaliteten blev tilfredsstillende.
Som en ekstra positiv gevinst viste det sig, at de unge
mennesker efter afrensning og opmaling af stenene var

I 2012 er der allerede sket meget – hvor langt er I

meget stolte af deres arbejde med at gøre dem rene.

kommet i løbet af året?

smukke og forståelige for alle.

Vi har lavet den første årsgennemgang og har herefter
nået at afrense og opmale 90% af alle stenene.
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Vi kan derfor roligt anbefale andre vejmyndigheder
at prøve denne form for arbejdskraft, som hjælper på

Kommunegrænsesten indpakket i plastikfolio og med påklæbet orientering. Foto: Rudersdal kommune

Afrensning med sæbe og stiv børste. Foto: Rudersdalavis

Unge mennesker i straksaktivering nyder arbejdet med opmaling af vejsten.Foto: Rudersdalavis

driftsbudgettet og samtidig giver stor positiv samfundsmæssig
og social effekt.
4,0%4#03(7&+t4--&3%t/36.

Derefter vikles stenen ind i selvklæbende plastikfilm
i 3-4 lag og under det yderste lag har vi fastgjort en A4side, der fortæller, at det er kommunen, der har gjort

Hvordan foregår arbejdet i praksis med

det for at rense stenen
og at plastikfilmen kun skal sidde
t

at afrense og opmale en vejsten?

kort tid og at stenen derefter bliver opmalet. Måske fordi

Stenen skal først smøres ind i brun sæbe. Afhængig

vi gør det, har vi ikke haft hærværk på de indpakkede

af behovet for lagtykkelse og stenens struktur påføres

sten, som jo ser lidt mærkelige ud.

t
t

sæben med stiv børste (opvaskebørste) og/eller en træ-

Efter 8-10 dage fjerner vi plastikfilmen og afrenser

spartel. Bemærk, at værnemidler i form af handsker og

stenen med vand og stiv børste. Vandet har vi med i store

sikkerhedsbriller er påbudt!

plastikbeholdere og kan med en håndbruser skylle det
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Omtale i Rudersdalavis 21. juni 2012

NYHEDER
Jesper der ikke ønsker sit efternavn i avisen, er en af de unge,
der nu skal vaske milepæle og
kilometersten.
Foto: Peter Mailand.

vering, hvor de skal rette søm
ud. Det her er et glimrende
eksempel på et stykke arbejde,
der ikke ville blive prioriteret,
og samtidig er til gavn for alle.
For nu får vi alle de gamle kilometersten og milesten langs
vejene frisket op,” siger han.

,

Har brug for pengene

nteret i
Og kan
en rimee udeblirer de at
n, fortæl-

rbavsender henkontantder arbeje, når de
kal arbejer han og
nen ellers
otivere de

beder nu skal
for at

Unge i straksaktivering
vasker og maler milepæle
t straksaktivering bliver
Efter Rudersdal Kommune har indfør
langs kommunens veje frisket op
Af Peter Mailand

RUDERSDAL Gamle milepæle
og kilometersten, langs kommunens veje bliver nu både

vasket og malet. For efter, at
Rudersdal Kommune har indført straksaktivering, har kommunen ledt efter opgaver, som
ellers ikke ville blive udført.

snavsede vand af. Ved de fleste sten kan det snavsede

milepæle

Det fortæller Lars Mølbak, der
er projektleder i Rudersdal
Kommune.
“Vi sender ikke vores ledige unge ud i meningsløs akti-

En af de unge, der nu skal vaske
vejsten, er Jesper, der ikke vil
have sit efternavn i avisen. Han
har været på kontanthjælp i
en uge, men fortæller, at han
igennem det seneste år har studeret på DTU i Lyngby.
“Jeg kom bagefter på studiet og gik helt ud i foråret, og
så kunne jeg ikke længere få
SU. Men planen er at fortsætte
med studierne efter sommerferien. Jeg har brug for pengene til at betale husleje. Det
her arbejdet er såmænd fint
nok, men det er lidt hårdt at
arbejde 37 timer om ugen for
en kontanthjælp, og så skulle hjem om aftenen og skrive
ansøgninger. Det giver nogle
lange arbejdsdage,” siger Jesper, mens han maler tallene
på vejstenen op.

T ndlægerne på Dambakken
Stenen skal være helt tør, før opmaling påbegyndes

sæbevand ledes til rendesten eller af sig selv synke ned

– som regel ikke samme dag som afrensning. Se bilag 3

i rabat eller lignende. Vi bruger som tommelfingerregel

s. 26.

ca. 30 liter vand til at afrense en sten på 80 cm i højden.
Nedbør i forbindelse med eller efter afrensning er na-

Har I fået reaktioner fra kommunens borgere om

turligvis en fordel. Hvis der stadig sidder malingsrester

stenenes forskønnelse?

tilbage, fjernes de med en stiv træpind (aldrig stålbørste

Ja, der har været mange spontane kommentarer fra

eller metalgenstande).

nysgerrige borgere, som har udtrykt deres glæde over at
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Et færdigt resultat – 20 km stenen på Hørsholm Kongevej.
Foto: Rudersdal kommune

Istandsat Fiskestadesten på Strandvejen i Espergærde

stenene bliver renoverede og synlige fra vejene. Rudersdalavis har haft et par artikler om den straksaktivering,
som arbejdet medførte.
Ved I, om andre kommuner har gjort noget
tilsvarende?

Vi ved, at Helsingør kommune har istandsat alle deres milesten, fiskestadesten og vist også alle deres
kilometersten. De har derudover reetableret en 3 km
lang strækning på Strandvejen i Espergærde med alle
kilometersten og 200-metersten, så det er næsten en
museumsvejstrækning!

Opmalet 200-metersten på Strandvejen i Espergærde
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Bilag 1 · Ansøgning om godkendelse af plejeplan

Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Teknik og Miljø
Drift
Blokken 48
3460 Birkerød
tom@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

20. marts 2012
Ansøgning om arbejder på vejsten omfattet af museumsloven
I Rudersdal Kommune ønsker vi over en længere årrække at have mere
fokus på vores vejsten som en del af vores fælles kulturarv. Som opstart
herop har vi nu registreret alle vejsten i kommunen, og for at kunne fortsætte et mere målrettet arbejde, ansøger vi derfor Kulturstyrelsen om, at
kunne foretage nedennævnte specielle arbejder i 2012 samt tilladelse til
at udføre beskrevne plejetiltag i den kommende 10 år periode.

Sagsbehandler:
Peter Bjørno Jensen
pbj@rudersdal.dk
Tlf. +45 72 68 27 40

Der er registeret følgende vejstens typer og antal
milesten og milepæle - 9 stk.
Kilometersten -21 stk. langs veje
Kilometersten langs nedlangt jernbane 4 stk.
200 metersten - 23 stk.
Kommuneskelsten - 9 stk.
Alle sten er blevet GIS registeret. GISfilen vedlægges til Kulturstyrelsen.
Ligeledes er alle sten blevet fotograferet. På den baggrund er der udarbejdet samlet oversigt med sten, deres tilstand og placering. Et eksemplar vedlægges ansøgningen.
Der ansøges om at udføre følgende specielle arbejder på fredede milesten i 2012:
2½ miil Birkerød Kongevej
Stenens porøsitet har medført, at behugningen stort set er væk. Den
svage behugning, der stadig kan ses, er formentlig tilstækkelig til, at det
vil være muligt at lave en genopmaling af stenens tekst ved hjælp af
tegninger og andre kilder efter nærmere aftale med Kulturstyrelsen.
Der ønskes bortgravet ca. 5 cm jord omkring stenens fod, så teksten for
neden bliver synlig. Der bortgraves ikke mere jord omkring soklen, end
at det kun er den finere sokkelbehugning, der er synlig. Endvidere etab-

20

PLEJE AF HISTORISKE VEJSTEN ...

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

leres et terrænmæssigt svagt fald væk fra stenen for at sikre vandafledning.
Øvrige tiltag – se under pleje
2½ miil Hørsholm Kongevej
Stenen er omgivet af en bøgehæk på 3 sider. Der er på et tidspunkt indplantet et par avnbøgeplanter i hækrækken. Disse ønsket udskiftet med
bøg (Fagus silvatica ½ 50-80 cm) ligesom manglende planter ønskes
genplantet.
Øvrige tiltag – se under pleje
2 3/4 miil Hørsholm Kongevej
Stenen har været helt skjult af selvsået bevoksning af primært elm. En
nedskæring har vist, at stenen tidligere har været omgivet af en tjørnehæk på 3 sider. Der søges derfor om tilladelse til fjernelse af den selvsåede beplantning og genplantning med tjørnehæk, Crataegus monogyna 1/1 40-60 cm
Øvrige tiltag – se under pleje
3 miil Hørsholm Kongevej
En lille del af soklen er blotlagt og ønskes dækket med jord så soklen
fremstår ensartet.
Øvrige tiltag – se under pleje
2 M C5 Øverødvej 28
Til orientering kan oplyses, at vi ønsker at undersøge muligheden for at
få stenen flyttet fra dens nuværende placering i en privathave til dens
oprindelige placering på et offentligt tilgængeligt sted.

Der søge som tilladelse til generelt at udføre følgende plejetiltag de
kommende 10 år:
Rengøring
Ved behov rengøres/afrenses sten på stedet ved brug af brun sæbe,
vand og en stiv naturbørste. Det indskærpes at der ikke må anvendes
højtryksrenser, algefjerner eller andre kemikalier.
Der vil blive rekvireret det fornødne sikkerhedsdatablad og sikkerhedsforskrifternes anvisninger vil blive fulgt.
Kan stenen ikke umiddelbar rengøres, smøres den ind i brun sæbe og
tildækkes med plastik eller plastikfilm. Plastikken fjerens efter en uge
hvorefter, hvorefter stenen rengøres.

2
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Bemaling
Gammel plastmaling og olie alkydmaling fjernes ved hjælp af metoden
beskrevet under rengøring samt let kradsning med en træpind, så stenen ikke beskadiges. Rester af fastsiddende gammel linoliemaling fjernes ikke før genopmaling.
Genopmaling af skrift og kroner sker med den eksisterende (oprindelige)
farve. I Rudersdal Kommune har kun været anvendt samme farve. Opmaling sker derfor med linoliemaling Skovgaard og Frydensberg, dyrehaverød nr 12 (farvekode findes ikke). Ved behov fortyndes evt. med lidt
grundinglinolie.
Der vil blive rekvireret det fornødne sikkerhedsdatablad og sikkerhedsforskrifternes anvisninger vil blive fulgt.
Hvide 200 m sten genopmales med linoliemaling fra Skovgaard og Frydensberg, hvid. Ved behov fortyndes evt. med lidt grundinglinolie.

Årsgennemgang
En gang om året gennemgås alle vejsten.
Under gennemgangen sikres ved klipning og beskæring, at alle sten hele tiden er synlige fra vejen.
Hække klippes 1-2 gange årligt, selvsået opvækst opgraves.
Græs klippes 1-2 gange årligt for at sikre mod opvækst af vedagtige
planter.
5 årsgennemgang
Sten rengøres og genopmales ved behov.

Venlig hilsen

Peter Bjørno Jensen
Driftschef

3
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Bilag 2 · Godkendelse af plejeplan

Rudersdal Kommune
Teknik og Miljø, Drift
Blokken 48
3460 Birkerød

Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Att. Peter Bjørno Jensen

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741
post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Tilladelse til renovering af ti fortidsmindefredede milesten i Rudersdal
Kommune (uden fred.nr.)

12. juli 2012

Ved brev af 21. marts har Rudersdal Kommune ansøgt om tilladelse at renovere ti fortidsmindefredede milesten (uden fred.nr.). Fredningen medfører, at der
ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsmindet uden Kulturarvsstyrelsens har givet tilladelse til dette efter museumslovens § 29 j, jf. § 29 e.

Baggrund
Rudersdal Kommune ønsker over de næste ti år at vedligeholde og formidle
kommunens mange vejsten (mile-, kilometer- og kommuneskelsten), der nu er
blevet registreret og indmålt. Projektet er formuleret i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Projektet:
De ti fortidsmindefredede milesten i kommunen fordeler sig som følgende (jf.
også kort indsat ndf.):
Kongevejen:
Birkerød Kongevej:
Hørsholm Kongevej:
Skodsborg Strandvej:
Øverødvej:

2 og 2 ¼ mil
2 ½, 2 ¾ og 3 mil
2 ½, 2 ¾ og 3 mil
¼ mil
2 MC5

Der ansøges om generel tilladelse til nænsom afrensning af stenene med brun
sæbe og naturbørste samt opmaling. Ved afrensningen fjernes gammel plastog alkydmaling (evt. rester af gammel lindoliemaling bevares) til opmaling
benyttes lindolie i oprindelig farve (Dyrehaverød nr. 12).
Projektets vejsten vil alle underkastes en årlig gennemgang, hvor de vil blive
sikret ved klipning, beskæring og evt. også opgravning af omgivende vækst,
så stenene forbliver synlige – hække og græs klippes endvidere en til to gange
årligt. Hvert femte år rengøres og genopmales stenene efter behov.
Fem af de fredede sten har endvidere særlige sikringsbehov:
Birkerød Kongevej, 2 ½ mil
Stenen er meget nedbrudt, og det er nødvendigt delvist at rekonstruere indskriften baseret på andre kilder. For at tydeliggøre teksten planlægges at afgrave ca. 5 cm omkring stenens fod, ligesom der etableres en svagt skrånende
CVR-nr: 11 87 69 27

Sagsnr.: 2012-7.23.02-0064
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Side 2

flade væk fra stenen til at sikre vandafledning. Projektet vil ske efter nærmer
aftale med Kulturstyrelsen.
Hørsholm Kongevej, 2 ½ mil
De senere indplantede avnbøg i den omgivne bøgehæk udskiftes med skovbøg
og manglende planter i rækken udfyldes.
Hørsholm Kongevej, 2 ¾ mil
En selvsået, omgivende bevoksning af primært elm ønskes fjernet, og en ny
hæk af tjørn ønskes plantet i stedet i lighed med de oprindelige forhold.
Hørsholm Kongevej, 3 mil
En del af soklen er blotlagt hvilken ønsket tildækket for at skabe et ensartet
udseende.
Øverødvej, 2 MC5
Stenen står i dag på privat grund. Kommunen ønsker at flytte stenen til oprindelig placering på offentligt areal.

MARKERING (GUL) AF 10 FREDEDE MILEPÆLE I RUDERSDAL KOMMUNE

Afgørelse:
Kulturstyrelsen ser Rudersdal Kommunes projekt for pleje og vedligehold af
kommunens vejsten, herunder de fortidsmindefredede milesten, som et positivt initiativ, der vil være med til at sikre stenene fremover og styrelsen meddeler hermed tilladelse til projektet som beskrevet.
Tilladelsen er gældende i ti år fra dato, men kan med umiddelbart varsel opsiges af Kulturstyrelsen i fald denne finder det nødvendigt i forhold til fortidsmindernes tarv.
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Side 3

Der gælder følgende vilkår for tilladelsen:
- Pleje og arbejder omkring stenene skal foregå under størst mulige hensyntagen til fortidsminderne.
- Skader skal straks meldes til Kulturstyrelsen
- En evt. flytning af stenen Øverødvej, 2 MC5 vil skulle endelig godkendes af
Kulturstyrelsen.
- Det pålægges Rudersdal Kommune selv at sørge for fornyelse af tilladelsen
efter udløbet af den tiårige periode.

Klagevejledning mv.
For klagevejledning, se bilag.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
I henhold til museumslovens § 29 k bortfalder en tilladelse, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre
på hinanden følgende år.

Med venlig hilsen

Thomas Roland
arkæolog

BILAG

Klagevejledning
KOPI ER SENDT TIL

Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Botanisk Forening, nbu@snm.ku.dk
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Bilag 3 · Materialer, deres anvendelse samt sikkerhedsforskrifter

Materialer, deres anvendelse samt sikkerhedsforskrifter.
Materialer: Vand, Nopa brun sæbe (krystalsæbe), naturbørster (kokus og bast), fugepinde af træ, almindelig
husholdningsfilm, linoliemaling ‐ dyrehaverød ‐ fra Skovgård og Frydenberg.
Stenene vaskes mekanisk med vand og børster. Når overfladen er tør påføres et tyndt lag brun sæbe på
områder, som ikke er rene. Stenen omvikles med husholdningsfilm og efterlades en uge.
Herefter vaskes og skrubbes sæben af med rent vand ‐ gerne lunkent vand.
Efter tørring påføres den røde linoliemaling i inskriptioner med små pensler. Malingen trækkes på i så tynde
lag som muligt. Opmaling kan ‐ hvis nødvendigt ‐ gentages 2‐3 gange efter tørring. Malingen kan med fordel
fortyndes i forhold 1:10 med ren linolie.

Arbejdspladsbrugsanvisninger for brun sæbe og linoliemaling:
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PLEJE AF HISTORISKE VEJSTEN ...
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Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet i 1982 med det formål at fremme interessen for
den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og
tekniske synspunkter.
DVSs formål søges realiseret ved
-

at samle og aktivere interesserede ved hjælp af arrangementer som foredrag,
diskussioner, ekskursioner mv.

-

at formulere og bidrage til løsning af vejhistoriske opgaver såvel lokalt som
landsdækkende

-

at samarbejde vedrørende vejhistoriske forhold med museer, institutioner og andre.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer, institutioner og
andre sammenslutninger, der ønsker at støtte Selskabets formål.
Yderligere oplysninger om Dansk Vejhistorisk Selskab hos Selskabets sekretær
Ulrik Blindum, på nedenstående adresse, telefon eller e-mail.

Dansk Vejhistorisk Selskab
c/o Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Postgiro 169-1791
T 7244 3333
E dvs@vd.dk
www.vejhistorie.dk
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