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Forsidefoto | Marmorobelisk C VII – 11 MIIL på landevejen mellem Sorø og Slagelse ved Kindertofte.
FOTO: JENS JOHANSEN 07.08.95.
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FORORD
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artikel om svenske milesten. Endelig indeholder hæftet en redaktionel omtale af arbejdet med
at registrere vejvisersten i Syddjurs Kommune. En stor tak skylder vi Asfaltindustrien, der velvilligt har sponseret dette nummer af VEJHISTORIE.
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MILEPÆLE OG ANDRE STEN
LANGS VEJENE

Kongevejen som den tog sig ud før den blev

asfalteret. Foto fra 1920.

VIGGO LAUNBJERG, F. 1933, CIVILINGENIØR 1957. 1959-62 ANSAT VED KØBENHAVNS AMTS VEJINSPEKTORAT. 1962
MEDSTIFTER AF DET RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERS NYVIG A/S MED
ARBEJDSOMRÅDET BY- OG TRAFIKPLANLÆGNING. FIRMAET BLEV I 1982 DATTERSELSKAB I RAMBØLLGRUPPEN. HAR
FREM TIL SIN PENSIONERING I 2000
FUNGERET SOM RÅDGIVER FOR OMKRING
70 KOMMUNER MM.

Indledning

milesten, der var lige så bevaringsvær-

For godt 100 år siden, nemlig den 4.

dige, både ud fra et historisk og fra et

maj 1907, blev metersystemet indført

kunstnerisk synspunkt? For at besvare

ved lov i Danmark og de gamle læng-

disse spørgsmål må man kende til

deenheder mil, favn, alen og tomme

både de mange typer af milesten, der

skulle dermed udgå til fordel for kilo-

findes – og til udviklingen af milesten

meter, meter, centimeter og millime-

gennem ca. 300 år. Lad os derfor kort

ter. Metersystemets vedtagelse rejste

fortælle milestenenes historie.

på vejområdet en række spørgsmål,
der skulle tages stilling til:

Milesten
Igennem historien kender vi til, at kon-

Hvad skulle man gøre ved milepælene –

gerne har lovgivet med henblik på, at

skulle nogle af dem bevares – og hvor-

færdslen på landjorden skulle være

dan skulle de nye kilometersten se ud?

god og tryg. Men i Danmark, hvor

FOTO: OLE TAGE HARTMANN

søtrafik siden tidernes morgen nok har
I 1908 henstillede Indenrigsministeriet

været den væsentligste transportform

til amterne at fjerne alle de gamle

– udover den til fods og hest – har kon-

milesten, hvis de ikke kunne bruges til

gerne lovgivet forgæves. Der har ikke

kilometersten. Der rejste sig hurtigt en

været ressourcer til anlæg af endog de

diskussion om bevaring af de smukke,

nødvendigste veje og broer, til vedlige-

historiske milesten. Nationalmuseet og

holdelse - og ej heller til milesten.

Ministeriet for Offentlige Arbejder sam-

JENS JOHANSEN, F. 1934, ARKITEKT,
M.A.A. UDDANNET ARKITEKT OG BYPLANLÆGGER PÅ KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE. 1962-1984 MEDARBEJDER
VED PETER BREDSDORFFS TEGNESTUE
(BYPLANLÆGNING). 1982-1989 REGIONPLANKONSULENT FOR VIBORG AMTSKOMMUNE. SIDEN 1989 ANSAT VED RUDERSDALS MUSEER (TIDLIGERE SØLLERØD
MUSEUM), FRA 2004 SOM PENSIONISTMEDARBEJDER. HAR BL.A. SKREVET
FLERE ARTIKLER OM MILESTEN, ISÆR
BEMÆRKES MILEPÆLE I DANMARK I
PUBLIKATONEN ”BRAUT 1”, 1996

arbejdede om sagen. Amterne blev i

Dog - for at sikre et minimum af an-

1910 bedt om at indberette, hvad der

lagte veje lod konger anlægge og vedli-

efter deres mening var af bevarings-

geholde veje alene til kongens og hans

værdige milesten i deres område og i

tjeneres brug: ”kongeveje”. Sådanne

1911 indstillede Nationalmuseet til

veje, der ikke har været anlagt i andre

Ministeriet for Offentlige Arbejder at:

lande, kendes siden Frederik II (1559-

”bevare samtlige heel- og halvmilesten

1588) på dele af Sjælland og enkelte

samt kvart- og trekvartmilesten af den

steder i Jylland. Hans søn Christian IV

ældste type med Frederik V’s og Chri-

(1588-1648) fortsatte i beskedent om-

stian VII`s navneciffer på deres plad-

fang anlæg af kongeveje på Sjælland.

ser, hvorimod senere tilkomne kvartog trekvartmilesten fjernes.”

Ole Rømers milesten
Det mere effektive styre under enevæl-

Nu – 100 år senere - vil man nok spør-

den efter 1660 betød også forbedringer

ge, om dette var en rigtig beslutning –

af vejene. Først i form af at man lod

var der f.eks. ikke mange andre gamle

”de store veje” opmåle og forsynede
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Fig. 3. ¼ milesten – målt fra Østerport – på lav høj
ved Øster Allé og Idrætsparken, senere kaldet
Struensestenen.
FOTO: CJH 11.06.08.

dem (eller nogle af dem) med afstandsmærke: Milesten. Den berømte
astronom og ingeniør Ole Rømer løste
denne opgave og fik samtidig fastlagt
målesystemet i Danmark. Forordningen af 1. maj 1683 fastlagde en dansk
mil til 12.000 alen svarende til 7,532
km. Det var herefter således, at 1 mil =
Fig. 1. Milepæle i Danmark.
Kortet fra 1995 er baseret på
Draiby’s registrering i
1960’erne, suppleret med
JJ’s recognoseringer i Thy
og på Bornholm og med
oplysninger fra det tidligere
Fyns Amt. Kun milepæle ved
vejene er vist, mens samlinger i museer, hos vejvæsnerne og private ikke er vist.

4.000 favne à 3 alen à 2 fod.
Ole Rømers milesten kan ses som rent
praktiske foranstaltninger. Der skulle
sættes ganske enkle milesten for hver
kvarte mil – små sten med en, to eller
tre fordybninger for hver distance og
en større sten for hver hele mil med
angivelse af antal mil fra det fastsatte
0-punkt. Alle opstillet på en lille høj.
Der findes endnu en del af de små –
og vistnok kun to af de sjællandske
hel-milepæle, mens der findes 15-20
hel-milepæle i det gamle Ringkøbing
Amt.

Marmillods chausseer
Med den oplyste enevældes reformiver
i anden halvdel af 1700-tallet, fulgte
Fig. 2. Denne 2 milesten blev for
en halv snes år siden fundet i en
privat have i Holte, nær den gamle
Kongevej, øst for den nuværende.
FOTO: JJ 07.04 97.
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også interesse for at fremme landets
produktion, hvortil naturligt hørte
bedre veje. Regeringen tilkaldte en
udenlandsk ekspert fra det land, der

Fig. 4. ½ milesten ud for Egelund mellem
Fredensborg og Hillerød. Stod indtil 1962 på
en Ole Rømerhøj, som måtte vige pladsen
for en vejudvidelse.
FOTO: VL 1986.

Fig. 5. ¾ milesten på Frilandsmuseet. Stod
tidligere på Holstebroegnen. Ca. 1790.

havde den største ekspertise i vejbyg-

ges – medmindre det blev for kostbart

forsøgsvis udført mindre steler hugget

ning, den franske ingeniør Jean Mar-

– i så fald skulle de hugges af lokale

af granit (1, 1¼ og 1½ mil på Lyngby-

millod. Han ankom i 1764 og forlod
Danmark i 1776 efter at have forestået
anlægget af vejstrækningen fra Vibenshus nord for København via Rudersdal,
Hørsholm og Brønsholm til Fredensborg (1764-1775). Endvidere strækningen fra København (Damhussøen) til
Roskilde, som var færdig i 1776. Samtidig opbyggede han en organisation til
at forestå det omfattende anlægsarbejde.

kampesten. Der skulle opstilles mile-

vejen) af billedhuggeren Ernst Freund

sten for hver kvarte mil, ligesom der

omkring 1835. En mindre af samme

skulle være forskel på hel-, halv- og

udformning står som 1¼-milesten ved

kvartmilsten.

Emiliekilde i Klampenborg. Kongen

FOTO: CJH 06.06.06.

fandt, at disse milesten – med hans
Arbejdet med at udføre de nye veje –

navnetræk indhugget – for meget lig-

chausseerne – blev henlagt til

nede gravsten. Følgen blev, at man

Ingeniørkorpset. Udover en generel

valgte milesten i form af keglestubbe,

forsinkelse af vejanlæggene på grund

som blev opstillet langs de nye chaus-

af forarmningen af landet efter

seer i hele landet. Dog ses andre typer

Englandskrigene og bankerotten i 1813

i enkelte landsdele. Navnlig på Fyn, i

skete udbygningen meget forskelligt

Thy og på Bornholm ses andre typer,

I 1778 overtog Generalvejkommissio-

både i tid og metode. Ikke mindst ses

henholdsvis flade steler med stedsan-

nen ansvaret og fremlagde 15 år senere Forordning om Vejvæsenet i Danmark af 13. December 1793. Der skulle
etableres et landsdækkende hovedlandevejsnet i Kongedømmet, idet det indledningsvis blev fastslået, at vejene
skulle inddeles i tre klasser: Hovedlandeveje, mindre landeveje og biveje.
Der er forskrifter om vejkonstruktioner, broer, vejvisere, vejmateriale, vejtræer, færdselsregler og regler for
pligten til at betale for og for at udføre
vejarbejde. Og om milesten: Milesten
bør oprettes på såvel de mindre landeveje som på hovedlandevejene. Nye
milesten af norsk marmor skulle hug-

det i udformningen af milestenene.

givelse; grove steler af sandsten og

Man kan sige, at der var lagt en for-

malede påskrifter samt små steler,

nem standard ved anlægget af de

kun med tal indhugget.

første veje fra København til Fredensborg, Kalundborg, Korsør, Køge og

Måleretningerne udgik fra flere

Dragør. På strækningerne København -

0-punkter, som i dag er vanskelige at

Fredensborg, Hørsholm - Helsingør,

opfatte. Man kan i dag ikke finde de

København – Roskilde - Korsør og

oprindelige 0-punkt-milesten, der

København - Dragør blev der for hver

enten som f.eks. i København var de

hele og halve mil hugget høje marmor-

fire byporte eller var lodrette sten eller

obelisker. En del findes endnu langs

nedlagt i brolægningen i købstæder

landevejene. Enkelte pryder indkørslen

foran det daværende rådhus. I dag

hos private.

eksisterer der kun en del 0-punkt-kilometersten, som blev opstillet efter ind-

Eftersom marmoret i visse tilfælde
ikke kunne modstå vejrliget, blev der

førelsen af kilometersystemet i 1907.
Fortsættes næste side
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Fig. 6. Marmorobelisk C VII – 11
MIIL på landevejen mellem Sorø og
Slagelse ved Kindertofte – opstillet
omkring 1790.

Fig. 7. Marmorobelisk F 5 – 2 MIIL
ved Kongevejen gennem Geelskov.
Kopi af den gamle milesten fra
1778 - opsat 1996.

FOTO: VL 27.05.08.

FOTO: PEDER CHRISTENSEN 2007.

Fig. 8. Keglestub på marmorsokkel. C VII – 4 ½ MIIL på Kongevejen
ud for Kvistgård s.v. for Helsingør.
Der har tidligere stået en marmorobelisk på soklen.

Fig. 9. Keglestub C VIII – 8 MIIL
mellem Odense og Middelfart.
Restaureret 1986-88 efter at have
fungeret som 30 km-sten.
FOTO: VL 16.11.07.

FOTO: VL 22.09.07

Fig. 14. ”1 Miil fra Thisted” på
hovedvej 11 fra Thisted mod
Oddesund. Bornholmsk sandsten
valgt af amtmand Faye i 1817.

Fig. 15. ”6½ Miil fra Thisted” samt
amtsgrænsesten mod Hjørring
Amt – står på hovedvej 11 øst for
Fjerritslev. Bornholmsk sandsten.

FOTO: VL 04.09.07.

FOTO: JJ 19.01.64.

Kilometersten i 100 år –
tilbage til 1907
Nu – godt 100 år efter metersystemets

Fig. 16. 2½ Mil og 19 km-sten ved
Førby Sø mellem Vorupør og
Hundborg i Thy.

Fig. 17. 1 ½ M-sten i Storegade i
Hasle. Samme type opsat 1857-61
over hele Bornholm.

FOTO: JJ 08.08.71.

FOTO: JJ 26.08.93.

lagt tilsynet med fredede fortidsminder,
- at der i årene efter 1907 forsvandt

private ejendomsbesiddere (f.eks. på
Egeskov og Brahesborg på Fyn),
- at et ganske stort antal milepæle blev

indførelse – kan vi konstatere:

utallige milesten. Vi ved ikke, om de

genanvendt som kilometersten. I

- at alle milesten pr. definition er fre-

er blevet slået til skærver eller smidt

1910 foreslog brygger Carl Jacobsen,

dede i medfør af naturbeskyttelses-

på lossepladser eller i moser og

Ny Carlsberg, at milestenene blev

loven. Kun et fåtal er imidlertid fred-

mergelgrave,

vendt og kilometerangivelse påført

ningsregistrerede og dermed under-
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- at et mindre antal blev bortgivet til

den nye forside – herom lidt senere.

Fig. 10. Stele F VI – 1 MIIL ved
Lyngbyvej/Fuglegårdsvej.
H.E.Freunds model 1837.
FOTO: JJ 30.10.96.

Fig. 11. Obelisk. C VII ½ MIIL. På
Amager Landevej i Tårnby. Oprindelig sten af norsk marmor fra
1780’erne, men erstattet af bornholmsk sandsten omkring 1840.

Fig. 12. Fynsk stele F 7 – 1 på
Svendborg – Rudkøbingvejen over
Tåsinge ud for Lunkebugten.

Fig. 13. Fynsk pyramidestub C IX –
3 på Svendborg – Fåborgvejen km
22,591.

FOTO: VL 15.10.07.

FOTO: VL 17.10.07.

Fig. 20. Vejvisersten C 7 – Weg
nach Ribe und Foldingbroe 1793
står ved Øster Løgum på hovedvej
24 mellem Hovslund og Rødekro.

Fig. 21. NÆRVED DENNE STEN
STOD VESTERPORT. FRA STENEN
MAALES VEJENE MOD ROSKILDE
OG KØGE. 0-kmsten på Rådhuspladsen i København. Ark. P.V.
Jensen-Klindt vandt konkurrencen
om 0-km-sten i 1910. Opstillet kort
herefter.
FOTO: CJH 25.06.08.

FOTO: VL 08.10.06.

Fig. 18. Kommunegrænsesten
mellem Lyngby-Tårbæk og
Gentofte kommuner ved Bellevue –
tegnet af ark. Svend Ulstrup
Hansen i 1932.

Fig. 19. Skelsten mellem Helsingør
by og ”Cronborg Amt”. I modsat
side af Kongevejen står en tilsvarende sten med teksten ”ANNO
1779”.

FOTO: JJ 26.06.95.

FOTO: VL 10.04.08

FOTO: VL 1986

Der var samtidig mange bestræbelser

fund, Selskabet for dekorativ kunst,

foran bl.a. Knud V. Engelhardt, der som

på at få indført nye kilometersten i et

Kunstakademiet samt Nationalmuseet

nævnt havde lavet et stort offentliggjort

smukt design.

at der blev afholdt en konkurrence om

forarbejde.

kilometerstenene. Konkurrencen blev
Arkitekten Knud V. Engelhardt frem-

gennemført i 1909-10 som en indbudt

P. V. Jensen-Klints kilometersten blev

kom allerede i 1908 med et gennemar-

konkurrence med fem deltagere. Den

straks efter konkurrencen bestilt til en

bejdet forslag til kilometersten. Sam-

blev vundet af arkitekt P. V. Jensen-

lang række amter og er i dag den mest

tidig foreslog Dansk Billedhuggersam-

Klint (mest kendt for Grundtvigskirken)

udbredte – i det gamle Ringkøbing amt

7

Fig. 22. 100 km-sten med kantpæl
på gl. hovedvej 1 mellem Slagelse
og Korsør lidt uden for Korsør.

Fig. 23. Genanvendt Ole Rømersten
– nu 4 ¼ M. Står ud for Sletten Kro
på Gl. Strandvej.

FOTO: VL 1986.

FOTO: DRAIBY CA. 1940.

Fig. 24. 40 km-sten på Torvet i
Brande – genanvendt milesten med
miletallet afhugget og km-tal
nyhugget.

Fig. 25. 6 milesten mellem Vejle og
Pårup (hovedvej 13) genanvendt
som 45 km-sten.
FOTO: DRAIBY CA. 1950.

FOTO: VL 1986-

i en lidt mere spartansk udgave end i

eller 40 km-angivelsen indhugget i

der endnu. Bogen ”Gamle danske

de øvrige amter.

sandstenen.

milepæle” har i dag status som standardværket om milepæle i Danmark.

Genanvendelse af milesten

På Fyn ses mange stele- og pyramide-

På en række nordsjællandske veje er

stubformede milesten, hvor man har

Draiby var meget ivrig fortaler for en

gamle Ole Rømersten med 1, 2 eller 3

hugget km-angivelsen oveni såvel initi-

fredning af alle milepæle og det lykke-

huller genanvendt som kvart-, halv- og

aler som mileangivelsen – blot dybere.

des med naturfredningsloven af 1969,
hvor det er direkte anført, at milepæle

trekvartmilesten med hullerne bevaret
Mange milesten blev i første omgang på

hører til de fortidsminder, som ikke må

hele eller dele af forsiden malet hvide

fjernes eller flyttes uden frednings-

Som nævnt ovenfor foreslog brygger

og her påmalet km-tallet i rødt eller

myndighedernes tilladelse.

Carl Jacobsen at genanvende mileste-

sort for senere at få dette indhugget.

på en af siderne.

Bestemmelsen indgår nu i lov om na-

nene ved at vende dem og anføre kmblev gennemført på landevejen Nyborg

Arkitekt Ejvind Draiby og
”Gamle danske milepæle”

– Odense – Middelfart samt på lande-

Vores viden om milesten skyldes først

vejen Vejle – Pårup.

og fremmest arkitekt Ejvind Draiby

Nyregistrering

(1910-96), der som 22-årig afleverede

I bogen ”Gamle danske milepæle” er

I flere amter afhuggede man mile-

sin første redegørelse om milepæle på

kun registreret de milepæle, Draiby

stens-angivelsen og et firkantet felt

arkitektskolen. I ca. 30 år indsamlede

havde kendskab til frem til 1959. I de

udenom og indhuggede derefter 10, 20

han oplysninger om gamle milepæle

snart 50 år, der er gået siden, er der

eller 30 km-angivelsen heri. Dette

og samarbejdede med Nationalmuseet

dukket mange flere op. Dette er nævnt

skete på mange milesten i Vejle amt

og de fleste amter om at finde frem til

i bogens forerindring og i Jens Johan-

samt på den østjyske landevej fra

og redde så mange eksisterende mile-

sens artikel ”Milepæle i Danmark” i

Haderslev – Vejle – Århus – Randers.

pæle som muligt. I 1959 havde Draiby

Braut 1, udgivet i 1996 af de nordiske

På nogle sten med Frederik 7’s initialer

et manuskript til en bog om milepæle

vejmuseer. I artiklen omtales de

blev 7-tallet samtidig ændret til et lidt

klar til trykning, men den blev ikke

mange tilkomne milesten og der op-

kantet 8-tal.

udgivet. Først 31 år senere – i 1990 -

fordres til en ajourføring og nyregi-

lod Skov- og Naturstyrelsen bogen

strering af landets milesten med hen-

I Thisted amt blev det ovale felt med

trykke, efter at det var konstateret, at

blik på en effektiv fredning. Bl.a. på

mileangivelsen afhugget og 10, 20. 30

de af Draiby registrerede milepæle var

baggrund af Draibys registreringer har

angivelsen på den nye forside. Dette
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turbeskyttelse fra 1992, hvor ”kors, milepæle, vildtbanesten og lign.” er fredet.

Fig. 26. Milesten genanvendt som
10 km-sten og F 7 ændret til F 8.
Står ved Ødsted på landevejen mellem Vejle og Ribe.
FOTO: JJ 17.07.04.

Fig. 27. ”40 km fra Thisted”. Genanvendt sandstensmilesten med gl.
angivelse afhugget og ny inskription
indhugget. Står n.f. Feggesund på
vejen hertil.

Fig. 28. Keglestub med påmalet
bynavn og vejvisning. Gl. hovedvej 10
mellem Horsens og Vejle.
FOTO: DRAIBY CA, 1940.

Fig. 29. Træmilepæl, der har stået
lidt nord for Ringkøbing på hovedvej 16 – 14 mil fra Ribe. Nu på
Ringkøbing Museum.
FOTO: GERT ALSTED NOV. 2007.

FOTO: JJ 30.07.95.

fredningsmyndighederne tinglyst fred-

guide om de historiske sten langs vore

Museum har man en milepæl af træ

ning af en lang række milesten landet

veje.

med påskriften 14 MIL. Museet ved, at

over, men der mangler mange endnu.

pælen har stået i Heager lidt nord for

Vedligeholdelse af vejsten

Ringkøbing, men man ved ikke, hvem

I erkendelse af behovet for en nyregi-

I Fyns Amt og i Vejle Amt har man i

der har indleveret den – og hvornår.

strering nedsatte Dansk Vejhistorisk

1986-88 hhv. i 2001 gennemført en

Ole Rømers opmåling 1691-97 viser på

Selskab og Danmarks Vej- og Bro-

smuk restaurering af milestenene langs

dette sted 14 mil fra Ribe og vi ved fra

museum i 2006 en arbejdsgruppe til at

vejene. I dag er de fleste veje med mile-

målebordsblade, at der i sidste halvdel

forestå en sådan nyregistrering af

sten administrativt overgået til kommu-

af 1800-tallet har stået en 14 milepæl

mile- og kilometersten. Gruppen vil

nerne. Det er vigtigt, at de nye vejbesty-

på dette sted.

også interessere sig for andre sten, der

relser bliver gjort opmærksom på deres

har relation til vejsystemet som vejvi-

vedligeholdelsesmæssige ansvar og at

Vi ved også, at det ikke kun var på

sersten, skel- og grænsesten (vildtban-

de kan få viden om praktisk vedligehol-

Frederik II`s og Christian IV’s tid, der

esten), vejvedligeholdelsessten mv.

delse af disse fredede sten. Milestens-

blev brugt træmilepæle. Ingeniørkorp-

gruppen arbejder derfor på at få iværk-

set i Jylland anmoder i 1849 kaptajn v.

Gruppen vil i første omgang koncentre-

sat et vejregelarbejde, der giver anvis-

re sig om milestenene. Man nåede at

ninger på en sådan praktisk vedligehol-

anmode amterne om at fremsende det

delse og restaurering bl.a. med henvis-

materiale om mile- og kilometersten,

ning til de to ovennævnte amters ind-

de havde liggende, inden amterne blev

sats.

Meyer om at opmåle vejene og sætte
simple fyrretræspæle, malet grå i
stenfarve, hver med et lille sortmalet
træbræt, hvorpå med lysegul farve skal
males miletallet respektivt fra Kolding
og Snoghøj. Pælene skulle være 3 alen
høje. Sådanne pæle indgår i nogle vejregnskaber fra Aalborg i 1854-55.

nedlagt med udgangen af 2006.
Bearbejdningen af dette materiale er i

Gruppen ser gerne henvendelser fra

gang sammen med en nyregistrering i

læsere af denne artikel med viden om

marken i fornødent omfang.

milesten på private grunde eller langs
mindre betydende veje, da sådanne

Ovennævnte pæl i Ringkøbing er ret

Alle oplysninger vil blive lagt ind i en

ikke før har været registreret systema-

frisk i træet og har næppe stået i det

database på Vej- og Bromuseet og det

tisk.

fri mere end 10-20 år. Kan den være

er tanken at denne database med tiden

sat op få år før metersystemets ind-

vil blive alment tilgængelig på museets

En nyere milepæl af træ

førelse i 1907 og har den erstattet en

hjemmeside. Det er ligeledes planen i

Som afslutning på dette afsnit skal

endnu tidligere træpæl eller en tidlige-

bogform at udgive en lettilgængelig

omtales et kuriosum. På Ringkøbing

re milesten?
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Vi kender ikke udseendet eller materi-

Gladsaxe, Gentofte og Birkerød (før 2007).

ofte beskedne, men også fortællende

alet på øvrige milepæle på denne

Disse sten er ca. 80 cm høje med kva-

små monumenter rundt i landet.

vejstrækning, som fra Ringkøbing gik

dratisk tværsnit (30 x 30 cm) af grå

videre over Holstebro – Struer og frem

granit og forsynet med påskrifter i ver-

Det er værd at bemærke, at bevaringen

til Oddesund, hvor der ifølge måle-

saler, hugget i stenen, gerne opmalet

af milestenene i høj grad skyldes en-

bordsbladene har stået en milepæl,

med rødt.

keltpersoner, vejfolk i amter, private
”samlere”, og at det først sent blev fast-

der viste 22½ mil fra Ribe.
Påskriften er navnet på de to kommu-

slået i fredningslovgivningen, at mile-

Hvis nogen af læserne ved noget her-

ner det pågældende sted og pile, der

sten og lignende var fredningsværdige.

om eller har en god teori, vil vi i mile-

viser hvilken kommune, der ligger

Den centrale person er Ejvind Draiby,

stensgruppen gerne høre nærmere.

hvor. På nabosiden står KOMMUNE-

som med utrættelig opsøgertrang og

GRÆNSE. De er meget konsekvent

vilje til at søge viden om de mere og

Vejvisersten

anbragt – måske 12 i alt. Der er dog én

mere spændende sten har foretaget

Undertiden kan man støde på andre

undtagelse – stenene på grænsen mel-

den grundlæggende forskning i dem.

sten med vejfunktion: Vejvisersten. De

lem Birkerød og Søllerød (begge før

har blot en tekst som ”TIL KOLDING”

2007) mangler BIRKERØD. Man må tro,

Forfatterne af nærværende artikel sid-

eller ”TIL LEMVIG ET OTTESVND” (der

at de ikke ønskede at være med, da

der i den tidligere nævnte milestens-

står ”et” ikke &). De har været nyttige,

Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommu-

gruppe. Gruppen modtager meget

idet milestenene jo ikke har oplyst

ner i 1929 enedes om denne marke-

gerne oplysninger om milesten med

hverken hvorfra afstandene er målt, ej

ring. Stenene er udhugget af Karl

mere fra egne, der indtil videre er

heller hvorhen vejen gik.

Hansens stenhuggeri i Lyngby og er
tegnet af arkitekt Svend Ulstrup
Hansen i 1932.

”milestenstomme” – f.eks. Vendsyssel

Andre sten langs vejene

og Himmerland, Djursland, Syd- og
Sønderjylland samt Lolland, Falster og
Møn. Oplysninger om, hvorfor de ikke

Udover afstandsmålersten og vejvisersten kan man støde på vildtbanesten

Afslutning

og mindesten. Vildtbanesten markerer

Således gik det til, at vi, trods klare

grænserne for et område, de kongelige

påbud om det modsatte, fik lov til at

Oplysninger modtages ved henvendel-

vildtbaner, hvor kun kongen havde

beholde en rig bestand af milesten. De

se til Dansk Vejhistorisk Selskab

jagtret. Umiddelbart vedrører disse

findes i det store og hele langs de

c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade

sten ikke vejenes historie, selv om der

store veje, landevejene. Dermed kan

13, Postboks 9018, 1022 København K

findes enkelte vildtbanesten, der flan-

nutidens vejfarende – på landeveje,

eller pr. email til dvs@vd.dk.

kerer en vej (f.eks. ved Hald Hovedgård

ikke på motorveje – glæde sig over de

findes her, vil være lige så vigtige.

syd for Viborg). Det samme gælder
mindesten, f.eks. for Genforeningen,
befrielsen, faldne krigere osv.
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MILSTOLPER LÅNGLIVAD
LÖSNING PÅ STORMAKTSTIDENS SKJUTSPROBLEM 1)

hövdingarnas korrespondens med

var aldrig någon enda bonde som fri-

Kronofogdar och Länsmän.

villigt erbjöd sig att skjutsa. Mot hela
denna mur av motvilja och tredska

Samma nya MIL-längd måste
erkännas över hela riket 2)

skulle stormaktens alla nya tjänste-

I Sverige infördes milstolpar år 1649

handelsmän, politiker och adelsmän ut

och de första milstolparna fanns upp-

i landet och fullgöra sina uppgifter. Ett

ställda redan efter tre år. Snabbt för

land där milarna var olika långa från

MILSTOLPARNAS TILLKOMST LÄN FÖR LÄN I

den tiden men det skulle ta 20-25 år

det ena landskapet till det andra och

SVERIGE. FÖRFATTARE TILL ÅTSKILLIGA

innan de blev en vanlig syn.

där ingen statlig tjänsteman hade nå-

STEFAN NORDIN, F. 1944. FRISTÅENDE
VÄGHISTORIKER MED MÅNGÅRIG BAKGRUND
MED FÄLT- OCH ARKIVFORSKNING OM

gra reglerade reseersättningar och där

VÅRDANVISNINGAR, UPPSATSER OCH
BÖCKER.

män, industriidkare och bruksägare,

Det påstås alltför ofta att införandet av

- än den ena, än den andra, hade privi-

milstolpar skedde för att allmogen

legier som gick ut över skjutsbonden.

skulle kunna beräkna skjutsersättningen och kontrollera skjutshastigheten.

Lösningen syns numera någorlunda

”Taxametrar” har man jämfört milstol-

logisk, nästan självklar. Inför bestämda

parna med. Inget kan vara mer felak-

reseersättningar - Tillsätt länsmännen

Inledning

tigt. Det är en oövertänkt förklaring.

som gästgivare - Inför en enda gemen-

De flesta beskrivningar av skandinavi-

1650-talets skjutsplåga för allmogen

sam millängd i hela Sverige - Näpsa

ska milstolpar och deras kulturhistoria

var så oändligt mycket större än tvister

alla som försöker lura skjutsbonden -

är nästan undantagslöst av helt tek-

om man skjutsat en fjärdingsväg mer

Näpsa också alla som försöker smita

nisk natur, och nämner sällan den

eller mindre.

från skjutsplikten - Betala för kost och

politiska bakgrunden. Sällan har mil-

logi och framför allt – betala för skjuts

stolparnas förankring hos allmogen

Själva grundproblemet vid mitten av

- Inrätta gästgiverier som får ensam-

studerats. Var det verkligen så odra-

1600-talet var att allmogens nästan

rätt på krognäringen - Inför reglerad

matiskt och friktionsfritt när tusentals

enda klagomål och besvär var att hela

”monument” med konungars och

den gamla skjutsorganisationen inte

landshövdingars namn beslutades och

längre fungerade. Stormaktstiden och

sattes upp utefter vägarna och kostna-

den helt omformade statsförvaltningen

derna därefter uttaxerades från allmo-

hade skapat en tidigare aldrig före-

gen genom sammanskott? De svenska

kommande belastning på allmogens

domböckerna och länsstyrelsearkiven

skjutsplikt. Hela systemet byggde på

finns ofta från tidigt 1600-tal och där

att allmogen var skyldiga att skjutsa.

skydse, dvs. at deltage med egne

speglas en helt annan bild av folkets

Skjutsorganisationen tog inte hänsyn

vogne og heste i den statsligt orga-

mening. Under 1700-talet genomförs

till ofrivillighet, motvilja och orättvisa.

nästan inget enda stort milstolpepro-

Skjutsrättare tillsattes av häradsrätten.

jekt utan att allmogen klagar högljutt.

Det var aldrig någon enda bonde som

Samma sak bekräftas också av Lands-

frivilligt tog på sig den uppgiften. Det

NOTER
1) Sveriges stormagtstid, dvs. 16111719. Skjutsproblem - i Sverige (og
Norge) var landalmuen fra gammel
tid (og indtil 1878) forpligtet til at

niserede befordring af rejsende.
2) Den nya mil som infördes 1649
havde längden 10.688 m.
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Fig. 1. Sjunde punkten i 1649 års Gästgivare-Ordning där milstolpar - ”Kännemärken” ska sättas upp. Förordningen hade ytterligare
28 bestämda punkter där skjutsningen fick sina nya bestämmelser.

hållskjuts vid gästgiverierna - Ge skat-

gens namn och Kunglig krona. Ofta

de av tidens då främsta konstarkitekt

telättnader till gästgiverierna. Det var

formgivna av landets främsta konst-

Jean Eric Rehn. Von Grooth tog ett

mycket som behövdes. Nästan allt

närer, tillverkade av ”den dyraste sten

självständigt och egenmäktigt beslut

samlades i 1649 års Gästgivareordning.

som finns”, eller gjutjärn. Ingen idé
kunde vara dummare i bondens ögon.
”Vi skjutsar efter gästgivartavlan eller
dagboken”. Men Landshövdingen såg
framför sig hur pampiga målade milstolpar med hans namn skulle upprepas varje fjärdedels mil utefter länets
alla landsvägar. Naturligtvis lyckades
man ”med lämpliga föreställningar”,
behålla denna förnämliga egotrippare i
lagboken under 250 år. Så gott som
alla milstolpeprojekt under 1700-talet,
i synnerhet 1730-1800, möttes av protester och överklaganden. Därefter
blev milstolparna mindre och därmed
billigare, Landshövdingenamnen uteslöts, inga sammanskott anordnades
och uppsättandet skedde som ”arbetsmarknadsprojekt”.

att länets nya milstolpar skulle tillver-

Men det tog ändå sin tid, flera årtionden och olika snabbt på olika håll.
Gemensam millängd över hela landet –
var närmast en självklarhet. Säkert var
det ingen bonde som hade något emot
att alla fick samma mil-längd, bara
han själv fick vara vid det gamla, det
invanda, det som gällt i alla tider. Helt
säkert trodde varenda skjutsbonde att
just han skulle förlora stort. Därför
måste den nya milen märkas ut stort
och tydligt vid vägen. Stort, tydligt,
imponerande, övertygande. Kunglig
krona, Konungens monogram och
Landshövdingens namn. Milstolparna
kom till för att övertyga och lugna allmogen att den nya milen hade kommit
för att stanna och var bra och rättvis.
När väl den nya milen var fastställd,

Carl von Grooths milstolpar
1754 och 1756!

etablerad, invand och självklar – det

Som ett av många exempel på 1700-

tog 50-60 år, en generation - då var

talets protester kan vi ta landshövdin-

själva milstolpen inte alls viktig.

gen Carl von Grooths milstolpar i

Skjutsavstånden stod i dagboken,

Uppsala län 1754-1756. Kungliga

skjutspenningen väl känd, milstolparna

slottsbygget i Stockholm började gå

mestadels förlorade och skjutstvi-

mot sin fullbordan. Där hade Marmor-

sterna ganska ovanliga. Men att mil-

brottet i Kolmården under årtionden

stolpar skulle finnas stog i Byggnin-

haft en mycket stor kund. Kolmårdens

gabalken och snart nog kom landshöv-

grön-vit spräckliga marmor polerad

dingen med påbudet att nu skulle det

och fin, var en vanlig syn på golv,

bli nya milstolpar. Med landshövdin-

väggar och utsmyckningar, ofta skapa-
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kas av Kolmårdsmarmor. Upphandligen och leveranserna tog snabbt fart
och 1754 kom dom första stora leveranserna från Kolmården. År 1734
infördes emellertid en lagstiftning som
innebar att den här typen av landshövdingebeslut måste prövas av häradsrätten. Hushållningsmål måste prövas
av häradsrätten men därefter har
landshövdingen överprövningsrätt.
Några lågadliga godsägare i Uppland
överklagade landshövdingens beslut.

”Det finns ingen lag som föreskriver
att milstolpar ska vara tillverkade av
den dyraste sten som finns”, är en formulering i deras vidlyftiga protest.
Leveranserna från Kolmården stannade upp och von Grooth tvingades låta
häradsrätterna pröva frågan. Där drevs
Grooths önskemål ”med lämpliga föreställningar”, vilket betyder de argument och påtryckningar som behövs
för att vinna målet. Så skedde också.
Häradsrätterna godkände, den ena
efter den andra, landshövdingens
åtgärd. De som protesterat anförde till
protokollet några väl valda ord om att
de endast velat få 1734 års bestämmelser tillämpade osv, och hade
egentligen inte något emot att milstolparna tillverkades av Kolmårdsmarmor. Därför kom milstolparna också

Fig. 2. 250 års väder och vind har mattat glansen,
men fort-farande är det ett prydligt minnesmärke
över Carl von Grooth. Frågar man en upplänning
om någon historisk landshövding, då kommer
svaret snabbt – Carl von Grooth och Robert von
Kraemer, de två som har sina milstolpar. Uppsala
län Jumkil socken Riksantikvarieämbetets fornminnesnummer 63.

Fig. 3. Kvartmilstolpe av järn från 1831 i Kronobergs län. Ett bra exempel på
1800-talets strävan att förbilliga och förenkla milstolparna. Kronobergs län Urshult
socken Riksantikvarieämbetets fornminnesnummer 122.
FOTO: STEFAN NORDIN.

FOTO: STEFAN NORDIN.

att få årtalet 1756, anskaffade efter

I samband med både ny väglagstiftning

Detta hela gavs ut i tryckt form år 1912

denna famösa process.

och införandet av meter-systemet,

av Carl Magnus Stenbock.

upphörde uppsättandet av milstolpar
Motviljan mot milstolpar minskade

vid slutet av 1800-talet. Det förekom

Magalotti är mycket nöjd med det

från 1800-talets början. Det berodde

inga protester. Milstolparna både inför-

mesta som hade med resandet att

på flera förändringar – milstolparna

des och avskaffades i samband med

göra. Nu får man väl tänka sig att

gjordes mindre och därmed billigare -

förändringar av den normerade mil-

kronobetjäningen hade fått besked i

Landshövdingarna avstod alltmer från

längden.

förväg om grevens resa, och skjutsandet därför förberetts. Men Magalotti

att ståta med sina namn eller initialer
fall att vara medvetet sysselsättnings-

Ett märkligt kulturföremål,
förmodligen från Vadstena

skapande - sammanskotten ersattes

Greven Lorenzo Magalotti var en itali-

alltmer av häradssakören - någon

ensk diplomat som reste i Sverige

eller några landshövdingar påstod att

under år 1674. Sin resa dokumentera-

de bekostade milstolparna ur egen

de Magalotti i en reseberättelse bestå-

ficka.

ende av en textdel och 23 teckningar.

- milstolpeuppsättandet kom i några

kommenterar särskilt att lättheten att
resa gäller också ”landets egna barn
som för tillfälliga resande”. ”Man har
alltid lätt att få åkdon och väl inrättade
nattläger. Det är regel, att åkdon tillhandahållas af bönder, som ha till
åliggande att underhålla skjutsen..”.
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”Om det icke finnes några hästar vid
skjutsstationen, så anskaffas sådana
af bönderna i grannskapet, hvarvid alltid en bestämd ordning noga iakttages.
På dessa stationer kan man äfven få
natthärbärge och rätt goda sängar”.
”Men födan är icke så god…”, berättar
Magalotti, vilket ger en balans i
omdömet. Faran med slädfärder på
isen är stor och om en släde i karavanen går genom isen, påstår Magalotti
att de som följa efter, rätt och slätt
viker undan för vaken och åker vidare.
Man kan tro att det är någon enstaka
enskild händelse som påverkat Magalottis generella omdöme. ”Det finns
utan tvifvel intet land, där de resande
finna bättre anordningar än i Sverige”.
Därefter berättar Magalotti om de milstolpar som nu förekommer ganska
ofta, från Skåne till Östergötland. I

Fig. 4. Solvisare och milstolpe, unik kombination från Östergötlands län, nu
på Nordiska muséet i Stockholm.
FOTO: STEFAN NORDIN.

Småland ”sätter man upp stockar,

fästade i fyrkantiga stenrösen, och i
mera odlade trakter förekomma milstolpar i form af pyramider eller
kolonner med förgyllningar. För att
angifva full mil uppresa de istället för
en milsten eller milstolpe, två, mellan
hvilka den resande far. I Östergötland
göra de på samma sätt, men stolparna
äro sju eller åtta alnar höga, och på
toppen sättes en solvisare, något som
man i Sverige får se vid hvarje stuga;
hvarje bonde kan göra en dylik”.

nationen Solvisare och Milstolpe som

ningskunniga vara ett verk av Michael

man i Sverige får se ”vid hvarje stuga”,

Hacke (död 1673 i Skänninge), som var

är en fullständig nyhet. De finns i

mycket produktiv och skicklig. En obe-

Östergötland påstår Magalotti. ”..hvarje

kräftad men sannolik händelseut-

bonde kan göra en dylik”. Förmodligen
är det ett syftningsmissförstånd – det
är nog enbart Solvisare som varje
bonde kan göra.

veckling är att den suttit infälld i fasa-

stora landsvägen mot Motala nära den
plats där en milstolpe har stått. Vid rivningen av kyrkan kunde säkert föremål

bevarad i ett enda exemplar och är så

köpas av eller skänkas till storbönder i

speciell att den knappast tillverkas av

trakten.

varje bonde. Den finns på Nordiska

riktigt trovärdigt gått att förklara. Åtta

muséet och kommer faktiskt från

alnar är nästan fem meter! En så hög

Östergötland. Till museet kom den

milstolpe är bara känd som ritning

efter köp vid en auktion efter en forn-

från 1720-talet i Kalmar län, aldrig för-

saksamlare i Skänninge år 1885. Den

verkligad. Solvisare på höga pelare

påstås komma från Appuna socken

finns det massor av. Var och varannan

men det är säkert bara en mellansta-

kyrkogård har en sådan. Men kombi-

tion. Solvisaren anses av bildhugg-

VEJHISTORIE no. 15

som revs 1829-1831. Kyrkan låg vid

Kombinationen finns nämligen bara

Denna överraskande uppgift har aldrig
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den till Sankt Pers kyrka i Vadstena,
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Lorenzo Magalotti: Sverige under år

1674. Stockholm 1912.
Utgivare Carl Magnus Stenbock.

VILDTBANEPÆLE
MILSTOLPER
LÅNGLIVAD
–
LÖSNING
”AF
HUGNE
PÅKAMPESTEN
STORMAKTSTIDENSSÅ
VARER
SKJUTSPROBLEM
LÆNGE VERDEN1)
STÅR”
De smalner noget til opefter, og på den

hvor kongen alene havde jagtret. Chri-

glat tilhugne forside er øverst indhug-

stian den 4. (1588-1648) fortsatte fade-

get en kongekrone, derunder et konge-

rens politik med hensyn til at arronde-

ligt monogram, f.eks. for Frederik den

re kronens jordbesiddelser. Den første

5., Christian den 6. eller Christian den

store vildtbane var Koldinghus i Jyl-

7. Bortset fra de vildtbanepæle, der

land. På Sjælland udgjorde Nordsjæl-

kendes i Sønderjylland, er der under

land en kongelig vildtbane, hvor græn-

det kronede monogram indhugget

sen gik fra Køge Bugt (omtrent ved

MUSEUMSINSPEKTØR VED NATIONAL-

nogle initialer, som angiver hvilket

Ishøj) til Jyllinge ved Roskilde fjord.

MUSEET. HUN HAR BESKÆFIGET SIG BREDT

vildtbanedistrikt, pælene hører til i,

Det sydlige Sjælland var et stort vildt-

MED KULTURHISTORISKE EMNER OG PUBLI-

samt det årstal, hvor de er lavet; ende-

banedistrikt, til de tre sider, i øst, syd

CERET FLERE ARTIKLER OM KUNST- OG

lig findes der på mange indhugget et

og vest afgrænset af havet, medens

MUSEUMSHISTORIE. DET ER IMIDLERTID

nummer, der angiver stenens plads i

grænsen mod nord gik fra Præstø fjord

ISÆR VEJHISTORISKE TEMAER, DER HAR

rækken inden for vildtbanedistriktet.

i øst til Dybsø fjord i vest dvs. på den

KIRSTEN-ELIZABETH HØGSBRO, F. 1929.
MAG.ART. I HISTORIE FRA KØBENHAVNS
UNIVERSITET 1957 OG FRA 1967 ANSAT SOM

HAFT HENDES INTERESSE, OG DEN HAR
UDMØNTET SIG I TALRIGE BIDRAG ISÆR OM

strækning, hvor Sjælland er smallest,
Der findes ca. 150 vildtbanepæle

hvor det var et dige og en grøft, der

spredt rundt i landet. De fleste nogen-

markerede vildtbanens grænse til det

lunde intakte, men mange kun som

øvrige Sjælland. Andre kongelige

fragmenter. Nogle står ved vejkanter,

vildtbaner lå ved Antvorskov og Sorø

af og til placeret i tidligere amts- eller

samt i Odsherred. I Jylland var der for-

sogneskel eller ved ældre broanlæg,

uden Koldinghus en omfattende vildt-

I artiklen om milepæle i dette nummer

andre findes langt fra alfarvej, underti-

bane, Skanderborg, der strakte sig fra

af VEJHISTORIE nævnes eksempler på

den skjult i skove eller anden form for

Horsens fjord i syd til Hald ved Viborg.

andre sten end milepæle, som trafi-

bevoksning, eller opstillet på diger

På Fyn var der flere mindre vildtbaner

kanter med oplagt sind for selv ydmyge

eller i markskel, andre igen i haver,

bl.a. en omkring Odense og en nord for

detaljer af kulturhistorisk interesse

ikke sjældent anvendt som flagstangs-

Svendborg, Møn og Falster udgjorde

kan få øje på, når de færdes på de

sten eller ved indkørsler.

kongelige vildtbaner ligesom Born-

DE DANSKE BROERS HISTORIE.

holm også var det. I Sønderjylland var

gamle hovedveje og tidligere amts- og
kommuneveje. Blandt de sten, de vej-

Vildtbanerne

der flere mindre kongelige vildtbanedi-

farende kan støde på, er vildtbanepæ-

Vildtbanepælenes funktion er helt en-

strikter, et omkring Haderslevhus, og

le.

kel. Det er skelpæle, der skulle marke-

muligvis har der også været en konge-

re grænserne for de kongelige vildtba-

lig vildtbane syd for den nuværende

Vildtbanepæle eller vildtbanesten -

ner, der først og fremmest blev skabt i

grænse.

ordene bruges i flæng - er en ret så

Frederik den 2.s tid (1559-1588). Gen-

ensartet gruppe blandt vore fredede

nem omfattende mageskifter, køb, salg

Det fremgår af en række breve til lens-

fortidsminder. Det er ca. 1,5-2,5 m høje

og bytte af jordegods skaffede kongen

mændene, at grænserne for de konge-

slanke granitsten, som ved jordoverfla-

sig sammenhængende jagtarealer,

lige vildtbaner skulle afmærkes i ter-

den måler ca. 30-45 cm x 25-35 cm.

hvor ingen anden havde ejendom, og

rænet, men ikke klart, hvori denne
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Fig.1. Vildtbanepæl af sten fra Frederiks den
4.s tid. Almindingen på Bornholm.
FOTO HANS KAPEL.

Fig.2. To vildtbanepæle ved den gamle landevej i skellet mellem Nim og Unnerup. Pælene har
i en række år været flyttet ca. 300 mod vest og opstillet ved en moderne landevej. De er imidlertid for nogle år en flyttet tilbage til den tidligere placering.
FOTO ERLING BUHL 1993.

afmærkning egentlig skulle bestå. Der

gen af vildtet var i forvejen en plage for

eller deres fuldmægtige, hvad der som

var allerede i Frederik den 2.s tid tale

bønderne, der ikke måtte indhegne

forventeligt ikke overalt forløb uden

om opsætning af sten eller skelpæle,

deres gårde og vænger med spidse

vanskeligheder.

altså egentlige vildtbanepæle (af træ)

stave, som kunne beskadige vildtet,

ved Koldinghus vildtbane, og i begyn-

hvis det prøvede at forcere disse hegn.

Jagtforordningen fastsatte, at vildtba-

delsen af 1600-tallet ses det af et lens-

Bønderne, der boede inden for de kon-

nepælene skulle være 6 alen høje, af

regnskab fra Skåne, at der blev betalt

gelige vildtbaner, måtte heller ikke

eg eller fyrretræ, hugget i firkanter på

både tømrer og maler for at lave

have bøsser, ligesom der også var for-

10-12 tommer, og på pælene skulle

”stænger af ny med fødder og stiver”,
som skulle sætte op på Falsterbo lyng
til skel mellem kongens jagtarealer og
adelens. På pælene skulle sættes et
bræt, ”anstrøget med oliefarve, sort,
og Christianus Quartus med krone
over, gult, og årstallet med rødt”. Det
er sandsynligvis tilsvarende ”stager”,
som kongen i 1630 ønskede, at lensmændene skulle opsætte i Kalundborg,
Sorø, Antvorskov, Roskilde og Ringsted
len for at markere, hvor vildtbanens
grænser gik. Men ellers er der i overvejende grad tale om stengærder og
grøfter, i enkelte tilfælde hegn af enebærstager, som dels skulle markere
grænserne for de kongelige vildtbaner,
dels og vel især forhindre vildtet i at
forlade området, hvor det hørte til.

bud mod at have løsgående hunde,

anbringes et skjold eller skilt med

hverken store eller små. Dog kunne de

kongeligt monogram (Christian den 5.)

have en enkelt hund bundet i deres

og årstallet, hvori de var sat op samt

gård under forudsætning af, at den var

pælenes nummer i rækken. Pælene

”lemmet” på det ene, det fremmer ben

var rødmalede; de skulle kunne ses i

for at forhindre, at den skulle genere

rimelig god afstand, dertil bidrog deres

eventuelt nærgående vildt.

farve, og at de var så høje, at ”en karl,
som sad til hest kunne knap nå deres
øverste ende”.

Træpæle
Selvom der er vidnesbyrd om, at der
blev sat træpæle op flere steder for at

Idéen med at opsætte pæle var natur-

markere vildtbanernes grænser både i

ligvis, at de skulle ses klart på afstand,

Frederik den 2.s og Christian den 4.s

således at ingen af uvidenhed kunne

tid, så er det dog uvist, hvor alminde-

påberåbe sig ukendskab til grænserne

ligt det var. Det var først med Christian

for de kongelige enemærker. Pælene

den 5.s jagtforordning fra 1688, at der

blev anbragt, hvor det var mest hen-

blev givet generelle bestemmelser om,

sigtsmæssigt, og hvor terrænforholde-

at alle kongelige vildtbaner snarest

ne gjorde det rimeligt. Afstanden mel-

skulle forsynes med sten eller skelpæ-

lem dem varierede noget, alt efter for-

le, således at ingen kunne være uvi-

holdene på stedet. Hvor grænserne

Det var – naturligvis – bønderne, der

dende om, hvor kongens vildtbane be-

ikke var rette, måtte pælene stå noget

skulle sørge for, at gærdene blev rejst,

gyndte. I løbet af de følgende par år

tættere end andre steder, men stort

og dermed var der atter lagt en ar-

blev afpælingen foretaget i overværelse

set synes der at have været et par kilo-

bejdsbyrde på deres skuldre. Frednin-

af de tilgrænsende ejendomsbesiddere

meter mellem stenene. De rejstes,
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Fig. 3. En af de pæle, der har været
rejst i Løvet skov, befinder sig nu
på Frilandsmuseet i Lyngby.
FOTO VIGGO LAUNBJERG 1986.

Fig. 4. Vildtbanepæl på Høje Eskebjerg, nord for Korsør. Indskrift
under indhugget krone:
F //ANDT//VOR//SKOV//AWB//1761.

Fig.5. Vildtbanepæl ved Topshøj.
Under indhugget krone:
F 5//SA//WB//1762//N 30.
FOTO ERLING BUHL.

FOTO FORF.

Fig.6. Vildtbanepæl ved Snubbekorsgaard på skeldige tæt ved den
nedlagte gamle Roskilde landevej.
Under Chr. den 7.s kronede monogram er indhugget: WP//KA//1775.
Stenen er for et års tid siden genopstillet på sin oprindelige plads
efter at have fungeret som flagstangssten nogle kilometer længere væk ved ”Gulddyssegård” i
Gundsømagle.
FOTO JENS JØNSSON 2008.

hvor skellet gik, på synlige steder, ikke

der løbende opsættes nye. Dels fordi

hvor man kun med vanskelighed kunne

sjældent på gravhøje eller eksisteren-

der blev indrettet nye vildtbaner, dels

skelne Christian den 7.s kronede mo-

de diger og skelvolde, og undertiden

fordi der hele tiden var forandringer af

nogram. Dette pælefragment findes nu

ved foden af et højdedrag eller i lavnin-

de gamle vildtbaners grænser, og

i Bov museum, og der er opstillet en

ger. Hvor større landeveje gik gennem

endelig af den naturlige grund, at

kopi af træpælen på det sted, hvor den

vildtbanerne, blev der sat to pæle, en

pælene rådnede. En pæls levetid var

originale pæl holdt stand i halvandet

ved hver vejside, ligesom der ved nogle

næppe mere end 30 år. Det er derfor

hundred år. – Man skulle tro, at det var

broer og vadesteder også blev rejst to

ikke mærkværdigt, at der ingen vildt-

ret så enkel en sag at fremstille træ-

pæle. På mange af de mindre veje og

banepæle af træ er tilbage i det danske

pælene, men et regnskab over nogle

nu for længst forsvundne småstier,

landskab i dag. Der findes imidlertid

nyanbragte pæle i 1740’erne på Fyn

som f.eks. kirke-, præste- og møllestier

tre fragmenter af vildtbanepæle af træ

viser imidlertid, at der var involveret

blev pælene anbragt ved stierne, hvor

bevaret, alle nu nænsomt taget hånd

flere håndværkere ved forarbejdningen

de passerede vildtbanens grænse. Det

om på et museum. På de to ældste er

af træpælene. En tømrer skulle betales

skulle være klart for enhver, at nu kom

indhugget K M og W B (=Kongelig

for tilhugningen, en ”billedhugger” for

man ind på en kongelig vildtbane! - I

Majestæt Wildt Bane) samt årstallet

at lave skiltet, en maler for at ”anstry-

Skanderborg vildtbane, hvor skellet til

1712, og på den ene er der også Fre-

ge” samme og endelig en klejnsmed

dels fulgte den gamle adelvej gennem

derik den 4.s monogram. Indtil for en

for de søm, som skiltet skulle nagles

Tyrsting herred, blev der placeret en

snes år siden indgik de som stolper i

fast med.

række pæle langs vejen fra Gudenåen

en længe i en staldbygning på Svend-

til Vrads herred. Det er så vidt vides det

strupgård nord for Korsør; i dag er de

Stenpæle

eneste sted, hvor vildtbanepælene di-

to fragmenter på Jagt- og Skovbrugs-

Det skulle imidlertid efter nogle årtier

rekte er relateret til vejforløbet.

museet i Hørsholm. Den tredje træpæl

vise sig, at der var behov for at sætte

stod endnu indtil midten af 1950’erne

nye pæle op. Nævnt er allerede, at der

Selvom de fleste vildtbanepæle var

ved Hærvejen i Bov sogn, men i mere

jævnt hen skete større eller mindre for-

anbragt i årene omkring 1690, skulle

og mere sørgelig og frønnet forfatning,

andringer i ejendomsforholdene ved og
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Fig.7. Alléen til Hald Hovedgård med de 16 vildtbanepæle fra 1759 og 1762.

FOTO ERLING BUHL 2007.

omkring vildtbanerne. Dels havde kon-

at det især var forbundet med vanske-

end de førstnævnte, voldte det vanske-

gen efter enevældens indførelse solgt

lighed at finde egnet stenmateriale.

ligheder for de lokale jægermestre og
skovridere at overbevise centraladmi-

kraftigt ud af krongodset, dels medførte oprettelsen af rytterdistrikterne efter

Det var på Skanderborg vildtbane i

nistrationen (rentekammeret) om, at

1720, at de allerede eksisterende

1743 og 1744, at der først blev taget

det trods alt i det lange løb var mest

vildtbaner måtte omlægges og afpæles

skridt til at forny de manglende træ-

fordelagtigt at anskaffe stenpæle, idet

på ny, idet ryttergodset kom til at

pæle med stenpæle. Pælene, hvoraf

kun ville dreje sig om en engangsud-

udgøre væsentlige dele af de områder,

mange, måske de fleste, eksisterer i

gift, og at man ved at bruge sten spa-

hvor de kongelige vildtbaner lå, om end

dag, var af samme type om end ud-

rede skovene for at afgive ”det ellers

grænserne ikke overalt var helt identi-

formningen af det kronede monogram

dertil behøvende tømmer”. Det var

ske. Endelig skabte det konstante pro-

kunne variere en smule. De var i øvrigt

først i 1760, at man i rentekammeret

blemer, at træpælene havde så kort

heller ikke så høje som træpælene, der

accepterede, at det i det lange løb var

levetid, de rådnede og væltede, eller

skulle være indtil 6 alen høje, hvor

mindre bekosteligt at sætte pæle op af

forsvandt, de blev simpelthen stjålet.

stenpælene kunne nøjes med en højde

sten end af træ. Ved en kongelig reso-

Pælene egnede sig fortrinligt til byg-

på 4 alen. Det var lokale stenhuggere,

lution blev det besluttet, at vildtbane-

ningstømmer, hvad de ovenfor omtalte

der stod for tilvirkningen at stenene, og

pælene overtalt i Danmark, som enten

fragmenter af vildtbanepæle på

det var fortsat bønderne, der skulle

Svendstrupgård er et synligt bevis på.

sørge for den tunge transport og be-

”nu er forfaldne eller herefter tid efter
anden forfalder … skal være af sten”.

sværlige rejsning af stenene.
I løbet af 1730’erne blev det en almin-

Mange pæle blev imidlertid ikke stillet

Vildtbanepælene, der blev sat op i slut-

delig opfattelse blandt de lokale jæger-

op på grund af tvistigheder mellem

ningen af 1750’erne og begyndelsen af

mestre og skovridere, at træpælene

kongen og de tilgrænsende lodsejere

1760’erne i det Skanderborgske di-

burde udskiftes med pæle af sten, fordi

om, hvor skellene for den kongelige

strikt, var alle af sten. I store træk lig-

de var de mest ”varagtige”. Det eneste

vildtbane rettelig var. Flere pæle i

ner de dem, der blev stillet op i 1743-

sted, hvor man allerede i Frederik den

Skanderborg distrikt lå endnu i midten

1744, selvom kronen er udhugget på en

4.s tid havde benyttet stenpæle, var på

af 1750’erne overgroede med lyng og

anden måde, og det kongelige mono-

Bornholm, hvad der øens natur og be-

græs ved de steder, hvor de skulle

gram naturligvis ændret til Frederik

skaffenhed taget i betragtning, næppe

være rejst.. Da man havde erfaring for,

den 5.s monogram. Heller ikke alle

kan betragtes som ejendommeligt. Her

at stenpælene ret hurtigt blev overgro-

disse sten kom på rette plads. En sær-

var den kongelige vildtbane i Almin-

et med mos, blev det foreslået, at

lig gruppe sten påkalder sig i den for-

dingen afmærket med stenpæle, hvor-

pælene ”for så vidt udhugningen angår

bindelse nysgerrighed, nemlig de vildt-

af enkelte endnu er bevaret.

med god rød cinnober farve overstryges, for at blive stedse kendelig”.

banepæle, der flankerer alléen, der går

Det var imidlertid et problem, at det
var vanskeligt at finde frem til sten-

fra Viborg-Karuplandevejen mod syd til
Hald Hovedgård. De skulle have mar-

huggere, der ville påtage sig at frem-

Da det af regnskaberne for såvel træ-

keret Skanderborg vildtbanes skel mod

stille stenpæle ikke mindst på øerne,

som stenpælene fremgår, at de sidst-

hedeegnene, og kaldes i daglig tale

hvor det atter og atter blev fremhævet,

nævnte var mere kostbare at få lavet

”Niels Bugges Hugtænder”. De lå om
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Fig.8. Vildtbanepæl af samme type som
rækken, der er opstillet ved alléen til Hald
Hovedgård. Denne sten blev fundet i en
vejkiste i 1970 og en halv snes år senere
”foræret” til Blicheregnens museum, hvor
den nu står.

Fig.9. Kopi af træpæl med Christian den 7.s
monogram og årstallet 1799, opstillet ved
Hærvejen i Bov sogn.
FOTO HANS KAPEL.

Fig.10. Vildtbanepæl ved vejkant i skellet
mellem Fårevejle og Asnæs sogne. Under
Christian den 7.s kronede monogram
er indhugget: OH//VP//1778.
FOTO FORF.

FOTO ERLING BUHL 2007.

man så må sige i ca. 100 år disponible

opgave at forfærdige vildtbanepæle af

Lille Værløse, at stå for arbejdet, lige-

ved Hald indtil 1854, hvor den daværen-

sten. Hvor der havde været flere lokale

som han efter nogen tøven påtog sig

de ejer blev træt af at have dem liggen-

stenhuggere i arbejde med at forfærdi-

arbejdet med de 12 vildtbanepæle, der i

de og derfor besluttede sig til at sætte

ge pælene til Skanderborgs vildtbane,

1778 blev sat op i Ods herred ved skel-

16 af dem op langs alléen, med otte på

så var det vanskeligere at finde en

let mellem Asnæs og Fårevejle sogne.

hver side. Yderligere to blev anbragt tæt

stenhugger, der ville påtage sig at

Martin Ulrich og hans svende havde i

ved hovedbygningen og én tredje fandt

levere stenpælene til vildtbanerne på

øvrigt travlt, da de også stod for leve-

senere blivende sted i udstillingsladen.

Fyn og Vestsjælland. Det lykkedes dog

rancer af milepæle, samt opfø-relse af

Et par andre sten fra serierne, der blev

at få aftale i stand med stenhugger

småbroer og stenkister i Frederiksborg,

lavet i 1759 og 1762, befinder sig som

Niels Mikkelsen fra Horsens. Han leve-

Kronborg og Københavns amter.

ledstolpesten ved Finderup kirke, og en

rede i 1761 og 1762 vildtbanepæle

pynter på parkeringspladsen ved Chri-

såvel til de fynske som vestsjællandske

Stenene har sandsynligvis overalt i

stianshede kirke. Det må konstateres,

distrikter, henholdsvis 24 og 98 styk-

landet været rødmalede, og inskriptio-

at den endelige afmærkning af den

ker, og det var også ham og hans fire

nerne trukket op med hvid eller guld

kongelige vildtbane med vildtbanepæle

svende, der stod for de 20, som blev

farve. Ved grænserne til de tidligere

af granitsten i Skanderborgs vildtbane

sat op i 1762, efter at Jungshoved og

vildtbaner ligger der flere steder små-

aldrig nåede at blive gennemført. Og så

Oremandsgård m.m. var blevet solgt

ejendomme, der bærer navnet ”Rød-

var der i øvrigt i 1760’erne stadigvæk

fra Vordingsborgs rytterdistrikt i 1761. I

pælegård”. Det er en nærliggende

gamle træpæle, der ikke var blevet

Jylland synes Niels Mikkelsens aktivi-

tanke, at disse gårde har fået navn

erstattet af stenpæle.

tet med hensyn til vildtbanepæle kun

efter en eller flere røde vildtbanepæle,

at have strakt sig til at forfærdige

der har været opstillet i nærheden.

nogle sten til Koldinghus vildtbane.

Endelig findes der også inden for de

Udskiftningen af træpælene gik nok så

gamle vildtbanedistrikter ejendomme,

langsomt for sig på Fyn og Sjælland.
Det skyldtes måske især, at det på

Da der i 1770’erne blev behov for at

der kaldes ”Vildtbanegårde”, og som

øerne var vanskeligere end i Jylland at

sætte nye pæle op ved den nordsjæl-

så godt som altid ligger ret tæt op til

finde stenhuggere, som turde eller ville

landske vildtbane blev det overdraget

en vildtbanegrænse. Det gælder også

gå i gang med den åbenbart krævende

stenhugger Martin Ulrich, der boede i

vildtbanegården, som nævnes i Chr.
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VILDTBANEPÆLE ...
Winthers ”Hjortens Flugt”. Den ligger

dermed til at blive en del af vejens in-

hvad der indebærer, at de ikke må be-

den dag i dag umiddelbart op til

ventar. - Desværre betød flytningen af

skadiges eller fjernes, og at der inden

vildtbanegrøften ved Tappernøje.

pælene, at de mistede noget af højden,

for en afstand af 2 m fra dem ikke må

da den nederste del knækkede af un-

foretages jordbehandling, gødes eller

I slutningen af 1770’erne hvor man

der arbejdet med at grave pælene fri

plantes. Det er vanskeligt med sikker-

satte de sidste vildtbanepæle op på

eller måske i forbindelse med trans-

hed at udtale sig om, hvilke vildtbane-

Sjælland, var man endelig i rentekam-

porten, således at der ”kun” blev den

pæle, der står på det sted, hvor de i sin

meret nået til erkendelse af, at ”det

del med inskription bevaret, men det er

tid blev rejst. De fleste har holdt flytte-

uden modsigelse er besparende både
for Hans Majestæts skove og kasse, at
lade vildtbanepælene overalt herefter
opsættes af hugne kampesten, efterdi
en sådan pæl koster mindre end én af
træ, og derimod varer så længe verden
står”.
Det gjorde de kongelige vildtbaner derimod ikke!

da også den, der tiltrækker sig mest

dag, nogle endda flere gange og i en-

opmærksomhed. Det er i hvert fald

kelte tilfælde er det lykkedes de anti-

tankevækkende, at der kun er meget få

kvariske myndigheder at få en vildtba-

af de eksisterende vildtbanepæle, som i

nepæl tilbage på den oprindelige plads!

dag når en højde af 2 meter; den bevarede pæl på højdedraget Eskebjerg

Selvom en del vildtbanepæle findes

på Krusesmindes jorde er med sine

langs vejene, og vi også véd, at der

2,80 meter landets højeste vildtbane-

indenfor vildtbanerne har været opstil-

sten, men står så vidt vides ikke på sin

let vildtbanepæle ved en række småve-

oprindelige plads. Kedeligt nok, da den

je og nu ikke længere eksisterende

Status

er en af de markant placerede og ifølge

stier, så er pælene ikke som sådan

Efter at de kongelige vildtbaner blev

indskriften er nr. 1 i den række af vildt-

knyttet til vejsystemet, kun placeret

nedlagt i slutningen af 1700-tallet og

banepæle, der sat i Antvorskovs distrikt

ved vej eller bro for at gøre opmærk-

første halvdel af 1800-tallet, mistede

i 1761.

som på, at den vejfarende nu kom ind i
et område, hvor der gjaldt særlige

vildtbanepælene selvsagt deres funktion. Uanset ejendomsretten til dem

Som nævnt i begyndelsen af denne

strenge bestemmelser, som det var

måtte være klar - det var statsejendom

artikel er der godt og vel bevaret 150

forbundet med hårde straffe at forbry-

- kom stenene fra alle de kongelige

vildtbanesten eller fragmenter af

de sig imod.

vildtbaner til at føre en noget omskifte-

sådanne - ca. 140 er fredningsregistret

lig tilværelse.

og en halv snes stykker indgår i muse-

I vejhistorisk sammenhæng har vildt-

umssamlinger - og med jævne mel-

banepæle måske ikke den allerstørste

Der var ikke længere en myndighed,

lemrum øges antallet af denne gruppe

betydning, men hvad enten de står

som interesserede sig for dem, og de

fortidsminder. I øvrigt er vildtbanesten

langs vejene eller langt derfra, er de

forskellige lodsejere på hvis jord pæle-

ligesom ”kors og milepæle og lignen-

en lille, men væsentlig detalje i det

ne fandtes, betragtede dem mere eller

de” omfattet af museumslovens, (tidli-

kulturhistoriske landskab og kræver

mindre som noget, der hørte til ejen-

gere naturbeskyttelseslovens) bestem-

som sådan opmærksomhed og inter-

dommen, og genstande man kunne

melser om jordfaste fortidsminder,

esse i en større kreds.

skalte og valte med, som man ville. Så
var der jo lige den detalje, at pælene
kunne flyttes. Og det blev de! Dels
kunne de bruges, dels slog de syn af
sig med de kronede monogrammer. De
blev af en eftertid opstillet ved indkørsler og haver, hvor de undertiden fungerede som flagstangssten, andre blev
genbrugt mere nøgternt i stenkister
under vejene, eller som sokkel- eller
trappesten, ligesom de også kunne anvendes i forbindelse med byggeri, en
enkelt indgik endog i murværket i et
kirketårn. Nogle fik indhugget en ny inskription og blev vejvisersten, og kom
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OM AT OPSPORE
VEJVISERSTEN
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Fig. 1. ROLLSEGAARD. Ved nyt vejviserskilt ”Rolsøgård 2” hvor Rolsøgårdvej munder ud i
Vrinners Bygade.
FOTO: JENS REDDERSEN.

Syddjurs Kommune dækker blandt

standsangivelser ser man ingen af på

andet den landsdel, som ældre i tid

vejviserstenene i Syddjurs Kommune;

hed Mols. Her blev der i marts måned i

men afstandsangivelser på vejvisersten

år taget et vejhistorisk initiativ, som

(i km, pågældende sten altså opsat

fortjener opmærksomhed og støtte fra

efter indførelsen af kilometersystemet

dette tidsskrift. Med naturvejleder Jens

i 1907) kendes fra andre egne i landet.

Reddersen som initiativtager og Jan
Birk fra Lokalarkiv Mols som daglig
leder nedsatte kommunen en projektgruppe, der skal kortlægge kommunens gamle vejvisersten af granit.

sersten. Kommunens Vej- og Trafikchef Arne Gynther er indtrådt i projektgruppen og udgifterne til bevaringsindsatsen dækkes af vejbudgettet.
Gennem den lokale 'Adresseavisen' af
11. marts 2008 blev kommunens bor-

I mange år har disse vejvisersten ført

gere underrettet om projektgruppens

en upåagtet tilværelse, da funktionen

nedsættelse, og publikum opfordredes

har været videreført af flere generatio-

til at træde i forbindelse med gruppen,

ner af metalskilte. Man må antage, at

hvis nogen havde viden om ukendte

en del vejvisersten i tidens løb er ble-

vejvisersten. Projektgruppen offent-

Vejviserstenene var i brug, inden de

vet flyttet eller ophugget, eller de er

liggjorde i denne forbindelse et kata-

rød-hvide, pileformede metalskilte blev

anvendt til andre formål. Men i Syd-

log over tyve kendte vejvisersten. Af

opsat i 1930'rne. Teksten bestod af

djurs Kommune skal de altså nu op-

'Adresseavisen' af 15. april fremgår, at

indhugne, rødmalede bogstaver i et

spores og registreres.

gruppen har fået underretning om
yderligere tre vejvisersten, og hertil

hvidmalet felt. Den var ganske kort, et
stednavn, undtagelsesvis flere stednav-

Kortlægningen er tænkt som det første

kommer oplysninger om tre fjernede

ne, der angav vejens endemål. Af-

skridt til bevaring af kommunens vejvi-

sten. Herefter er der fremkommet
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Fig. 2 BEGTRUP/HELGENÆS. I krydset mellem Lindhøjvej og Sdr. Molsvej, øst for Vistoft Kirke.
FOTO: JENS REDDERSEN.

Fig. 3. LYKKESHOLM. Ved en indkørsel fra Ballevej til
herregården? Lykkesholm mellem Trustrup og Balle.
FOTO: JENS REDDERSEN.

Fig. 4. KONGSGAARD/STØDOV/ØRBY. Som træde-/trappesten i sommerhushave nær Borup
på Helgenæs.
FOTO: JENS REDDERSEN.

Fig. 5. LEMMER/MYGIND. Stenen står i kreds med i alt
fem sten ved Syvveje, tæt ved Randersvej, hvor
Gl. Landevej munder ud i Fiskergårdsvej.
FOTO: JENS REDDERSEN.

oplysninger om endnu flere vejviser-

hvordan man i Syddjurs Kommune gri-

enhver af Vejene fører.” Der kan derfor

sten, som det fremgår af kataloget i

ber opgaven an.

have været anbragt vejvisersten ved
alle vejkryds i riget; men hvor mange

denne artikel. Det viser, at sagen har
vakt publikums interesse og at der er

Vejvisersten er nævnt i den gamle Vej-

der er bevaret, og hvor mange der sta-

muligheder for et frugtbart samarbej-

forordning af 13. dec. 1793. Dens §21

dig ligger in situ er der næppe nogen,

de på lokalt niveau. Illustrationerne til

stadfæster, at ”hvor fleere Veje møde

der ved. - Og har mon nogen overblik

denne artikel og de tilhørende katalog-

hinanden, der sættes Vejvisere, paa

over, hvornår de enkelte vejvisersten er

oplysninger fortæller lidt mere om,

hvilke tydeligen maa tegnes, hvorhen

blevet opstillet eller flyttet? Det ville
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Kendte vejvisersten i Syddjurs Kommune
De fleste kendte sten findes i de fem gamle Mols-sogne. Men den flotteste er dog fem
samlede vejvisersten, som står tæt sammen i ring ved Randersvej ved Syvveje. Den
sjoveste er nok stenen for foden af Basballebakken ved Femmøller, hvor Egens har
spejlvendt S.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

derfor være meget velkomment, om
initiativet til at registrere vejviserstenene i Syddjurs Kommune, måtte blive
fulgt op også i andre kommuner. Syddjurs Kommune har vist vejen til efter-

•
•
•
•
•
•
•
•

sporing af vejvisersten!
•

Helgenæs: Ved kirken (Sletterhagevej/Bygaden). Tekst ”ØRBY”
Helgenæs: Nær Borup på Helgenæs. Tekst ”BORUP/ESBY”
Helgenæs: Nær Borup på Helgenæs. Tekst ”KONGSGAARD/STØDOV/ØRBY”
Vistoft: Ved Galejen (Særbækvej/Dragsmurvej). Tekst ”BEGTRUP/FUGLSØ”
Vistoft: I krydset ml. Sdr. Molsvej/Lindhøjvej, 300 m øst for Vistoft Kirke.
Tekst ”BEGTRUP/HELGENÆS
Vistoft: Pt. Materialgården i Knebel. Tekst ”KNEBEL”
Knebel-Rolsø: Pt. ved Skellerupgård, tidl. Skellerupvej udmunding i Holmbjergvej.
Tekst ”SKELLERUP” (ikke opmalet)
Knebel-Rolsø: Ved beboerhuset (Rolsøgårdvej/Møllebakken).
Tekst ”ROLLSEGAARD”
Knebel-Rosø: Ved kirken (Skovgårdevej/Vrinners Bygade). Tekst ”GRÖNFELD”.
Agri-Egens: Strandkærvejs udmunding i Fuglsøvej.
Tekst ”STRANDKIER/TOGGERBO”
Agri-Egens: I Egens by ved krydset ml. vejen Agri-Vrinners og Rønde-Ebeltoft-vejen.
Tekst ”AGRI”
Agri-Egens: I Egens i krydset Oustvej og Rønde-Ebeltoft-vejen. Tekst ”KEILSTRUP”
Agri-Egens: I Grønfeld i krydset Brovej og Molsvej. Tekst ”KEILSTRUP”
Agri-Egens: I Rønde midtby i indkørslen til Birkevej 13. Tekst ”KEILSTRUP”
Agri-Egens: I Esssendrup i krydset Mols Bjergevej og Molsvej.
Tekst ”BASBALLE AGRI/GRÖNFELD”
Agri-Egens: I krydset Mortenskærvej og Vestre Molsvej. Tekst ”MORTENSKÆR”
Agri-Egens: I krydset Gråhøjevej og Vestre Molsvej m. Egens og Vrinners.
Tekst ”EGENS”
Agri-Egens: I krydset Kolkærvej og Stenbjergvej. Tekst ”EGENS”
Agri-Egens: Egens Havhuse i krydset Kolåvej og Molsvej. Tekst ”BIÖDSTRUP”
Agri-Egens: I Bjødstrup i krydset Gl. Hovedvej/Bjødstrupvej og Grenåvej.
Tekst ”MOLS”
Bregnet: Skovvej går fra Molsvej ind i Ringelmoseskoven. Tekst ”KALÖ.”
Bregnet: Europahøjskolen i Ringemoseskov. Tekst ”SKOVRIDER/STEDET”
Bregnet: Kalø Landbrugsskole. Tekst ”LYNGBY”
Dråby-Fuglslev: I krydset Ebeltoftvej og Søholtvej. Tekst ”SÖHOLT”
Balle ell. Trustrup: Nordøstlig indkørsel fra Ballevej til (herregården?) Lykkesholm.
Tekst ”LYKKESHOLM”
Feldballe: I krydset Ærtebjergvej og Ebeltoftvej. Tekst ”MÖLLERUP”
Syvveje: 5 sten i kreds ved Syvveje tæt ved Randersvej. Tekster ”ANDI”,
”SKÖRRING”, ”LEMMER/MYGIND”, ”ÖSTER ALLING/G. ESTRUP” og
”HEILSKOV/BÖIEN”
Syvveje: 2 sten på Strandmarksvej på hjørne mellem Termestrup, Hvilsager og
Skaføgård. Tekster ”TERMESTRUP” og ”HVILSAGER”
Gl. Midtdjurs: I krydset Stabrandvej og Maarupvej.
Tekst ”STABRAND TIRSTRUP//FELDBALLE ÆBELTOFT”
Gl. Midtdjurs: Maarupvej midt i Maarup by. Tekst ”MAARUPVAD”
Gl. Midtdjurs: I krydset Sundbyvej og Vedøvej. Tekst ”SUNDBY”
Gl. Midtdjurs: På hjørnet af Vedøvej og Sønderskovvej. Tekst ”SJÖRUP”
Gl. Midtdjurs: I Nimtofte over for apoteket. Tekst ”ATTRUP:/KOED”
Gl. Midtdjurs: Udmunding af Skalhøjvej i Frederikslundvej. Tekst ”RYOMGAARD”
Gl. Midtdjurs: I krydset Elholtevej og Frederikslundvej. Tekst ”KJÆRENDE”
Gl. Midtdjurs: Nord for krydset Elholtevej og Frederikslundvej.
Tekst ”SKOFFERGAARDENE./DYRBAK”
Gl. Midtdjurs: Margrethlundvejs udmunding i Frederikslundvej.
Tekst ”MARGRETEN-/LUND./BÖISTRUP/MARIE-/MAGDALENE”
Gl. Midtdjurs: Savværksvejs udmunding i Bøjstrupvej. Tekst ”MARIE MAGDALENE”
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samt at være støtteselskab ved oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum.
DVSs nuværende formål søges realiseret ved arrangementer som foredrag,
diskussioner, ekskursioner mv. samt kontakt med tilsvarende institutioner,
især i Norden. Det sker ved indsamling og registrering af effekter samt ved
kortlægning 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.
Yderligere oplysninger om Dansk Vejhistorisk Selskab hos Selskabets sekretær
Ulrik Blindum, på nedenstående adresse, telefon eller på e-mail: dvs@vd.dk.
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