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I FÆSTNINGENS SKYGGE

Frem til 1870 var København i lighed 

med flere andre byer i Danmark en 

fæstningsby omgivet af militære anlæg 

i form af volde og vandfyldte voldgrave. 

Anlæggene var naturligvis først og frem-

mest militære, men de påvirkede på 

mange måder det civile liv i byen, idet 

forbindelse til forstæderne og omegnen 

kun kunne ske gennem byportene, og 

de blev dermed retningsgivende for de 

veje, der førte til og fra byen, og derfor 

flyttede de sig i takt med ændringerne i 

voldenes placering og udformning.1

De militære hensyn vejede naturligvis 

tungt, men ikke tungere end at man i vidt-

strakt grad også tog hensyn til, at der bag 

voldene gemte sig en by med et voksende 

antal borgere, der i et vidt omfang fik for-

syninger udefra, og selvom en del kom ad 

søvejen, var landevejstrafikken en simpel 

nødvendighed. Hertil kom, at København 

efter år 1600 var rigets administrative 

centrum med kongens residens, som 

derfor skulle iklædes en passende æste-

tisk dragt, der skulle leve op til tidens 

krav til „harmoni og zirlighed“.

Enevældens projekter

I perioder ønskede de militære myn-

digheder helt at omkalfatre terrænet 

uden for fæstningen, så man opnåede 

en optimal sikkerhed. Selvom kun 

fragmenter af de mest outrerede planer 

blev gennemført, var forterrænet i lange 

perioder omfattet af restriktioner, idet 

de militære myndigheder ikke ønskede 

at en fjende kunne gemme sig bag diger 

eller i grøfter. Disse bestemmelser 

varierede dog gennem tiden, ligesom 

de forvaltedes med en skiftende grad 

af konsekvens fra total ligegyldighed til 

værste pernittengrynhed.

Alt dette var bestemmende for vejene 

omkring byen. Mod Amager var forhol-

dene ganske enkle, og de skal derfor 

ikke nærmere beskrives her, men mod 

Sjællandssiden var forholdene mere 

komplicerede.

Set hen over perioden fra 1650-1872 

var hovedstrukturen imidlertid stabil og 

ganske enkel. Fra Vesterport, Nørreport 

og Østerport udgik landevejene mod 

henholdsvis Roskilde, Frederiksborg og 

Helsingør (Vestre, Nørre og Østre Lan-

devej), der indbyrdes var forbundne med 

en, og senere to, ringveje, henholdsvis 

Farimagsvejen og Jagtvej/Falkoner Allé. 

Som et supplement fungerede tillige 

et par forbindelsesveje mellem Østre 

Landevej og Nørre Landevej over Fæl-

lederne (Blegdamsvej og Øster Allé). 

Denne struktur er først kendt i detaljer i 

årene efter 1690, men det betød ikke, at 

man ikke også tidligere havde beskæfti-

get sig med landevejene uden for porte-

ne. Ved den først kendte samlede byplan, 

dateret 1649, blev der bevidst anlagt en 

forstadsbebyggelse uden for hovedvol-

den med en svagere ydre fæstningsvold 

med en ydre port som afgrænsning mod 

forterrænet, og vejforløbene i de nye 

forstæder blev derfor fikseret af byplanen 

herude. Det fungerede meget enkelt 

uden for Vesterport, hvor „Roskildegade“ 

strakte sig ret ud mellem de to punkter, 

og fortsatte derefter som Vestre Landevej 

videre ud. Det samme var tilfældet uden 

for Nørreport, hvor vejen dog stilede mod 

broen mellem Sortedammen og  

Peblingesø. Ud for Østerport forløb 

„Helsingørsgade“ i en ret linje frem mod 

midten af den firbastionære „Ny Vartov 

Skanse“ i en smukt forløb, der endnu 

kan anes i afgrænsningen af Holmens 

Kirkegård mod øst. Uden for skansen 

forgrenede vejen sig så mod nordvest i 

retning mod nuværende Vibenshus (se-

nere omtrent Øster Allé), og i en vej stik 

nord (Strandvejen).

1649-planen beskæftigede sig ikke med 

landevejenes forløb uden for den ydre 

befæstning, men da den svenske belej-

ring af byen i 1658-60 havde vist de ydre 

forsvarsværkers svagheder, trak man 

byen tilbage bag hovedvolden og opgav 

forstæderne. De tre gadeforløb her blev 

Bjørn Westerbeek Dahl, f. 1952, bibliotekar, 
museumsinspektør, formand for Selska-
bet for Københavns Historie og redaktør af 
Historiske meddelelser om København. Har 
skrevet talrige bøger og artikler om dansk 
kultur- og lokalhistorie, herunder særligt om 
Danmarks kortlægning og 1600-tallets mi-
litære fæstninger. Senest har han publiceret 
„Til Rigets forsvar og Byens gavn. Københavns 
byplanlægning 1600-1728“, 1-3, Museum 
Tusculanum, 2017.
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Fig 1. Resen 1674. Peder Hansen Resen kunne i 1674 publicere et kort over København, som 
hvilede på ingeniøren Hendrik Ruses projekter for byen. Ruse ønskede ingen bebyggelse uden for 
hovedvolden og ønskede at gennemføre det ved at grave søbæltet helt igennem mellem Øresund 
og Kalveboderne. Vejen til og fra byen skulle føres over smalle dæmninger, og kun mellem Øresund 
og Nørre Landevej skulle den indre ringvej, Farimagsvejen bibeholdes, om end i en streng retlinjet 
form. Det Kongelige Biblioteks Kortsamling.

derfor „omklassificeret“ fra forstadsga-

der til landeveje igen. 

En ny byplan måtte derfor udarbejdes, 

og det faldt i den nederlandske ingeniør 

Hendrick Ruses lod. Se fig 1.

Hans plan er bevaret i en kobberstuk-

ket udgave fra 1674, der viser, at han 

ønskede at beskytte hovedvolden ved en 

total ændring af fæstningens forter-

ræn. De lavvandede søer, der endnu 

lå ganske ureguleret, ønskede han at 

udvide til store veldefinerede bassiner 

som en slags ydre voldgrav, der kunne 

holde en fjende på afstand. Helt undgå 

landevejene kunne han dog ikke, men 

han ville lægge dem på dæmninger, 

der hurtigt kunne afbrydes. Foruden de 

tre veje ind til portene lagde han også 

en dæmning, så man kunne komme ud 

af byen til Ladegården, der var anlagt 

som et mindre forsvarsværk i 1620’erne 

ved indløbet af den å, der fik gårdens 

navn. Bemærkelsesværdig er desuden 

vejdæmningen fra Kastellet og nordpå 

langs stranden, der foregriber senere 

tiders planer om en direkte vej fra byen 

til Gyldenlund (Charlottenlund) Slot, 

som omtales nedenfor. Den fungerede 

som grænse mellem Øresund og en ny 

Sortedamssø, udgravet på det, der nu 
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er Indre Østerbro. Dæmningen med 

landevejen ind mod Vesterport lå syd 

for Sankt Jørgens Sø og direkte ud til 

Kalveboderne. Her skulle store arealer 

også graves bort for at sikre byen. 

Ruse opererede tillige med en ringvej, 

men den skulle kun forbinde Strand-

vejsdæmningen med dæmningen ved 

Nørre Landevej. Den skulle lægges i et 

karakteristisk ret forløb med et mindre 

knæk ved Østre Landevej.

Som et ekko af denne storstilede plan, 

som forblev på tegnebrættet, optræder i 

midten af 1690’erne endnu et projekt til 

regulering af forstæderne ved udgrav-

ning af et søbælte rundt om København. 

Det er forfattet af generalkvartermester 

Georg Philip Müller, og fulgte samme 

tanker som Ruse. Se fig 2.

Han forestillede sig Søerne gravet frem 

til Kalveboderne og Øresund og inddiget, 

så de fik en karakteristisk kantet form. 

Syv dæmninger skulle krydse området, 

hvoraf den sydligste alene fungerede 

som dæmning ud mod vandet. Lade-

gårdsdæmningen var heller ikke udset 

til at bære et vejforløb, da planen også 

indebar en udbygning af fæstningens 

udenværker, der blokerede for en 

forbindelse til stedet fra bysiden, og 

som tillige betød, at den indre ringvej, 

Farimagsvejen, ville falde bort. 

Så vidt kom det dog aldrig, om end tan-

kerne kan spores frem til reguleringen 

af de eksisterende søer i årene 1725-27. 

I stedet nøjedes man med at regulere 

bebyggelsen ved demarkationsbestem- 

melser. Det ældste forbud mod bebyg-

gelse i forstæderne var udstedt allerede 

i 1661, og det blev i 1682 fulgt af et nyt, 

der forbød bebyggelse inden for 2.000 

alen (ca. 1.300 m) fra voldgraven. Med 

flere ændringer eksisterede disse 

regler frem til 1852. Da blev området 

indskrænket fra at strække sig helt til 

Falkonér Allé/Jagtvejlinjen til at løbe 

langs med Søernes inderside. Bebyg-

gelsesforbuddet omfattede herefter kun 

fæstningens umiddelbare forterræn. 

I sig selv nævner disse bestemmelserne 

intet direkte om landevejene, og selvom 

det helt fra 1661 blev indskærpet, at der 

ikke måtte lægges grøfter eller diger i 

området, berørte dette tydeligvis ikke 

landevejene – tværtimod kan man sige, 

for i flere omgange blev der arbejdet 

intenst med nye veje med grøfter på 

begge sider.

Der findes ingen tegninger til udform-

ningen af de nye veje, og kun glimtvis 

ses det, hvorledes de var anlagt. Bred-

den var 10 alen med brede grøfter til 

begge sider for at aflede overfladevan-

det, der især gennem Fællederne ofte 

voldte problemer. De tre store landeveje 

ind til byen var brolagt i en bredde på 

10 alen (godt 6,5 m) brolægning. De 

københavnske brokvarterer (Vester-, 

Nørre- og Østerbro) har rimeligvis deres 

Fig. 2. Georg Philip Müller ca. 1695. Georg Philip Müller gentog ca. 1695 Henrick Ruses projekt til 
en udvidelse af søbæltet omkring København, men han iklædte dem en stram barok form. Vejen 
til og fra byen skulle stadigvæk føres gennem området på smalle dæmninger, men han forskød 
dæmningen ud mod Kalveboderne noget mod syd, så der blev plads til en dæmning for både 
Vestre Landevej, der ses med en bro i midten, og den gamle kongevej, der danner den nuværende 
afgræsning for Sankt Jørgens Sø. Rigsarkivet, Ingeniørkorpsets historiske tegningssamling, I-7-6.
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navne efter denne lidt usædvanlige 

vejbelægning, der jo afveg fra forhol-

dene på landevejene uden for bymæssig 

bebyggelse. Brolægningen havde sup-

plerende jordveje på begge sider.

De store vejarbejder begyndte tilsynela-

dende med et storstilet ringvejsprojekt 

udarbejdet af ingeniøren Gottfried Hoff-

mann i 1685.2 Fra hans hånd findes fire 

tegninger af en allé, der skulle strække 

sig fra Kalveboderne til Øresund i fire 

rette forløb, kun brudt ved krydsningen 

med landevejene. Linjen var lagt så den 

samtidigt markerede 1682-forordningens 

ydre demarkationsgrænse på 2.000 alen, 

og ved landevejene var det meningen, at 

der skulle opføres et firfløjet kroanlæg til 

dem, der ikke nåede at komme ind i byen, 

før portene blev lukket. Se fig. 3. 

Hoffmanns projekt tog afsæt i et ældre 

projekt, for ringvejen var på strækningen 

mellem Ladegårdsåen og Nørre Landevej 

tilsyneladende anlagt i 1679, da den om-

tales i et skøde som „den ny kongevej“. 

Hoffmanns fire kort har netop på denne 

strækning en fuldt optrukket streg, der 

altså antyder dens tilstedeværelse. Deri-

mod blev resten af projektet ikke udført.

Som antydet, blev de udenbys veje 

projektet og besluttet i de statslige 

regeringsorganer, men i et vist omfang 

blev vejene udført og betalt af Kæmner-

kassen, altså af byens midler, og herfra 

findes kun ganske oversigtlige regnska-

ber fra før 1717. For årene 1693-1699 

kan man dog se, at der blev arbejdet 

ganske intenst på de københavnske 

landeveje. Først med reparationer af 

brostensbelægningen ud for Vesterport 

og Nørreport, dernæst ved anlæg af en 

ny vej over Nørre Fælled, afsluttende 

med omlægning af landevejen ud for 

Østerport, der måtte flyttes, fordi porten 

i 1685 havde fået en ny placering tættere 

på Kastellet. De ældste nogenlunde på-

lidelige kort over forstæderne dukker op 

ved samme tid og hænger måske netop 

sammen med disse arbejder. 

De viser, at det net af overordnede 

forstadsveje, der endnu kan erkendes 

i byplanen i dag, blev skabt på dette 

tidspunkt: En forløber for Nørre og Øster 

Allé, en sydlig forbindelsesvej mellem 

disse langs Blegdammene, ligesom ud-

bygningen af lystslottet Prinsessernes 

Gård/Prinsens Gård/Frederiksberg Slot 

gav anledning til forstadierne til en ydre 

ringvej, den senere Falkonér/Jagtvej-

linje, der erstattede Gottfried Hoffmanns 

ringsvejsprojekt fra 1685.

Flere af disse veje var tydeligvis tilretnin-

ger af ældre vejanlæg. Det viser et kort 

over fællederne, der rimeligvis er tegnet 

af Georg Ph. Müller engang i 1690’ernes 

midte. Se fig. 4. 

Vejnettet ligger flere steder som dobbel-

te forløb. En tidlig udgave af Nørre Allé 

udgår fra et punkt lige efter den gamle 

Ravnsborg Skanse (nutidens Fælledvej 

ved Sankt Hans Torv) og tager retning 

mod nordøst op mod et punkt ved Store 

Vibenshus (Vibenshus Runddel), mens 

en snorlige vej udgår fra landevejen 

noget nordligere og rammer Vibenshus-

området noget vestligere end den ældre 

vej. Ved en forbindelsesvej stik østpå (et 

stykke af den senere Jagtvej) er den sat i 

forbindelse med vejen til Lyngby. 

Vejen langs med Blegdammene ligger 

også noget uregelmæssigt langs det 

ellers snorlige nordskel for blegdams-

grundene, og et enkelt sted måtte vejen 

ligefrem gå nord omkring en lille sø. 

Den endte i vejkrydset ved Strandvejen 

(vore dages Triangel), hvorfra ikke blot 

Strandvejen førte mod nord, men hvor 

en lige, tidlig udgave af Øster Allé ført 

op mod Store Vibenshus og vejen til 

Lyngby. Desuden er vist en lidt mere 

bugtet vej mod nordvest, der tog retning 

mod Nørre Allé og først endte ved Nørre 

Landevejs skæring med Lygteåen (ved 

Nørrebro Station). Dette vejforløb ken-

des ikke fra senere planer. 

Yderst ude på begge kort ses endvidere 

Kongens Strandvej, der skulle føre fra 

Kastellet i syd til Gyldenlund (Charlot-

tenlund Slot) i nord. Den kendes fra 

flere omtaler i begyndelsen og midten af 

Fig. 3. Hoffmanns ringvej. Christian den 5.-tiden var ikke bange for store projekter, og ingeniøren 
Gottfried Hoffmanns ringvejsprojekt fra 1685 var ingen undtagelse. I en afstand af ca. 600 m fra 
hovedvolden, svarende til den da eksisterende grænse for demarkationsterrænet, hvor der ikke måtte 
bebygges, ønskede han at anlægge en ringvej, udformet som en allé i lange lige stræk med knæk ved 
krydningen med landevejene. Ved knækkende skulle der lægges herberger for de rejsende, der ikke 
nåede ind til byen, før portene lukkedes. Ringvejsprojektet var forløberen til Jagtvej/Falkoner Allé der 
blev anlagt i 1700-tallet. Det Kongelige Biblioteks Kortsamling.



7

1690’erne, der viser, at den på det første 

stykke på vej til Gammel Vartov blev an-

lagt med fire rette forløb på henholdsvis 

120, 770, 240 og 1.700 m. 

Vejene deler sig tydeligt i to grupper. En 

bugtet gruppe af ældre vejforløb, hvis 

alder ikke kan angives nærmere, og en 

række veje, der var anlagt efter barokke 

forbilleder med lange lige vejforløb, der 

havde forbilleder i Frankring og Tysk-

land, havde nærliggende paralleller i de 

karakteristiske jagtveje i Nordsjælland, 

som var anlagt i 1680’erne.

Denne udfoldelse af barokken kom til at 

præge hele det følgende århundredes 

vejprojekter omkring hovedstaden, hvor 

det ydre net af landeveje- og ringveje 

blev endeligt etableret. Det var vej-

anlæg, der ikke blot skulle tilgodese 

forbindelserne til og fra byen, men også 

virke æstetisk tiltalende, og det blev 

anlagt som alléer og ved flere vejkryds 

som runddele med dobbelte træræk-

ker. Runddele blev også benyttet som 

isolerede æstetiske udtryk.

Det ses tidligt og var tydeligt markeret ved 

anlæggelsen af Frederiksberg Allé i årene 

lige efter år 1700, da slotsbyggeriet på 

Valby Bakke var i fuld gang. Alléen førte 

mærkværdigvis ikke fra slottet til byen, 

men fra Prinsens Gård ved den nuvæ-

rende Frederiksberg Runddel frem mod 

grænsen til Københavns Stads grund. 

Den nye allé blev anlagt i fuldeste barok-

stil med fire rækker træer og en runddel 

(Sankt Thomas Plads), men noget af 

grandeuren blev trykket af, at dens forbin-

delse til Vestre Landevej frem til 1734 som 

følge af nogle private jordarealer kun var 

en mindre vej på 6-7 alens bredde. Dette 

stykke blev så udvidet, men det opnåede 

aldrig samme bredde, og endnu i vore 

dage kan man iagttage dette paradoxale 

forhold. Alléen hørte ikke til de egentlige 

landeveje, men kan siges at være en lang 

opkørsel til Frederiksberg Slot. Den var 

lukket for ordinær færdsel med vogne, 

men var åben for fodgængere.3

Farimagsvejen

Af de tidlige vejprojekter hører den 

indre ringvej, Farimagsvejen, til det 

bedst kendte. Det lå nærmest byen og 

fæstningsværkerne, og især det sidste 

skabte lige efter år 1700 problemer for 

vejforbindelsen, der jo ideelt set strakte 

sig fra Østre Landevej i nord til Vestre 

Landevej i syd. Vejen lå med fæstnings-

værkerne på den ene side og Søerne på 

den anden side, og da det var menin-

gen, at forsvaret skulle styrkes ved en 

udvidelse af voldgraven og forsynes med 

raveliner, dækket vej og glacis på ydersi-

den af graven, ville der ikke være meget 

plads til vejen. Man fik imidlertid aldrig 

gennemført disse planer fuldt ud, men 

kun mellem Øster- og Nørreport, og det 

reddede tilsyneladende vejforløbet. 

Holmens Kirkegård uden for Østerport 

var i 1666 blevet lagt mellem den davæ-

rende Østre Landevej og Farimagsvejen, 

men begge veje synes at være blevet 

forlagt allerede i 1690’erne. Farimags-

vejen på den måde, at den blev trukket 

en anelse mod vest, så der skabtes en 

kileformet grund mellem vejen og kir-

kegården. Den blev anlagt i et ret forløb 

fra Østre Landevej i nord frem til den 

bro, der førte over Sortedamsrenden, 

som stod i forbindelse med voldgraven. 

Vejen blev mærkværdigvis ikke brolagt, 

før klager over den ’onde’ og sumpede 

vej medførte, at man måtte skride til en 

delvis brolægning i 1713-18.

Strækningen fra Sortedamsrenden mod 

syd til Nørre Landvej blev direkte berørt 

af ændringerne i fæstningsværkerne i 

årene efter 1700. I 1707 blev denne del af 

vejen forlagt, så den i stedet for at have 

retning mod Nørreport stødte til Nørre 

Landevej lidt nærmere Søerne. Det 

skete ikke uden problemer, da kæmne-

ren i 1707 påbegyndte anlægget af vejen. 

Arealet blev planeret, men da man skul-

le i gang med brolægningen, kontaktede 

ingeniøren H. H. Scheel Magistraten for 

at få arbejdet standset, da han netop var 

i færd med at udarbejde planer for en ny 

ydre voldgrav, som ville gennemskære 

vejen. Scheels projekt blev ikke gen-

nemført, og man kunne i 1709 fortsætte 

arbejdet og brolægge den i 1712.

Strækningen mellem Nørre og Vester 

Landevej var langt vanskeligere at få om-

lagt. Her ville værkerne uden for Helmers 

Bastion ligge så tæt ved Sankt Jørgens 

Sø, at vejen bogstaveligt talt skulle ligge 

langs søbredden, og i forvejen var en 

stor del af strækningen ret sumpet. H. H. 

Scheel udtrykte i 1709 direkte, at vejen 

burde lægges i en lige linje, „så vidt det 

Fig. 4. Fællederne. Et kort over fællederne 
fra ca. 1690, muligvis tegnet af Georg Philip 
Müller, viser ikke blot de gamle krogede 
vejforløb mellem Nørre Landevej og Øresund, 
men også et dubletsæt af vejforløbene 
med de nye lange lige veje, der kom til at 
udgøre grundstammen i senere tideres 
storby. Bemærk søen midt i forløbet af 
Blegdamsvejen, der viser, at nok ønskede 
man lange lige vejforløb, men naturen kunne 
være stærkere end ønsket om regularitet. 
Københavns Stadsarkiv.
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var muligt“, men det var reelt umuligt, 

og kun halvdelen af vejen blev lagt efter 

idealet. Kæmneren var bekymret for 

vejforløbet langs søen, hvor den ikke blot 

måtte anlægges smallere end ønsket, 

men også så nær søen, at han frygtede 

for trafiksikkerheden, når vogne og heste 

passerede ved nattetide. Problemet 

løstes ved opførelsen af en stensæt-

ning, og vejen var klar allerede samme 

år. H. H. Scheel havde åbenbart vist sig 

imødekommende i forhold til Magistra-

tens ønsker, og som tak besluttede man 

at forære ham en sølvkaffekande til en 

værdi af 76 rdlr. En konduktør fik desuden 

10 rdlr. i erkendlighed. 

At kæmnerens bekymringer for vejen 

ikke var ubegrundet ses af hans regn-

skaber fra de følgende år. To alen (1,2 m) 

af vejen forsvandt i Søernes oprørte bøl-

ger under en storm i vinteren 1711-12, 

hvorefter man besluttede at sikre stedet 

ved et åbenbart mere solidt bolværk af 

tømmer og så i øvrigt brolægge vejen. 

Disse udbedringsarbejder blev afslut-

tet i 1716, hvorefter Farimagsvejen var 

etableret på hele strækningen.

1740’ernes alléer

Der var et stort slid på landevejene, og i 

byens kæmnerregnskab ses derfor årligt 

store poster til bestridelse af reparatio-

nerne. I en sag om byens økonomi i 1744 

beklagede bystyret sig herover, men fik 

som svar fra Danske Kancelli blot en 

henstilling om også at „være betænkt på 

at se vejene prydet med træer og alléer, 

og dens avenuers zirat“.4 Formuleringen 

var en henstilling, men tanken blev fulgt 

op af politimester Erik Torm, der fik 

gartneren Andreas Behrens til at indgive 

et detaljeret forslag til en systematisk 

beplantning af vejene, der samtidigt blev 

fixeret i terrænet med nygravede grøfter 

og nye tracéer. Man begyndte med ud-

plantning af 476 lindetræer på en allé fra 

Nørrebro til Store Vibenshus (nuværende 

Nørre Allé, anlagt 1744-45), og fortsatte 

med alléen fra Østerbro til Store Vibens-

hus, anlagt 1749-50. Man brugte delvis 

lindetræer, der havde stået i Krindsen 

omkring Christian den 5.s rytterstatue på 

Kongens Nytorv, suppleret med en række 

træer fra eksercerpladsen på Amalien-

borg, som var ved at blive rømmet som 

følge af anlægget af Frederiksstaden. 

Samtidigt beplantedes vejen langs nord-

siden af blegdammene fra Nørre Allé, 

forbi Øster Allé og videre ned mod vejen 

til Kalkbrænderiet, dvs. nuværende Ran-

dersgade på Indre Østerbro. Et pudsigt 

vejsving uden om en lille sø ud for 14. 

og 15. Blegdam blev ved denne lejlighed 

rettet ud, og der blev gravet nye grøfter 

og lagt nyt grus på vejen, der viser, at ny-

anlæggene ikke blot var en beplantning 

med vejtræer af eksisterende vejforløb, 

men som udgangspunkt havde et egent-

ligt nyanlæg af de pågældende veje.

Omlægningen af 

Roskildevejen

Den franske vejofficer Jean Marmil-

lods store vejanlæg i 1760’erne og det 

følgende tiår etablerede fine lande-

vejsforbindelser fra hovedstaden til 

Roskilde og Hørsholm/Fredensborg og 

påbegyndte dermed den omfattende 

nyordning af det danske vejnet, der 

efterhånden bredte sig over hele landet, 

støttet af etableringen af Generalvej-

kommissionen i 1778. København fik 

sin beskedne del af anlæggene, da 

Hørsholm/Frederiksborgvejen jo udgik 

fra Store Vibenshus, men de øvrige veje 

var ellers stadens eget ansvar. I 1776-77, 

da Marmillod havde forladt scenen, an-

lagdes den inderste del af Roskildevejen 

fra Damhuset videre ind forbi Frederiks-

berg Slot på Valby Bakke, over Bakkehu-

sets jorder frem til den gamle Landevej 

ved herberget „Den Sorte Hest“. Her 

havde vejen tidligere løbet syd om Valby 

Bakke og gennem Valby landsby frem 

til Damhuset langs nuværende Valby 

Langgade. Omlægningen af Roskilde-

vejen understregede igen ønsket om de 

lange lige linjer, der her kobledes på den 

grandiose Roskildevej. 

Det markerede for samtiden afslut-

ningen på de store landevejsprojekter i 

Københavns nærhed, men de nye lande-

veje viste nu med deres lange linjer, fine 

grøfter og vejtræer, at strækningerne 

lige uden for portene henlå ganske 

forsømt. En samtidig kilde fortæller, at 

adgangsvejen var så krogede og smalle, 

at de mere lignede adgangsvejene ind til 

en landsby end til kongens residens og 

rigets hovedstad.5 Det blev baggrunden 

for anlæggelsen af de tre pragtalléer 

Fig. 5. Peymann. Ingen enkeltperson har udrettet mere for de københavnske forstadsveje end 
ingeniørofficereren Henrik Ernst Peymann (1737-1823), der foretog adskillige regulering af de 
eksisterende landeveje omkring byen, hvoraf særligt anlæggelse af de tre pragtalléer foran 
portene i årene 1779-1785 særligt må fremhæves. Peymann var også virksom i anlæggelsen 
af Filosofgangen, Grønningen og Esplanaden inden for voldene, der fungerede som grønne 
områder for københavnerne. I 1807 fik han den utaknemmelige opgave at være kommandant 
i det af englænderne belejrede København og efter bombardementet måtte han overgive byen 
til fjenden. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.
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uden for byens porte i årene 1779 til 

1785. De skulle være „gode og zirlige“ 

og byen og staten til ære. Det lykkedes 

på bedste vis, og de pågældende veje 

hører til blandt de smukkeste vejanlæg 

i Danmark.

Alléerne foran portene

Allérne blev anlagt efter kongelige ordre 

til bystyret af den 4. januar 1779 om at 

anlægge alléen uden for Nørreport, men 

det nævnes direkte, at det var meningen, 

at tilsvarende alléer også skulle anlæg-

ges uden for Vesterport og Østerport 

snarest efter. Bystyret gik så hurtigt i 

gang med at gennemføre projektet, at 

man allerede den 10. marts godkendte 

et projekt, tegnet af ingeniørkaptajn H. 

E. Peymann, som man havde henvendt 

sig til umiddelbart efter den kongelige 

ordre. Godkendelsen var suppleret med 

et ønske om, at vejen „snarest måtte 

anlægges“, og man kan ikke sige, at 

man spildte tiden. Se fig. 5. 

Peymann var ingeniørofficer og havde 

siden 1771 været medlem af Bygnings-

kommissionen, og hvad måske var 

vigtigere i denne sammenhæng: Han 

havde været ansvarlig for den netop 

færdiggjorte del af Roskildevejens 

indføring. Han har måske også været 

den, der havde gødet jorden for den 

kongelige resolution om alléerne. I hvert 

fald kastede han sig entusiastisk over 

opgaven. Peymann ikke blot projekte-

rede vejanlægget, men han var også 

leder af anlægsarbejdet og underskrev 

Fig. 6. Peymanns tegning til Nørreports Allé. Kun 
et par måneder efter den kongelige resolution om 
anlæggelsen af Nørreports Allé, forelå en tegning 
fra Peymanns hånd af den nye adgangevej. Vejen 
skulle anlægges som en dobbeltallé, men den 
tog hensyn til den eksisterende accisebod ved 
Peblingebroen og blev derfor ikke gennemført i sin 
fulde udfoldelse. Alléen udgik fra Nørreports Ravelin 
og løb skævt på aksen mellem Frederiksborggade 
og Peblingebroen, så da Frederiksborggade blev ført 
igennem fæstningsterrænet efter voldenes fald i 1870. 
blev træerne fældet, og vejen forlagt. Rigsarkivet, 
Ingeniørkorpsets historiske tegningssamling.
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således mange af de hundredvis af bilag, 

der er bevaret i Stadens kæmnerarkiv, 

herunder alle arbejdslister. 

Alléerne blev anlagt med en forbløffende 

hastighed: Nørreports Allé stod færdig 

allerede i slutningen 1779, om end der 

var nogle afsluttende arbejder det føl-

gende år. Vesterport Allé blev påbegyndt 

i 1780 og stod færdig i 1784, og endeligt 

afsluttedes projektet med anlægget 

af Østerport Allé i årene 1783-84 med 

enkelte mindre arbejder i 1785. Se fig 6.

Peymanns egenhændige projekt til Nør-

reports Allé fra 1779 er bevaret og giver 

en række mål på de nye anlæg:6 De skulle 

have en bredde på 62 alen (svarende til 

ca. 40 m med en stenbro med jordveje på 

begge sider i midten beregnet til vogn-

kørsel, omgivet af to rækker lindetræer 

i hver side, hvorimellem fodgængerne 

så kunne færdes. Både midterdelen og 

de to gangarealer var let profilerede, så 

vandet kunne løbe ned i de grøfter, der 

omgav vejens enkelte dele. I tilslutning 

til Nørreports Allé skulle Peblingebroen 

fornyes. Den blev noget mere beskeden 

med en samlet bredde på 20½ alen (ca. 

13 m) med en kørebane på godt 8 m med 

1.8 m brede fortove på begge sier.  

Fig. 7. Bradts Nørreport. Da Nørreports Allé var færdig, udgav kobberstikkeren F.C. Brandt et 
prospekt, der med byens silhuet i baggrunden viser den ny vej med sine dobbelte trærækker, grøfter 
og brolægning. Motivet er set med acciseboden til venstre lige ved krydsningen med Farimagsvejen, 
der anes bag hestevognen til venstre og foran til højre fortsætter den i retning af Vestre Landeveje. 
Bemærk trafiksepareringen med svingler til fodgængere, så ingen uvedkommende red ind mellem 
træerne, hvor arealet var forbeholdt fodgængerne. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

Et samtidigt kobberstik af F. Bradt viser, 

hvor imponerende Nørreport Allé tog 

sig ud. Se fig 7. Her ses vejens opbyg-

ning ganske tydeligt med barrierer og 

svingeler for fodgængerne og afvisersten 

mellem jordvej og stenbroen i midten. 

Nørreport Allé kostede henved 10.000 

rdlr., og til anlægget hørte også en forny-

else af broen midt på Peblingedæmnin-

gen, hvor den gamle træbro blev udskiftet 

med en muret bro.

Vesterport og Østerport Alléer var noget 

længere og dermed noget dyrere. De ko-

stede begge hver ca. 23.500 rdlr. Særligt 

blev der kælet for Vesterport Allé, som 

blev udstyret med en dekorativ runddel 

midt i vejforløbet (hvor Frihedsstøtten 

på smukkeste vis blev anbragt i 1797). 

Sammenlagt kostede de tre alléer noget 

over 50.000 rdlr. 

Da Østerport Allé som den sidste var 

helt færdig, besluttede Magistraten 

for hans „besynderlige flid og utræt-

telige tilsyn“ udført „til vores fuldkomne 

Fornøjelse“ at skænke Peymann en 

sølvtobaksæske udført af byens førende 

sølvsmed Just Fabritius ud over hans 

honorar på 600 rdlr. Dåsen er bevaret på 

Dansk Designmuseum.7 Se fig. 8.

På æskens sider ses de tre portallér og 

og to partier af Vestre Landevej. 

På trods af dette fysiske minde om 

Peymanns intense arbejde med alléerne 

er hans rolle i denne forbindelse gået 

ganske i glemmebogen. 

Efter færdiggørelsen af Nørreport Allé 

udsendtes den 16. februar 1780 en 

plakat, der skulle regulere færdselen på 

den ny vej og sikre de „nye anlæg mod 

ødelæggelse fra kørsel, kreaturers drift, 

utilladelig aflæsning og andre uorde-

ner“. I denne forbindelse tilknyttedes to 

opsigtsbetjente til hver allé. De skulle 

dog også have visse politimæssige op-

gaver i det omkringliggende område.8 

Mellem de to dobbeltrækker af allé-

træer skulle fodgængere have et fristed, 

jordvejen skulle være for ridende og 

stenbroen i midten for kørende trafik, 

idet arbejds- og bøndervogne skulle 

holde helt til højre, så chaiser og pha-

itoner kunne overhale uden problemer. 

En sådan trafikseparering fandtes ikke 

på andre danske veje på dette tidspunkt, 

hvor noget så praktisk som fortove netop 

var introduceret i København.

Konsolidering

I midten af 1780’erne var landevejene 

blevet omlagt og fornyet, og nærmest 

byen havde man fået anlagt de tre impo-

nerende portalléer, der indgik i det tætte 

net af forstadsveje. Hermed afsluttedes 

vejudbygningen for en rum tid. Englæn-
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dernes kortvarige belejring af Køben-

havn i 1807 medførte ikke direkte nogen 

større ændringer heri, og selvom man 

forsøgte at rydde haver og lystgårde i 

fæstningens umiddelbare nærhed, sy-

nes man ikke at have tænkt på, endsige 

taget skridt til, at udjævne grøfter eller 

fælde allétræerne for at sikre udsynet 

fra fæstningen. Det er dog ikke usand-

synligt, at de var blevet ødelagt, hvis 

belejringen havde varet længere eller 

havde resulteret i et stormangreb. I 

stedet erobredes hovedstaden jo ved et 

kraftigt bombardement med store civile 

tab, der medføre, at man måtte overgive 

byen til fjenden. H.E. Peymann var i øv-

rigt den, der havde den vanskelige post 

som kommandant under disse dramati-

ske omstændigheder. 

Efter krigen overvejende man nøje, hvor-

ledes byggeforholdene i forstæderne 

skulle reguleres. Resultatet blev nye, 

meget strenge regler for bebyggelse 

uden for voldene i 1810 (med tillæg i 

1824). For landevejene betød de dog 

intet, og vejsystemet blev ikke berørt.

Op gennem 1. halvdel af 1800-tallet 

ældedes imidlertid de eksisterende 

vejtræer, og der lød hyppige klager over, 

at træerne ikke blev beskåret og ved-

ligeholdt. Det gjaldt særligt de mange 

popler, der var blevet plantet langs 

Søerne og Farimagsvej, idet man mente, 

at de ikke egnede sig som allétræer. I 

stedet ønskede man plantet lindetræer, 

der var blevet brugt på de fleste andre 

landeveje og i portalléerne. Farimagsvej 

fik senere lindetræer og Jagtvejen elme-

træer, der i de følgende år også brugtes 

ved nyplantninger, hvor det forekom.9 

I 1852 blev byggerestriktionerne ophæ-

vet uden for Søerne, men først i 1870 

blev fæstningen endegyldigt nedlagt, 

overtaget af Københavns Kommune og 

genstand for en byudvikling under stram 

statslig kontrol.10 

For landevejene betød det, at de tidligere 

udenbys veje hurtigt blev omgivet af en 

mere permanent bebyggelse end den, 

man havde kendt til tidligere. Hoved-

strukturen i vejnettet fungerede glim-

rende også i forhold til byudviklingen, 

om end senere tiders byplanlæggere 

nok gerne havde set en supplerende 

ringvej omkring byen mellem Søerne og 

Jagtvej/Falkoner Allé-linjen. Værre var 

det nok, at gadebredderne i det gamle 

vejnet i det store og hele blev opretholdt, 

hvad siden har betydet, at allétræerne er 

veget for sporvejs- og biltrafik. 

Også Peymanns alléer gik det ud over, 

og allerede i 1873-74 blev Nørreports 

Allé omlagt. Den havde som vist ligget 

fornemt lige ud for udkørslen fra Nør-

reports Ravelin, men uheldigvis skævt 

i forhold til gaderne i indre by, så den 

firedobbelt allé blev omlagt og erstattet 

af et gadeforløb i parisisk boulevardstil, 

men uden træbeplantning (Frederiks-

borggades ydre del). Få år senere blev 

Vesterbro Allé nyplantet, således at den 

ene trærække i hver side forsvandt. Til 

alt held gik byudviklingen forbi Øster-

port Allé, der senere (omdøbt til Dag 

Hammarskjölds Allé) giver et vist ind-

tryk af, hvor grandiost man i ældre tid 

udformede veje til og fra hovedstaden. 

Det skete på trods af en række formelle 

restriktioner af hensyn til fæstningen, 

men de måtte vige til fordel for prakti-

ske forhold og tidens krav til, hvorledes 

en residensstad skulle tage sig ud.

Fig. 8. Fabritius dåse. Peymann arbejdede uden honorar for Staden, der jo betalte omkostningerne 
ved anlægget af de tre portalléer i årene 1779-1785, men Magistraten hædrede ham ved at 
overdrage ham en tabatière af sølv, udført af byens dygtigste sølvsmed Frederik Fabricius. Dåsen 
er rigt ornamenteret med påsatte ornamenter og udhamrede motiver, der ikke overraskende viser 
hans arbejder for Staden: På låget bl. a. Caritas-springvandet på Gammeltorv, som Peymann havde 
renoveret. På sidene var motiver af de tre alléer og af Vesterbrogade set fra vest mod Vesterbros 
Torv. Dåsen blev i 1950 købt på auktion i Göteborg og af Ny Carlsbergfondet skænket til Det Danske 
Kunstindustrimuseum, nu Dansk Designmuseum. Foto: Bjørn Westerbeek Dahl.

Noter
1 Artiklen bygger på Bjørn Westerbeek 
Dahl: „Til Rigets forsvar og Byens gavn“. 
Københavns byplanlægning 1600-1728. 
1-3. 2017.
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1685, i: Københavns kronik, nr. 90, 2000, 
s. 4-7.
3 Eiler Nystrøm: Frederiksbergs 
Historie 1. 1942, s. 172 og note hertil s. 
243.
4 Jeppe Rasmussen: Da alléerne blev 
anlagt, i: Københavns kronik, nr. 18, 
november 1978, s. 3-8.
5 Københavns Stadsarkiv, MC 461, 
Kollegiebreve 1779, nr. 60, promemorie 
af H.E. Peymann 1.3.1779.
6 Rigsarkivet, Kort- og 
tegningssamlingen, Ingeniørkorpsets 
tegnesamling I-2-18, signeret af H.E. 
Peymann, men uden datering.
7 Inventarnummer 43/1950, beskrevet 
i Albert Fabritius: Oberst Peymanns 
Fabritius-dåse, i: Kunstindustrimuseets 
virksomhed 1949-1954. 1956, s. [16]-26. 
Fabritius har uheldigvis forvekslet 
H.E. Peymann med broderen C.F.H. 
Peymann.
8 Københavns Stadsarkiv, 
Magistratens kopibøger: MC 296, 1779 
B, nr. 296; MC 298, 1780 A, nr. 140, 
23.2.1780.
9 Villads Christensen: København 
1840-1857. 1912, s. 88.
10 Steen Eiler Rasmussen og 
Peter Bredsdorff: Bebyggelse og 
Bebyggelsesplaner, i: København 1840-
1940. 1941, s. 16-23. 
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Syd for Toftlund ligger to gamle sten-

broer. Eller rettere der lå to gamle broer, 

for nu er der kun én (fig. 1 og 3). Begge 

broer, Lebæk Bro og Fiskbæk Bro, er 

fredet som fortidsminder og dermed 

beskyttet af museumsloven. Men ved en 

beklagelig fejl fjernede Tønder Kom-

mune Fiskbæk Bro i begyndelsen af 

2018 og erstattede den med et stort sort 

PVC rør (fig. 2). Så galt går det heldigvis 

kun sjældent. Men at der er udfor-

dringer forbundet med stenbroerne er 

indiskutabelt. De passer ikke sig selv og 

skal jævnligt tilses og repareres. De er 

bygget i en tid, hvor der ikke var så me-

gen trafik som i dag, og hvor trafikken 

ikke var helt så tung. Broerne har derfor 

svært ved at klare belastningen fra store 

tunge lastbiler og landbrugsmaskiner. 

Vind og vejr spiller også ind og kan un-

derminere broerne, så de bliver ustabile. 

DER VAR ENGANG EN GAMMEL 
BRO VED TOFTLUND… 

Museumsinspektør Tenna Rejnholt Kristen-
sen er uddannet som middelalderarkæolog 
fra Århus Universitet i 1992. Siden 1994 har 
hun været ansat i Museum Sønderjyllands 
arkæologiske afdeling. I de første år som 
gravende arkæolog og siden 2004 har hendes 
ansvarsområde været de fredede fortidsmin-
der og beskyttede sten- og jorddiger, og hun 
fører tilsyn med fortidsminderne for Slots- og 
Kulturstyrelsen. Derudover har hun arbejdet 
med gravminder, lavet formidlingsarbejde og 
skrevet artikler om diverse emner.

Fig. 1. Den fredede Fiskbæk Bro syd for Toftlund, som den så ud november 
2016, inden den blev fjernet. 

I Sønderjylland er der en række tilfælde 

fra de senere år, hvor stenbroerne er 

kollapset eller har været tæt på at gøre 

det, som for eksempel ved Mødested 

Bro øst Kliplev og Fjællebro nordøst for 

Christiansfeld (fig. 6 og 7).

Fiskbæk Bro og vadested

Den fredede, men nu fjernede bro ved 

Toftlund, var opført af groft tilhuggede 

granitsten af forskellig størrelse. Broen 

havde to gennemløb og var delt af en 

langsgående kampestenspille. Broen 

var ca. tre til fire meter lang og fem me-

ter bred og hvert gennemløb var ca. en 

meter brede. Broen var blevet istandsat i 

2002 eller 2003, og ved den lejlighed var 

den flere steder blevet beklædt med be-

ton. Broens overliggere var således helt 

tildækkede med beton, mens vangerne 

og midterpillen stadig var synlige (fig. 1). 

Hvornår Fiskbæk Bro er bygget, ved vi 

ikke præcist, men antageligt i slutnin-

gen af 1700-tallet eller begyndelsen af 

1800-tallet. Broen fører Geestrupvej 

over Fiskbæk og vejen stammer sand-

synligvis fra middelalderen eller måske 

endnu tidligere. I hvert fald er vejen 

indtegnet på Johannes Mejers kort fra 

1649 som en hovedvej, der løber fra Ribe 

til Toldsted ved Hjordkær og videre mod 

syd til Flensborg (fig. 4). Vejen forbinder 

undervejs en lang række af de mindre 

landsbyer som f.eks. Toftlund, Agerskov 

og Hellevad med hinanden. Landskabet 

var dengang meget anderledes end i 



13

Fig. 2. Den nye Fiskbæk Bro ved Toftlund fra 2018, som har erstattet den 
ældre kampestensbro.

Fig. 3. Lebæk Bro, som ligger knap 900 meter nordligere end Fiskbæk 
Bro. Den er opbygget af kampesten og har et buet gennemløb i teglsten. 
Der er delvist spærret for kørende trafik. 

Fig. 4. Udsnit af Johannes Mejers kort fra 1649. I den røde cirkel ses landsbyen „Tofftlundt“ og lidt 
sydligere „Gestorp“, som i dag hedder Neder Geestrup. Begge landsbyer er på kortet forbundet af 
hovedvejen fra Ribe og ca. midt imellem dem passerer vejen over „Fischbeck“ (Fiskbæk).
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dag. Med mange flere moser, bække og 

åer. Oversvømmelser af den omkringlig-

gende jord var et helt almindeligt syn om 

foråret. Det gjorde færdslen i landskabet 

vanskeligt. Vejene fulgte terrænet og 

om muligt vandskellene. Man undgik 

omhyggeligt vandløb og vådområder, 

og ellers måtte man nøjes med simple 

vadesteder, når et vandløb skulle pas-

seres. De fleste vadesteder er for længst 

forsvundet, men netop her ved Fiskbæk 

broen kan man stadig i den sydvestlige 

brink se en række større marksten, 

som må være rester af et sådant ældre 

vadested (fig. 5).

Broer byggede man tidligere kun 

sjældent, og når man gjorde, var de som 

oftest bygget i træ og endnu sjældnere 

i sten. Fra 1784 havde der i øvrigt været 

forbud mod at bruge træ til opførelse af 

bro- eller stenkisteanlæg syd for Kon-

geåen (Høgsbro 2004 p. 10). Først i slut-

ningen af sidste halvdel af 1700-tallet fik 

man en mere velordnet vej- og bropolitik 

(Topsøe-Jensen et al. 1993). Derfor 

stammer de fleste stenplankebroer og 

stenkister fra Sønderjylland og resten af 

Kongeriget fra slutningen af 1700-tal-

let. Hvor mange stenbroer, der er blevet 

opført oprindeligt, ved vi ikke. Der har 

indtil videre ikke været gjort forsøg på 

at lave en opgørelse af det oprindelige 

antal, hvilket heller ikke er nogen let op-

gave al den stund, at mange af dem ikke 

findes længere. Hvor mange stenbroer, 

der er bevaret til i dag, ved vi heller 

ikke præcist. Men for nuværende er 38 

stenbroer og stenkister registreret i 

Museum Sønderjyllands ansvarsområde 

i den landsdækkende database: Fund og 

Fortidsminder (http://www.kulturarv.dk/

fundogfortidsminder/), og heraf er de 33 

fredede som fortidsminder. Fredningen 

betyder, at de i princippet er beskyttet 

mod alle former for tilstandsændringer, 

hvilket er noget lettere skrevet end gjort, 

som den forsvundne bro ved Toftlund og 

de nedenstående eksempler illustrerer. 

Mødested Bro

Øst for Kliplev ligger Søgård Skov og 

i den nordlige ende af skoven, hvor 

Bjerndrup Mølleå udmunder i Søgård 

Sø, ligger en nydelig kampestensbro, 

som fører en skovvej over åen. Broens 

længde er 11,7 m, og den er 5,3 m bred 

og 1,5 m høj. Broen er opmuret af groft 

tilhuggede kampesten. Vandet passerer 

under broen gennem en buet hvælving, 

som målt ved vandspejlet er 3,4 m bred 

og 1,8 m høj. Selve gennemløbet består 

af lange tilhuggede kampestenskvadre. 

Kørebanen over broen flankeres på 

begge sider af et rækværk bestående 

af fem sten, ca. 30 x 30 x 70 cm store 

og forbundne med rødmalede jern-

rør. Yderligere fire markeringssten af 

tilsvarende størrelse markerer broen. 

Både rækværk og markeringsstenene er 

nedstøbt i beton. 

I 2016 kollapsede hele broens østlige 

facade (fig. 6). Alle kampestenen faldt 

ned og lå hulter til bulter nede i bækken. 

Kollapset var forårsaget af tung trafik 

kombineret med frost og regn. Selvom 

broen også tidligere var blevet repare-

ret og vejfyldet bestod af grus, var det 

ikke nok til at fastholde broens front og 

Fig. 5. I den sydvestlige åbrink ved Fiskbæk bro ses en række af kampesten, som kan være rester af et ældre vadested. 
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derfor kollapsede den. Broen ejes af 

Aabenraa kommune og på kommunens 

foranledning blev broen sat i stand i 

vinteren 2017/2018 (fig. 7). Da også Mø-

dested bro er fredet som fortidsminde, 

stillede Slots- og Kulturstyrelsen en 

række krav og betingelser til istandsæt-

telsen. Broen skulle blandt andet repa-

reres med de gamle sten og byggema-

terialer og hele istandsættelsen skulle 

dokumenteres. Arbejdet er nu afsluttet 

og broen kan igen passeres (fig. 8).

Fjællebro

Lige øst for Christiansfeld ligger Fjæl-

lebro, en fin lille fredet kampestensbro af 

helt samme type, som Fiskbæk Bro ved 

Toftlund. Fjællebro fører over Kær Møl-

leå og skal være opført mellem 1800 og 

1840 (Junggren Have 1979). Broen ligger 

på grænsen mellem Aller og Vejstrup 

sogne, og det var her grænsen mellem 

Danmark og Tyskland gik i 1864-1920. 

Broen har dobbelt gennemløb, således 

at vandrette planker i tre skifter danner 

mure langs åens sider med en langsgå-

ende midterpille. Over hver halvdel af åen 

bæres vejen af en halv snes stenplanker 

lagt på tværs af åløbet. Langs begge 

sider af broen ses tre stenpiller, som når 

ca. en halv meter op over vejbanen og er 

fæstnet til murene med jernstøtter. Hen 

over stenpillerne ligger en træplanke. 

Broen er seks m lang, fem m bred og ca. 

1,50 m høj. Også denne bro har været 

udsat for tung trafik gennem årene og er 

flere gange blevet repareret. I 1979 skilte 

landskabsarkitekt I. P. Junggren Have 

broen fuldstændig ad og tog den ned, idet 

der var fare for nedstyrtning. Under ned-

tagning af broen stødte han på resterne 

af et vadested bestående af kløvede 

egeplanker og kampesten (Junggren 

Have 1979). Broen blev genopstillet, men 

senest i 2003 var broens stenplanker igen 

ved at skride ud og broen måtte derfor 

atter repareres (fig. 9).

 

De gamle broers  

betydning i dag 

Broen over Fiskbæk er væk, men Slots- 

og Kulturstyrelsen har heldigvis beslut-

tet, at broen skal genopføres. ”Kan det 

nu betale sig”? vil mange sikkert spørge. 

Når man gør det op i penge, må svaret 

blive, at nej, det kan det sikkert ikke. Det 

har kostet penge at fjerne den gamle 

bro, at opsætte den nye og det kommer 

til at koste penge at fjerne den nye bro og 

reetablere den gamle. Dertil kommer, at 

vi ikke får den gamle bro tilbage, men kun 

noget der ligner. Tønder kommune skal 

udarbejde et projekt til reetableringen, 

som forinden skal godkendes af Slots- 

og Kulturstyrelsen. Så vidt muligt skal 

de originale sten genanvendes og nye 

granitsten skal ligne de gamle, ligesom 

broen skal genopføres på samme sted, 

hvor den gamle lå. Den genskabte bro 

bliver naturligvis ikke nogen fuldstændig 

kopi af eller erstatning for den gamle. 

Men den vil stadig kunne indgå som et 

væsentligt element i landskabet. Man 

skal se påbuddet om broens reetablering 

i forhold til, at en vigtig del af vores kul-

turhistorie er forsvundet. Når et anlæg er 

fredet som fortidsminde, så må man ikke 

fjerne det. Loven er desuden indrettet så-

Fig. 6. Mødested Bro i Søgård skov ved Kliplev. Hele broens frontside var kollapset og faldet ned i bækken. 
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ledes, at det heller ikke skal kunne betale 

sig at fjerne et fredet fortidsminde, som 

man af den ene eller anden grund synes 

ligger i vejen. Når det en sjælden gang 

sker alligevel, så får lodsejer som oftest 

påbud om at genopføre fortidsmindet på 

samme sted. Meningen med fredningen 

er, at fortidsmindet opfattes som uerstat-

teligt og skal blive liggende urørt til evig 

tid. Der skal virkelig meget tungtvejende 

årsager til, at man får lov til at fjerne det. 

Vi har ca. 35.000 fredede fortidsminder i 

Danmark, hvoraf de ældste er ca. 10.000 

Fig. 7. Mødested Bro blev istandsat i 
vinteren 2017. 

Fig. 8. Mødested Bro i sommeren 2018, den fremstår nu atter i fin stand. 

år gamle og de yngste ikke mere end 

100 år. Det er en stor bank af viden om 

vores fælles fortid, og fortidsminderne 

ligger i landskabet til fælles erindring og 

minder om tider før vores egen. Broerne 

har en stor værdi som smukke ældede 

landskabselementer og deres histori-

ske betydning kan ikke undervurderes. 

Broer har bundet og binder stadig folk 

og egne sammen. De betyder noget for 

mennesker både nu og dengang de blev 

bygget. Fiskbæk broen vil stadig kunne 

indgå i fortællingen om landets ældre 

infrastruktur, også selvom der er tale om 

en rekonstruktion. Derfor kan det godt 

betale sig at bevare de gamle broer, for vi 

bliver helt afgjort fattigere, hvis de gamle 

broer forsvinder.

 Nogle steder har man forsøgt at skåne 

broerne og løse problemet med den 

tunge trafik ved at omlægge trafikken og 

simpelthen spærre for den tunge trafik. 

Det betyder så også, at broernes oprinde-

lige funktion unægteligt bliver noget 

amputeret ved denne løsning. Alligevel 

må det være at foretrække fremfor, at 
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Fig. 9. Fjællebro øst for Christiansfeld. 
Trafikken hen over broen havde gjort, at 
kampestenene var begyndt at skride ud. Det 
var derfor nødvendigt at reparere den, inden 
broen helt kollapsede. 

Fig. 10. Vest for Hellevad mellem Løgumklostervej og Rangstrupvej ligger denne smukke gamle 
bro og fører Svejlundvej over Surbæk. Her er der spærret for trafik, men man kan gå og cykle over 
broen. 

Fig. 11. Syd for Bredevad ligger Kobro og fører over Søderup Å. Her er der også spærret for tung 
trafik, men man kan spadsere over broen. 
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broerne udsættes for gentagne og omfat-

tende reparationer, måske først når det 

egentligt er for sent. Der er derfor også 

behov for en vedligeholdelses strategi fra 

myndighedernes side. Kommunernes 

vejingeniører eller rådgivningsfirmaer 

bør foretage et udvidet og regelmæssigt 

tilsyn af de gamle broer. Derved får kyn-

dige fagfolk mulighed for at undersøge 

broerne og vurdere deres almentilstand 

med efterfølgende hurtig indgriben 

og reparation af mindre skader. Det vil 

kunne forlænge broernes levetid. Lad 

os derfor håbe, at vi ved fælles hjælp og 

forståelse fremover bliver lidt bedre til 

at passe på de gamle broer, så de fortsat 

kan fortælle vigtig vejhistorie, ligesom 

f.eks. også de smukke broer over Surbæk 

og Søderup Å stadig gør, til stor glæde for 

mange af os (fig. 10 og 11).
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Undertitlen er vigtig. Flemming Søeborg 

har i de senere år udgivet flere bøger 

med trafikhistorisk tilsnit og fængende 

titler som: ’Gå ikke over sporet, der 

kommer tog’ – ’Der kommer altid en 

sporvogn til’ og – ’Dengang vi fik bil’ – og 

i alle forekommer ordet ’nostalgisk’ i 

undertitlen. Vi skal ned ad mindernes 

allé og plukke erindringens frugter fra 

vore fælles oplevelser i trafikken.

I Søeborgs bøger får personlige ob-

servationer og erfaringer, forfatterens 

egne eller andres, en betydelig plads. 

De er rigt illustrerede og forfatteren har 

stræbt efter at finde så mange ’ukendte’ 

illustrationer som muligt. Brødteksten 

får nærmest karakter af meditationer 

over de valgte billeder. Søeborg og hans 

medforfattere afslører stundom stor vi-

den og bringer også mange interessante 

fakta. Således bidrager Ole Linå Jørgen-

sen (s. 83-91) med en fin lille historisk 

afhandling om rute- og færgetrafik på 

havnen i Aarhus, og Tommy Jørgen-

sen (s. 126-129) skildrer færgetrafik-

ken gennem en erhvervschaufførens 

mangeårige oplevelser. Erindringsglimt 

af andre bidragyderes oplevelser på 

færgeturene, f.eks. Steffen Dreslers og 

Suzanne Henriksens (s. 70-79) får også 

lov at lyse op undervejs. Men fremstillin-

gen rummer mange gentagelser, hvilket 

afslører, at bogen netop er tænkt som 

en serie punktnedslag om de enkelte 

billeder og enkelte emner. Billederne 

er det blikfang, der skal spore læserne 

dybere ind i detaljerne.

Det er derfor ikke en stramt strukture-

ret, historisk fremstilling af Danmarks 

Færgetrafik, læserne bliver præsenteret 

for. Systematikken er båret af forfatterens 

valg og det foreliggende billedmateriale, 

og her er intet noteapparat, ingen kilde-

henvisninger og stikordsregistre og en 

kun nødtørftig litteraturoversigt.

Det skal ikke bebrejdes forfatteren, at 

han ikke her leverer den grundige, hi-

storiske redegørelse for Færgetrafikken 

i Danmark, om end der nok kunne være 

brug for en sådan. Den eksisterende litte-

ratur om emnet knytter sig for det meste 

til en færgerutes historie eller til færge-

trafikken over dette eller hint farvand: 

Storebælt, Kattegat, Femernbælt m.v., 

men gør kun sjældne tilløb til at anlægge 

en overordnet, national tilgang. Det nær-

meste man kommer i nyere tid, er Arnold 

Andersens: ’Motorismens lømmelalder’ 

(2010), hvor han behandler biltrafikkens 

indvirkning på færgefarten. Ellers må 

man vist tilbage til ’Broer og færgesteder 

i Danmark’, Turistforeningens årbog 

1984. Under stikordet ’Færgetrafik’ finder 

man i ’Dansk Historisk Opslagsværk’ 

(1991) en artikel af Chr. R. Jansen med 

litteraturhenvisninger. I vor tid leveres 

det fremmeste forfatterskab om danske 

færger og dansk færgefart af Mogens 

Nørgaard Olesen, der siden 1983 har 

bidraget med en lang række monografier 

om færgefart men hidtil med sigte på at 

skildre færger og færgefarten lokalt.

Michael Hertz

Flemming Søeborg
Færgen er i havn om få minutter  

– en nostalgisk rejse på hovedvejene til søs 
Gyldendal 2017. 240 s. ill. 
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Bogen har undertitlen ’Vogne og veje 

fra 1100 til 1800’, men den møder man 

først på titelbladet og ikke på omslaget. 

Undertitlen præciserer, at emnet er den 

hjulbårne trafik, og for eksempel ikke 

landtransport fremført af pakdyr eller 

gående personer.

Schovsbo disputerede i 1987 med 

afhandlingen ’Oldtidens vogne i Norden’, 

og han har viet et langt forskerliv til at 

dyrke heste- og oksetrukne køretøjers 

historie. Hans forrige bog ’Hestevogne 

på landet’ fra 2015 fører fremstillingen 

frem til nutiden. Han må i dag anses 

som vores ypperste kender af emnet. 

Hans seneste her foreliggende bog er på 

5 kapitler plus et udførligt tysk resumé 

(oversat af Frauke Witte, Museum Søn-

derjylland) samt en litteraturoversigt (17 

sider) og et afsnit med bilag. 

De to indledende kapitler skildrer det 

middelalderlige landbrugssamfund og 

vejenes netværk: sogneveje, alfarveje og 

sidenhen kongeveje og chausséer samt 

vejenes opmåling og kortlægning. I tredje 

kapitel behandles vogne i Europa. Særlig 

omtale giver forfatteren pragtvogne fra 

det 16. årh. opbevaret på Veste Coburg 

samt 1200 håndværkerportrætter af bl.a. 

hjulmagere og vognmagere fra 1388 til 

1806 i ’Ständebücher’ eller ’Hausbücher’ 

fra milde stiftelser i Nürnberg. Det efter-

følgende kapitel søger temmelig udfør-

ligt at opspore omtale af vogne i annaler, 

krøniker, folkeviser, kancelliskrivelser 

og offentlige regnskaber. Femte kapitel 

helliges vogne i Danmark, herunder fund 

(1906-16) af vogndele ved arkæologisk 

udgravning af Borringholm (1300-t.) 

og gennemgang af (ca. 35) forsøg med 

rekonstruerede vogne 1982-2002. Bilags-

afsnittet rummer bl.a. en detaljeret rede-

gørelse om Borringholm-vogndelene og 

Schovbos rekonstruktionsforslag samt 

oversigter over kongeveje og større veje 

og over relevant lovgivning fra Knud den 

Store og frem til Enevældens afslutning. 

Ganske nyttigt!

Bogen er skrevet ud fra Schovsbos vok-

sende erkendelse af, at rødderne til det 

tredelte danske vejnetværk – hovedveje, 

biveje, sogneveje – som stadfæstedes 

med vejforordningen i 1793, og som han 

anser for enestående i Europa, egentlig 

rækker tilbage til tidlig middelalder og 

har sit udspring i forskelle i teknologi 

ved fremstilling af vognmateriellet. 

Hjemlige bønders tilvirkning af vogne 

med ’grøn’ eller ’våd’ træteknologi, 

hvor man benyttede friskhugget løvtræ, 

videreførtes hele perioden f.sa. land-

brugets smalle og ’stive’ vogne. Den 

’tørre’ træteknologi, dvs. anvendelsen 

af tørret træ, blev benyttet af profes-

sionelle hjulmagere til forfærdigelse af 

militære rustvogne, ungarske ’kuske-

vogne’ og kongelige pragtkøretøjer, der 

efter europæisk forbillede havde større 

sporbredde end de hjemlige landbrugs-

vogne. Trods gentagne forsøg lykkedes 

det hverken Christian den 3. eller Fre-

derik den 2. at få standardiseret større 

sporbredde og dermed bredere veje i 

Danmark, og det medvirkede i sidste 

ende til, at Frederik den 2. og Christian 

den 4. lod anlægge særlige kongeveje, 

der alene skulle benyttes af hoffets 

moderne køretøjer. De blev forløbere for 

1700-tallets chausséer, der dog modsat 

kongevejene var beregnet til almen nytte 

og brug.

Det er en rigt facetteret og rigt illustreret 

oversigt over hestevognens historie i 

denne periode, vi har fået med Schovs-

bos seneste bog, og der er grund til 

at rose forfatter og forlægger for det 

nydeligste boghåndværk.

Michael Hertz
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