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TRE MILESTEN OG DERES
HISTORIE
Mette Høj
På den første dag i september måned 2015 kunne borgmestr ene fra
Lejre og R oskilde kommuner samt viceborgmester en fra H øje Taastrup Kommune afsløre tre nyrestaurerede og genopstillede milesten.
Stenene er alle høje, slanke obelisker hugget i norsk marmor. Denne
type blev i slutningen af 1700-tallet opstillet langs de sjællandske ho vedlandeveje, hvor de v ar en del af et storstilet v ejprojekt, der blev
igangsat under Frederik 5. (1746-1766) og videreført under hans søn
Christian 7. (1766-1808).
De danske landeveje var i midten af 1700-tallet i en elendig for fatning. Da nationaløkonomen Chr. Martfelt i 1761 for etog en rejse
gennem landet, nåede han efter 6½ timers transpor t fra København
til Roskilde. I sin r ejsejournal beklagede han sig o ver vejens tilstand.
”Vejen til Roeskilde kroe [ved Herstedvester], som er meest leer, var meget
slet, derfra til Roeskilde dog bedre, da jorden har meere sand.”1
Ofte citeret er den ber ømte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhrs
svar, da han i 1767 v endte tilbage til Danmark fra sin ekspedition til
Arabien og kom i audiens ved hoffet. På spørgsmålet om, hvordan vejene havde været i de mange lande, han havde besøgt, skulle han have
svaret: ”Jo, Deres kongelige Højhed [arveprins Frederik], fra Arabien til
Roskilde kunde de gaa an, men fra Roskilde til Kjøbenhavn var de ganske
nederdrægtige”.2
Et af kritikpunkterne af vejarbejdet i Danmark var, at når bønderne,
der havde pligt til at v edligeholde vejene, rensede grøfterne på begge
sider af vejen, blev indholdet og den våde jord kastet ind midt på vejen,
der i forvejen var fuld af mudder. Ovenpå blev lagt nogle læs sand, men
det hele blev hurtigt til en gang ælte, og vejene ufarbare.3

Fig. 1. Den nyrestaurerede milesten invies af borgmester Mette
Touborg. Den er genopstillet på
den gamle hovedlandevej til Holbæk ved den nuværende rasteplads
ved Lindholm, 5½ mil fra København. Milen er den gamle danske
måleenhed for vejlængde og blev
benyttet frem til metersystemets
indførelse i 1907. 1 mil er 7,532
km. Foto ROMU.

88

ROMU 2015

TRE MILESTEN OG DERES HISTORIE

KØBENHAVN

ROSKILDE

89

Fig. 2. Udsnit af Johannes Meiers kort fra 1649.
Der var dengang to
veje fra København til
Roskilde, her markeret
med tynde linjer. Den
nordlige er alfarvejen,
som enhver måtte
færdes på. Den sydlige
er en såkaldt kongevej
forbeholdt monarken
og særligt begunstigede.
Kongevejen overlevede
ikke, og i 1720 var den
forsvundet. De kraftigt
tegnede linjer angiver
herredsskel og vandløb.
Foto Det Kongelige
Bibliotek.
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LIGE UD AF LANDEVEJEN
I slutningen af Frederiks 5.s regeringstid fulgte med den oplyste enevældes
reformer også interessen for at styrke landets erhvervsliv og økonomi og
dermed også et ønske om et forbedr et vejnet. J.H.E. Bernstorff, der var
udenrigsminister og præces, dvs. formand for Kommercekollegiet, der styrede landets handelspolitik, tog således i 1756 initiativ til udarbejdelse af
et forslag til en istandsættelse af landev ejene. Men fem år sener e, i 1761,
blev det i stedet v edtaget, at der skulle anlægges helt nye hovedlandeveje,
da kongen besluttede:
”… saavel til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels Fremme, som til Bekvemmelighed for de Rejsende, at lade anlægge nye Hovedveje i
alle Landets Provinser.”4
Da Rentekammeret (datidens finansministerium) skulle iværksætte arbejdet, søgte man knowhow i udlandet. På foranledning af Bernstorff, der
fra sin tid som gesandt ved hoffet i Paris var bekendt med franske forhold
og vidste, at landet hav de fortrinlige veje, blev der hidkaldt eksper thjælp
derfra. I stedet for de dårlige, snoede og hullede v eje, som kendetegnede
mange, danske v eje, benyttede man i F rankrig de lange, lige chausséer .
Chaussé er betegnelsen for en særlig vejtype, hvor kørebanen var forsynet
med en befæstelse af sten, hvilket gjorde kørslen ikke blot mere behagelig,
men også hurtigere til fordel for handel og varetransport – og militæret!
I 1764 ankom den franske vejingeniør Jean Marmillod til Danmark, og
til at assistere sig medbragte han to ingeniør er. Som ”Ober-Wey-Inspecteur” forestod Marmillod i de følgende 12 år anlæggelsen af først vejstrækningen fra København (Vibenhus) og nordpå til Fredensborg og dernæst
strækningen vestpå til Roskilde. Sidstnævnte strækning skulle anlægges i
lige linje ” saa vidt muligt ske kan ”. Planen til den ny e Roskildevej blev
approberet i 1766, og der blev bevilget 92.000 rigsdaler til dækning af
udgifterne. Det første spadestik blev taget i 1770. Som hoveripligt blev det
pålagt bønderne at lev ere sten, hvilket utvivlsomt er gået ud o ver mange
af stenalderens dysser og jættestuer. Til at forestå selve anlægsarbejdet, der
udgik fra Roskilde, blev der udkommanderet soldater – for året 1770 ikke
mindre end 226 mand.5 Efter tre års arbejde stod vejen i 1773 færdig indtil

Damhuset (Damhuskroen), og tre år senere var den fuldført til Frederiksberg Slot.
I 1776 forlod M armillod Danmark, og det for tsatte arbejde med at
fuldføre vejnettet blev lagt i hænderne på en G eneralvejkommission. I
1792 var landevejen til Korsør færdigbygget, mens vejen til Kalundborg
viste sig at blive et mer e langvarigt projekt. Strækningen til E lverdams
Mølle stod planmæssigt færdig i 1790, men da man skulle for tsætte vestpå, opstod der tvivl om den mest hensigtsmæssige linjeføring. Arbejdet
forsinkedes yderligere ved Danmarks inddragelse i N apoleonskrigene og
den efterfølgende statsbankerot. Først i 1820 v ar anlægsarbejdet endelig
afsluttet.

Fig. 3. Udsnit af Videnskabernes
Selskabs kort, tegnet 1768. Både
den gamle (hvid) og den nye vej
(rød) er angivet. Den nye vej er
blevet tegnet ind senere, omkring
1808.
© Kort- og Matrikelstyrelsen.
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Der var bred enighed om, at de nye veje var gode, og at man kom hurtigt frem. I 796 rejse juristen I.Chr. Hedegaard fra København til Vejle.
Om hele rejsen har han fortalt i sin dagbog. Da han på rejsens første aften
sad på gæstgivergården Prindsen i Roskilde, tog han dagbogen fr em og
noterede: ”…men var heel forlegen, hvad jeg skulde fylde den med. At jeg var
kommen helskindet, uden at vælte, didhen, ja det kunde jeg sagtens beg ynde
med, og i den Anledning gjøre vor General-Vejkommission en Compliment for
de herlige Landeveje, den sørger for”.6
At ikke alle fandt, at de ny e, snorlige veje var en fr yd for øjet, giv er
Adam Oehlenschläger udtryk for i sit digt ”Roeskilde Landevey”, som han
skrev i sin lille bog Langelands-Reise i Sommeren 1804.

Fig. 5. Prospekt af Roskilde med
yderst til venstre den nyanlagte
Roskildevej, 1801. Er det mon
4-milestenen, der kan skimtes
langs vejen? Tegning af S.L.
Lange. Foto ROMU.

”Langsomt, strengt og lige den brede Kongevey
fremgaaer,
Sparsom paa Skygger og Krat. Hvilken
kiedsommelig Tid!” 7

MILESTEN AF NORSK MARMOR
Fig. 4. Den gamle Roskildevej ved
indkørslen til Roskilde, omkring
1740. Det var de stedlige bønder,
der havde pligt til at vedligeholde
vejene som at fjerne opkørte
spor, opfylde af huller og påfylde
med groft sand, men ofte blev
reparationerne indskrænket til et
minimum. Maleri af J. Rauch og
H.H. Eegberg. Foto Nationalmuseet.

Sammen med de ny e vejstrækninger blev der opfør t nye, ofte elegante
stenbroer over vandløb, opstillet bomhuse og fastsat takster for v ejenes
benyttelse, for det v ar ikke gratis at br uge hovedlandevejene. En del af
udgifterne til vedligeholdelsen blev indkasseret via de bompenge, som blev
indført i 1773. I starten blev der kun opkrævet afgift ved Damhuset, men
i 1786 blev det bestemt, at der på alle ho vedlandeveje skulle betales v ed
bomhuse for hver mil.8
De tre nyrestaurerede milesten er en del af hele dette imponerende vejprojekt. Til vejene skulle man naturligvis have nye, majestætiske milesten
til at angive afstanden som erstatning for de små, beskedne milesten, O le
Rømer havde ladet opsætte 100 år tidligere (i 1690’erne), se fig. 8. De nye
milesten blev hugget i norsk marmor, der oprindeligt var hjembragt til opførelsen af Frederikskirken, den nuværende Marmorkirke, i København.

94

ROMU 2015

TRE MILESTEN OG DERES HISTORIE

95

Fig. 6. Da den nye landevej var
videreført til Korsør, udgav O.
Steenberg en sammenfoldelig
plan over vejen i 1782. Kortet
er tegnet med ”Det som ligger
indtil ¼ Miil fra Vejen”. Her er
gengivet de afsnit, der dækker Roskildevej fra Roskilde til
Vridsløselille. På kortene er også
markeret mileangivelser. Foto Det
kongelige Bibliotek.
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Kirkebyggeriet var af økonomiske årsager gået i stå, og marmor en kunne
meget belejligt bruges til milestenene.9
Det har tidligere været antaget, at billedhuggeren Johannes Wiedewelt
skulle have stået for den kunstneriske udførelse af stenene. Der var da også
allerede i 1765 blevet rettet en henvendelse til billedhuggeren, der blev
bedt om at tegne udkast til nye milesten.10 Efterladte tegninger med Wiedewelts forslag tæller dog ikke den brugte obeliskform, og Ejvind Draiby,
der har registreret Danmarks milepæle, foreslår i stedet, at det er Marmillod selv, der har stået bag designet, medbragt fra Frankrig. Den håndværksmæssige udførelse blev foretaget af stenhuggerværkstedet Peter Pfeiffer.11
Stenene blev udført som obelisker, øverst forsynet med en forgyldt kongekrone og et kongeligt monogram, begge dele i relief. De første sten, der
blev opsat på strækningen København-Roskilde, bar Frederiks 5.s monogram, se fig. 12. Kongen var ganske vist død i 1766, og stenene blev først
opstillet i 1778, men som et minde om initiativtager en havde disse sten
hans navnetræk indhugget. Milestenene opstillet på de øvrige strækninger
på Sjælland blev forsynet med den siddende konge, Christian 7.s navne træk. Postvæsenet var stærkt interesseret i opsætningen af milestenene, da
prisen for udbringning af post – dengang for egik det med postr ytter –
forståeligt nok var afhængig af distancen. D erfor ses nederst på stenene
et posthorn, også dette forgyldt og i r elief. Afstanden til København blev
angivet i hele og halve mil. Marmillod foreslog, at man efter fransk og
italiensk forbillede målte ud fra et omtr entligt midtpunkt i K øbenhavn,
men i stedet valgte man at måle ud fra byportene, dvs. på vejen vestpå blev
der udmålt fra Vesterport12 – ligesom man også havde gjort, da Ole Rømer
opmålte landet i 1690’erne, og som man stadig gør den dag i dag.
I alt blev der opsat 56 marmormilesten på S jælland – en for hv er
hele og halv e mil. P å Roskildevej rejstes fire hel- og fire halvmilesten. På strækningen R oskilde-Korsør rejstes i 1790 ti hel- og ti halv milesten, og endelig blev der på strækningen til E lverdam Mølle opsat to helmilesten (1790/1793) og tr
e halvmilesten (1792/1793).
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Fig. 7. Billedhugger J. Wiedewelts
forslag til nye milesten. Ingen af de
viste kom dog til udfør else. Foto
Danmarks Kunstbibliotek.
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Flotte så de ud højt hævet over landskabet. På firkantede sokler ragede
helmilestenene mere end 4 meter i v ejret og halvmilestenene godt 3 me ter. De var ud over udsmykningen på fr onten vandret riffelhuggede på
de øvrige flader. De kvadratiske sokler, 1 meter høje og ligeledes af norsk
marmor, var lodret riffelhuggede på alle sider, med en v andret hugning
på hjørnerne. Det var kun hel- og halvmilestenene, der var nylavede og af
denne obeliskform; som kv art- og trekvartmilesten genbrugte man flere
steder Ole Rømers mindre, pompøse granitmilesten.

FORVITRING OG FLYTNING
I 1803 foretog sognepræsten L.M. Wedel en rejse gennem de danske provinser. Fra sin tur tilbage til K øbenhavn skrev han om R oskildevej: ”De
smukke Milepæle, baade for hele, halve og fjerdedeel Mile,[13] ere meget morsomme for den R eisende, men kaade Dr enge bedærve noget af M armorens
skiønne Udhugning; de staae alle paa v enstre Haand fra Corsøer af til H ovedstaden”.14 Men stenene var ikke kun udsat for ”hær værk” fra drenge.

Fig. 8. Eksempel på granitmilesten opstillet af Ole Rømer i
1690’erne. Foto Viggo Launbjerg.

Fig. 9. På dette maleri af J. Roed
fra 1832 sidder en tænksom
kunstner med sit staffeli på ryggen.
Bag ham ses ved landevejen en
obeliskformet marmormilesten.
Foto Statens Museum for Kunst.

100 ROMU 2015

Det viste sig snart, at marmoren ikke kunne tåle det omskiftelige, danske
vejr, og allerede inden Christian 7.s død i 1808 var de begyndt at forvitre.
I de følgende år undersøgte man forskellige muligheder for erstatninger
fremstillet i andre materialer som granit, brændt ler , støbejern, faksekalk
eller bornholmsk sandsten. I 1842 besluttede Rentekammeret at anvende
sten af granit udformet som en keglestub. Det fremhæves i resolutionen
”… at hvor nye Milepæle rejses i stedet for gamle, for faldne bliver det samme
kongelige Navneciffer, som var anbragt paa den gamle Milestøtte, paa de nye,
der træder i dens Sted”.15 En sådan erstatning står blandt andet på K øbenhavnsvej ved Røde Port i Roskilde. Også den bærer Frederik 5.s navnetræk,
som den oprindelige marmorsten, skønt opstillet 80 år efter kongens død.
Hovedparten af marmorstenene er gået til, men vore tre nyrestaurerede milesten blev r eddet. De blev, formodentlig i 1840’erne, erhv ervet
af Lille Ladegård Mølles ejer, Søren Christian Mellerup, og opstillet som
portstolper til møllegår den, der lå i H immelev. Vi ved med sikkerhed,
at de stod her i 1859, da kunstmaler J acob Kornerup kom forbi og teg nede ejeren siddende foran ejendommen. D a møllegården nedbrændte i
1906, blev stenene flyttet til Ringstedgade 68 i Roskilde. Her lå dengang
Roskilde Halmvarefabrik, og stenene må være erhvervet af daværende ejer
Lars Nielsen.Vi ved med sikkerhed, at de allerede stod der i 1910. Det er
dokumenteret på et foto fra A. Flensborgs postkortsamling.
Senere i 1931 blev fabrikken købt af H arald Dahl, der etabler ede
Ledreborg Tømmerhandel – men de tre milesten blev fortsat stående som
markante portstolper.16 Mange roskildensere vil kunne huske dem herfra.

TRE MILESTEN VENDER HJEM
Milesten er fredede fortidsminder og må der for ikke flyttes eller fjernes
uden tilladelse fra Kulturstyrelsen. En sådan tilladelse fik tømmerhandlens
nuværende ejer, DT GROUP A/S, i januar 2014 med den begr undelse,
at de stod udsatte for ødelæggelse på gr und af den tunge trafik til og fra
virksomheden. I forbindelse med affredningen stillede styrelsen krav om,
at stenene enten kom på museum, eller – og allerhelst så man – at de blev
genopstillet så tæt på deres oprindelige placering som muligt.
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Fig. 10. Mølleren S.M. Mellerup
på Lille Ladegård Mølle sidder
foran møllegården lænende sig op
ad en milesten. Tegning af Jacob
Kornerup, 1859. ROMU.
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Fig. 11. De tre milesten stående
foran Roskilde Halmvarefabrik,
Ringstedgade 68, Roskilde, 1926.
ROMU.
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Samme år indledtes et samarbejde med D ansk Vejhistorisk Selskab
og ROMU for at finde den mest optimale placering i landskabet. Som
udgangspunkt gik vi ud fra, at stenene oprindeligt stammer fra v ejstrækninger omkring Roskilde. 2½-milestenen bærer Frederik 5.s monogram,
og det kan dermed med ret stor sikkerhed siges, at den har stået på Roskildevej, 18,8 km fra ho vedstaden. På stedet stod stadig dens afløser, en
kegleformet granitsten, placeret på den oprindelige marmorsokkel.
De to øvrige, en 4½ og 5½ milesten, bær er begge Christian 7.s mo nogram og må oprindeligt hav e stået på strækningerne v est for Roskilde,
enten på vejen mod Ringsted eller mod E lverdam. Vi ved det ikke, men
fandt, at de bedste og mest synlige placeringer, hvor flest kunne få glæde af
dem, var på Holbækvej hhv. 33,9 km og 41,4 km fra København. Der blev
taget kontakt til Roskilde, Lejre og Høje Taastrup kommuner, som straks
viste sig interesserede i at deltage i pr ojektet med at genopstille stenene,
samt i at ”o vertage” stenene og fr emover at pleje dem og de nærmeste
omgivelser.
Med en rundhåndet donation fra A.P. Møller Fonden blev de tr e sten i
foråret 2015 restaureret og forsynet med ny guldbelægning, ligesom nye
sokler blev hugget til 4½ og 5½ milestenene. Raadv ad Stenhuggeri har
stået for dette fornemme arbejde.
Den 1. september 2015 stod de tr e milesten atter langs de gamle ho vedlandeveje. De er blevet placeret på en lav forhøjning og indgår i et lille anlæg omgivet af en tjørnehæk, som de sikkert også oprindeligt har gjort. Fra
en lidt senere indberetning hedder det: ”…Tjørneplantningen blev udført i
Holsteen, og hvortil blev anvendt Stiklinger, saa gamle som det var muligt at
opdrive, der plantedes i 1 Række som en indbyrdes Afstand af 1 Fod. Tjørnens
Stamme bøiedes dernæst til denne nederste Deel af Nabotjørnens Stamme og
fastbandtes dertil med Hyssing [tynd line slået af tr e evt. tjærede hampegarn]”.17 Snart blev der dannet en helt uigennemtrængelig hæk. Om kommunerne helt har levet op til denne forskrift er dog tvivlsomt!
Som nævnt blev der i perioden 1778-1793 opstillet 56 marmormile sten på Sjælland. Langt de fleste er gået til, men med ovennævnte projekt

Fig. 12. 2½ milestenen bærer
Frederik 5.s monogram. Den står
på Roskildevej. Dens afløser, en
kegleformet granitsten, er blevet
flyttet nogle meter for at gøre
plads til marmormilestenen. Foto
ROMU.

104 ROMU 2015

står nu ni af de oprindelige sten langs de gamle landeveje. Ud over de
tre sten i Lejre, Roskilde og Høje Taastrup kommuner fordeler de øvrige sig med én i Sorø, én mellem Slagelse og Sorø, én i Korsør samt
én på Kongevejen ved Helsingør. Derudover står der to på Amager,
én ved St. Magleby og én i Dragør.
Milestenene blev oprindeligt opsat i en tid, hvor al færdsel foregik
til hest, men nu da tre af milestenene efter 150 års fravær er ”vendt
hjem”, er det håbet, at folk også i denne bilende nutid vil få glæde
af dem, gøre holdt, se og læse lidt om dette lille stykke kulturhi storie.
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Fig. 13. 4½ milestenen står
synligt for mange forbikørende på
Holbækvej på vejen til Svogerslev.
Foto ROMU.
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