VEJENES UDVIKLINGSHISTORIE I DANMARK.
Af J. T. L u n d b y e .

n Opgave, som den historiske Forskning hidtil næsten fuld
stændig har ladet ligge, er Tegningen af Kort over svundne
Tiders Vejforbindelser, skønt det er indlysende, hvilken Betyd
ning saadanne Kort vol kunne faa som Hjælpemiddel for anden
historisk Forskning. Hvis m an stiller sig tvivlende overfor det .
Spørgsm aal, om det vil være m uligt at tegne saadanne Kort,
kan der straks henvises til det store og interessante Arbejde,
som M useum sdirektør, Dr. phil. Sophus Muller har udført paa
dette O m raade for Oldtidens Vedkom m ende, idet han h a r p a a 
vist en Mængde Fæ rdselslinjer fra Oldtiden, langs hvilke m an
paa den Tid h a r lagt Gravhøjene, og som altsaa nu m arkeres
af disse Høje. Nogle af disse Fæ rdselslinjer h ar holdt sig lige
til vore Dage; m en andre Steder h ar Forholdenes Udvikling
m edført, at m an h ar faaet nye Maal for sine V andringer, hvor
for de gamle Veje er bievne glemte og overgroede, og Fæ rdslen
har hanel nye, der kortere og lettere førte til Maalene. Hvis
disse forholdsvis hurtigt forandrer sig, holder Fæ rdselslinjerne
sig ikke ret længe; m en hvor Maalene i A arhundreder, m aaske
endog i. A artusinder, er de sam m e, vil Fæ rdselen efterhaanden
„sætte sig en Mængde tydelige Spor af forskellig Art, saa at m an
forholdsvis nøjagtigt kan rekonstruere den gamle Fæ rdselslinje,
n aar m an lærer at tyde de forskellige Spor.

E

130
Det M ateriale, som der skal arbejdes med ved K onstruktio
nen af disse Kort, er i højeste Grad forskelligt; m en først og frem 
m est gælder dette om selve Terrainet. Vandføringen i en Aa kan
have æ ndret sig og være bleven m indre i Tidens Løb, og Søerne
kan være bievne til Moser og E nge; m en selve Aadragene eksi
sterer som i de svundne Dage og angiver, hvor der h ar været
im passabelt, før L andet kultiveredes, og der sørgedes for en
rationel Vandafledning. Disse Aadrag h ar m an saa godt som
m ulig undgaaet. H vor Kjærdragene langs Aaerne er kilom eter
brede eller endnu mere, som f. Eks. Aamosen ved Halleby Aa
paa Sjælland og m ange andre Steder, er der jo ganske im passa
belt baade Vinter og Som m er; m en selv om der ingen Moser
og Kjær findes langs V andløbene, vil disse ofte om Vinteren
eller i R egnperioder gaa over deres Bredder, saa at der dannes
Fæ rdselshindringer.
De naturlige Vejlinjer undgaar derfor
V andløbene, idet de følger langs Vandskellene, og ved at opsøge
V andskelslinjerne paa Kortene og gaa dem igennem i T errainet
k an m an danne sig en Forestilling om deres Brugbarhed som
Hovedfærdselsveje. — Disse højtliggende Veje frem byder ogsaa en
anden Fordel paa en Tid, hvor m an ikke h ar haft Kort at gaa
efter, idet m an lettest orienterer sig oppe paa H øjderne og her
bedst kan holde Retningen, naar det gælder om at finde Vej
gennem frem med Terrain ad ikke fuldkom m en banede Veje.
H vor længe m an saa h ar holdt fast ved disse V andskelslinjer
som Hovedfærdselsveje er naturligvis ret forskelligt og afhængigt
af, hvor bekvem t de laa for Fæ rdselen; hvis de h ar et meget
bugtet Forløb, foraarsager de store Omveje, n a a r m an skal til
bagelægge større Stræ kninger; m en hvis de er næsten retlinede,
kan de have holdt sig som Hovedfærdselsveje gennem Aarhundreder, saaledes som den gamle Oksevej gennem Jy lland i store
T ræ k følger V andskellet m ellem Veslerhav og Kattegat fra Vi
borg helt ned gennem Sønderjylland. Mange af de gamle H erreds
byer ligger L andet over paa H ovedvandskellene, og disse Byer
er naturligvis voksede op, hvor Befolkningen plejede at færdes.
B landt Fortidslevningerne i D anm ark findes ikke saa faa
gamle Diger og Volde, der er Vejspærringer, som ved forskellig
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Tid er lagt tværs over Vejene, som Regel ved Enderne støttende
sig til Søer og Lavninger, som frem bød H indringer for Hærafde
lingers Frem træ ngen. Langs den om talte Oksevej i Jylland findes
saaledes, foruden Danevirke, M argretediget lige Syd for det
Sted, hvor Vejen passerer V andskellet mellem Skjern Aa og Gu
den Aa og Kong Knaps Dige tættere op imod Viborg. Disse
gamle Befæstningsanlæg angiver, hvor. der h a r været Færdselsveje, som m an har villet forsvare, og det, at de findes paa Hovedvandskellene, angiver, at disse har A’æret Færdselsveje.

Fig. 1.

Vandskelsveje i Tune Herred, Sjælland.

F ra disse Hovedfærdselsveje h ar der ført Sideveje ned langs
sekundæ re Vandskel eller Slugter og Dale, hvor disse h a r været
tørre, til Bebyggelser langs Aaer, Søer, Fjordvige, og hvor m an
ellers h ar fundet det passende at bosætte sig; en sim pel Vej figur,
som vi endnu kan finde tydelige Spor af i det nuværende Vej
net, f. Eks. i Tune Herred paa Sjælland (Fig. 1), idet Bebyggel
serne og derfor ogsaa Vejforbindelserne m ellem dem h a r holdt
sig om trent paa sam m e Sted siden Oldtiden.
»
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Hvor Forholdene h ar tilladt en Passage over Aaløbene, har
m an etableret en saadan, n aar de Bebyggelser, der laa paa begge
Sider af den, ønskede at kom m e i nærm ere Berøring med h in
anden, og som Overgangssted udsøgte m an sig da de Steder,
hvor V andløbet havde mest Fald, idet Vanddybden her paa
Grund af den større Hastighed som Regel vil være m indre og
Bunden vil være fast, thi ellers vilde den store H astighed have
bortskaaret saa meget af den, at H astigheden om trent blev ens
overalt.
P aa Grund af Reguleringer og alle de F orandringer, der i
Tidens Løb h ar fundet Sled ved Aaerne og deres Løb og O m 
givelser, er det jo ikke let nu at se, hvor Oldtidsfolkene har
fundet det m est passende og bekvem t at gaa over en Aa, og
selv om der endnu kan lindes et Vadested i den, er det jo k u n
m uligt at datere det, hvis m an fra begge Sider kan linde en
Vejlinje betegnet m ed sam tidige Gravhøje, som peger ned imod
det, som f. Eks. over Alløbet fra Gundsøm agle Sø ved Gundsø
Gaard i N ordøstsjæ lland; ellers m aa m an prøve, om det ad
forskellig Vej er m uligt at slutte sig til de gamle Overgangsste
ders Beliggenhed.
Som Følge af den H indring, Vandløbene h ar været for P as
sagen, er de kom ne til at danne Skellene m ellem de forskellige
H erreder og Sogne, og m an kan derfor slutte, at hvor et V and
løb m aaske kun paa en kortere Stræ kning holder op at være
H erredsskel eller Sogneskel, h ar der fra gamle Dage været et
Overgangssted. Saaledes finder m an f. Eks. at Mølleaaen i
N ordsjæ lland baade ovenfor Furesøen og nedenfor Ø rholm dan
ner baade H erredsskel og Sogneskel, m en ikke m ellem Lyngby
Sø og Ø rholm , idet Virum og Nordsiden af Aaen hører til
Lyngby Sogn, og det gamle Lyngby h ar ligget paa Sydsiden af
Aaen. Der ligger her en Række O vergangssteder: Ø rholm , der
i gamle Dage hed Ø rvad, Fuglevad og selve Lyngby, og de
m ange Gravhøje og gamle Hulveje, der fra Nord og Øst fører
ned til Aaen paa dens venstre Bred, lidt nedenfor den nuvæ 
rende M ølledæmning ved Ø rholm , tyder paa, at det ældste Over
gangssted er at søge her, og at det saa m aaske paa Grund af
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en Forandring i Bebyggelsen først er llyttet lidt opad Aaen til
Fuglevad og senere længere opad til Lyngby.
Adskillige Steder ligger der ved Vandløb Byer, som ligger
paa begge Bredder af dem og altsaa ikke lader nogen Tvivl til
bage om, at der her har været Overgangssted, saa længe Byen
h ar eksisteret; dette er f. Eks. Tilfældet med Sliminge i Bjeverskov Herred ved Sliminge Aa, Jersie i Tune Herred ved Jersie
Aa og Mern i Baarse Herred ved Mern Aa, alle paa Sjælland.
Her ses det let, at Vandløbet h ar Navn efter Overgangsstedet,
og dette vil m an finde gentaget saa tit, at det ligefrem kan be
nyttes til at opsøge Hovedovergangsstedet over en Aa. Paa
Sjælland vil m an saaledes finde ved Susaaen, at denne paa en
Stræ kning ovenfor T ystrup Sø, hvor Kirkebyerne Broby og
Næsby ligger lige overfor hinanden tæt ved Aaen og gør det
meget rimeligt, at der fra gamle Dage har været Overgang, for
andrer Navn og paa denne Strækning kaldes Næsby Aa. Denne
Navneregel kan ikke alene anvendes paa Aaløb, men ogsaa paa
Sunde, idet f. Eks. det naturlige Overgangssted over Guldborgsund er paa det snevre Sted ved Guldborg og over Øresund ved
Øren ved Helsingør.
Hvor intet andet kan give O plysning om det gamle O ver
gangssted, kan det m aaske være, at et gam m elt Voldsted, som
i sin Tid er anlagt for at beherske Overgangsstedet, nu fortæller
os om sin oprindelige Bestemmelse, idet det ellers vilde have
været ganske hensigtsløst at lægge el saadant Værk netop paa
dette S te d ; dette er f. Eks. Tilfældet paa Sjælland med Vold
stedet paa Nordsiden af Ringsted Aa mellem Gjørlev Sø og
H arald sted Sø.
Saaledes kan m an paa Kortet sidde og raisonnere sig til,
hvorledes Vejene m aa have gaaet; m en selv om Slutningerne
synes meget sikre, er det dog aldrig nogen Skade at se at skaffe
sig Vished om, hvorvidt de gjorte Slutninger nu ogsaa er rig
tige. Denne Vished kan m an ofte faa ved at gaa Vejene efter i
Terrainet, idet m an saa kan finde tydelige Spor af dem. H ar
Stedet aldrig været under Plov, kan Vejsporene staa der ganske
tydeligt, saaledes som det f. Eks. ses i H anherrederne paa
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H annæ s, hvor Vejen i sin Tid h a r m aattet op over Bakken m el
lem den nu inddigede Tøm m erbyfjord og en nu udtørret Sø for
a t naa over H annæ s til Feggesund og videre til Mors (Fig. 2).
Men selv hvor der bliver pløjet, kan Vejsporene navnlig paa
B akkeskraaningerne, og h vor' Jorden er let og sandet, saa at
R egnvandet hjæ lper til at holde Sporet aabent og m aaske gøre
det dybere, blive til dybe Hulveje, som først sent piøjes ud.

Fig. 2.

Vejspor paa Nordsiden af Haiinæs, Hanherrederne.

Saadanne Vejspor findes i Mængde spredt over Landet, det en 
kelte Spor fortæller ikke meget om , hvorfra det er kom m et, og
hvorhen det h a r fø rt; m en samles O plysningerne om dem, og
indlægges de paa Kort, saa at de kan sam m enholdes, da vil
det ku n n e lykkes at faa dem til at fortælle et ikke uinteressant
Stykke D anm arkshistorie. Lokale T raditioner kan endnu knytte
m ange Fortæ llinger til saadanne gamle V ejspor; saaledes hørte
jeg ifjor, hvorledes en gamm el Mand paa 83 Aar fortalte, at
m an i haps Barndom fra Nissum Bredning kørte til Thisted over
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Ashøj, skønt denne Bakke er 92 m høj, det er Vandskelsvejen,
som m an endnu den Gang h ar benyttet; delvis er Landevejen
anlagt følgende denne ældgamle Fæ rdselslinje, som her er baade
jevn og retlinet, og delvis kan m an følge den endnu som Bivej
og M arkvej; m en paa et Stykke næ rm est ved Landevejen mel
lem H urup og Vestervig er alle Spor udslettede, hvorfor det er
godt, at T raditionen opskrives, inden ogsaa den er gaaet tabt.
Det vil altid vise sig, at næ rm est de nye Veje forsvinder Spo
rene af de gamle hurtigst, rimeligvis fordi Folk her gerne kører
en Omvej, n a a r de kan kom m e paa saa meget bedre Vej, og
derfor her er m indst konservative og m indst holder fast ved de
tilvante Veje.
Kan m an saaledes rundt om kring, m en navnlig paa Heder,
i Skove og paa B akkeskraaninger finde tydelige Rester af de gamle
Færdselsveje, findes de bedst i Aaerne, hvis de her har været m ed
ført D annelsen af Vadesteder, og hvis ikke senere Tiders Aareguleringer h ar fjernet dem. Hvis Bunden er fast nok til at køre paa,
kan Vadestedet blot bestaa i en Udvidelse af Aalejet, saa at Vand
dybden bliver m indre, i saa Tilfklde efterlader Vadestedet ikke
Spor, m edm indre der endnu findes tydelige Mærker af Nedkørslerne paa en af A asiderne; m en dette er meget ofte T il
fælde, saaledes som det f. Eks. ses flere Steder ved Lindenborg
Aa i Jylland. H ar Bunden derim od ikke været tilstrækkelig
fast, eller h a r m an ønsket at færdes tørt over Vandløbet, har
m an udkastet ofte endog store Mængder Sten i Vandløbet, og
disse Stensam linger findes der ofte Rester af endnu i Aaerne
trods gentagne Reguleringer. Her k an m an ogsaa m ed Held ty
til den lokale T radition, idet m an kan finde endnu levende
Mænd, som kan fortælle om, at de h ar været med til ved Regu
leringsarbejderne at bortkøre saa og saa mange Læs Sten fra
det gamle Vadested, paa hvilken Maade jeg f. Eks. h a r faaet
Beliggenheden af et gam m elt Vadested paa Sjælland mellem
Kværkeby og Vigersted paa Sjælland konstateret. E t andet Sted
h ar en Mand fortalt mig, hvorledes Aaen ved Reguleringen er
bleven om lagt; m en at Vadestedet endnu fandtes i hans Have,
hvor h an viste mig det paa flere Steder ved at grave et Par
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Spadestik ned. Jeg h ar selv set, hvorledes et Vadested paa
Sjælland ved Halleby Aa mellem Uggerløse og Stenmagle h ar
væ ret gravet frit, og nogle M aaneder senere, da jeg igen passe
rede Stedet, var Stenene forsvundne og antagelig igen at finde i
Vejskærverne langs Landevejen, Skal Levningerne af de gamle
Vadesteder, som naturligvis k an fortælle os m est om de svundne
Tiders Vejforbindelser, eftersøges og kortlægges, da er det høje
Tid, at Arbejdet gøres, inden Stenene og derved Sporene af dem
forsvinder ligesom Stengærderne.
E nkelte Steder kan m an finde store Vejdæm ninger, der er
lagt ved Kærene, hvor det ellers ikke var m uligt at kom m e over
disse, f. Eks. i N ordsjæ lland over Værebro Aadalen m idt im el
lem den nuvæ rende Øvre Værebro og Nedre Værebro, idet denne
Aadal m ed sine vidtstrakte Mosedrag ellers var im passabel helt
oppe fra Maaløv og ned til Roskilde F jo rd ; her findes mellem
Maaløv og Bringe et gam m elt Vadested paa et Sted, hvor en
Kæmpehøj paa Siden af B akkeskraaningen og tæ t ved Vadeste
det kunde tyde paa, at dette stam m er fra O ldtiden, og hvad
A anavnet angaar, da findes Kirke Værløse og Lille Værløse tæt
ved, saa at m an let kan tæ nke sig en nu forsvunden Bebyggelse
m ed N avnet Vær, der h ar givet Aaen Navn efter Overgangs
stedet.
N aar det saaledes ses, at m an m aaske endog ret tidligt er
begyndt at udføre større K unstanlæ g, hvor det gjaldt om at
skaffe Passage over et Vandløb, ligger det næ r at spørge, om
der da ikke ogsaa andre Steder h ar været udført Kunstanlæg
for a t lette Samfærdselen. Dette h a r der sikkert ogsaa, og m an
kan heller ikke tæ nke sig, at Befolkningen i B roneealderen, der
ikke veg tilbage for at udføre de store Jordarbejder, som O p
kastningen af Gravhøje er, ikke skulde have forstaaet at udføre
Jordarbejder, som havde til Hensigt at lette Fæ rdselen; m en
senere Tider h ar saa at sige levet og færdedes oven paa disse
Arbejder og derved vanskeliggjort at se, fra hvilken Tid de
stam m er; ved en m aalbevidst Undersøgelse af gamle Vejspor og
Fæ rdselslinjer rundt i hele Landet, vil der sikkert kom m e et og
andet af denne Art for Dagens Lys. Der findes ru n d t om kring,
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h ar jeg allerede trull'et, forskellige Sagn om gamle Veje, der her
paa Sjælland synes at tilskrives V aldem ar Atterdag, f. Eks. en
Vej ved Skjoldnæ sholm , der kaldes Valdem arsvejen, og som af
forskellige Grunde gør Indtryk af afgjort at være et m aalhevidst
udført Ingeniørarbejde. En Indsam ling af disse lokale Sagn er
ogsaa af Interesse, selv om de m aaske kan synes naive; naar
de sam m enholdes med hinanden, kan de nok kom m e til at fortælle noget.

Kig. 3. Milesten fra Ole Høniers Opmaaling af Vejene.
Ved Egelund, mellem Hillerød og Fredensborg.

I den historiske Tid er der sikkert udført en Del Vejanlæg;
men deres Historie er aldrig skrevet, skønt en Del M ateriale m aa
kunne samles ad forskellig Vej. Gamle Kroprivilegier vil kunne
oplyse om, hvor m an har færdedes og derfor træ ngt til Mad og
D rikke og Husly, og enkelte Steder vil m an m aaske kunne
finde nogle af de gamle Milestene, der blev sat i 1698 ved den
første O pm aaling af Landevejene, som Ole Rømer lod foretage.
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Jeg h ar saaledes fundet to af dem, nem lig en imellem Hillerød
og Fredensborg paa den nuværende Landevej lige ved Indkørs
len til H. M. E nkedronningens Ejendom Egelund (Fig. 3); her
er Jordhøjen bevaret og en raat tilhugget Sten uden Bogstaver
eller Tal oven paa H øjen; m en den Stensæ tning der oprindelig
h ar været ved Foden af Jordhøjen for at skaane den mod Paakørsel er fjernet i Tidens Løb. Den anden Milesten findes i
N yrup Hegn, hvor Jordhøjen med Stensætning om kring er fuld
stæ ndig velbevaret; men Stenen paa T oppen af Højen er her
fjernet. Flere andre Steder i N ordsjæ lland staar der Sten, der
ved en nøjere Undersøgelse m aaske kan sættes i Forbindelse
m ed denne O pm aaling. Disse gamle Minder om den første Opm aaling af vore Veje burde fredes, inden de helt forsvinder.
Inde i Nyrup Hegn ved Helsingør lindes paa store Stræ k
ninger endnu bevaret den gamle Landevej, som blev benyttet
lige til Anlæget af den nu eksisterende Landevej imellem H ørs
holm og Helsingør, og der ligger endnu paa den gamm el Bro
lægning af store utilhugne M arksten, m indende om Brolægnin
gen i gamle Gader og Gaarde; ogsaa saadanne Vejstrækninger,
der viser en forbigangen Tids Vejteknik, burde fredes, hvilket
i dette Tilfælde meget let kunde ske, da det kun drejer sig om
en Vejstrækning, der har lokal Betydning for en Skov, der til
hører Staten.
En anden endnu ældre Vejstrækning lindes lige i Nærheden
heraf, det er en Stum p af den gamle Strandvej, som ligger i
Egebæksvang langs den nuvæ rende og lige ved den, kun skilt
fra den ved en Række sm aa Villaer (Fig. 4). N aar m an er
flyttet ud fra Skoven til den nuværende Vej og af hvilken Grund,
ved jeg ikke; men m aaske det k an oplyses gennem A rkivstudier
og Undersøgelse af gamle Regnskaber. Denne Vej h a r ikke væ
ret befæstet som den gennem Nyrup Hegn, m en kun en Jo rd 
vej, og den er sikkert en udm æ rket Prøve paa, hvorledes Jo rd 
vejene h ar været, indtil m an om kring 1800 begyndte Bygningen
af de lange lige Landeveje og gennem indkaldte franske Vej
ingeniører lærte at bygge rationelt befæstede Veje. Da ogsaa
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dette gamle Vejslykke ligger i en Statsskov, vil Fredningen af
det heller ikke støde paa større Vanskeligheder.
Langs Køge Bugt, hvor den gamle Køge Landevej h ar gaaet
ude langs Vandet og stadig benyttes som Vej fra København til
Hundige lige Syd for Lille Vejleaa, kan m an ogsaa længere mod
Syd finde Stræ kninger af den gamle Vej, der er ret velbevarede;
m en den meget stæ rke Villabygning paa denne Strækning i de
senere Aar vil antagelig faa alle Spor her udslettede inden alt-

Fig. 4.

Gammel Strandvej i Egebæksvang, Nordsjælland.

for længe. Saaledes kan der sikkert rundt om kring findes
mange Vejlevninger, hvis Kortlægning og nærm ere Undersøgelse
vil kunne frem byde adskilligt af Interesse.
Hvor alle Spor er forsvundne, kan Navne give Oplysninger
om de udslettede Veje, saaledes er de gamle K ronavne mange
Steder bevarede, selv om Vejen nu er nedlagt og Kroen ligeledes
eller (lyttet, dette gælder saaledes den gamle Køgekro ved Kilde
brønde Strand; andre Steder træffes en Gaard, der ved nærm ere
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Eftersyn viser sig at være den gamle Kro, der nu er bleven al
m indelig Bondegaard, m en netop derfor h ar faaet Lov at staa
uden M odernisering, saa at den kan vise, hvorledes en Kro i
de gode gamle Dage saa ud, en saadan findes f. Eks. paa Sjæl
land ved Grønnebjerg Gaard mellem Hvalsø og Torstrup.
I N ordsjæ lland træffer m an gentagende Gange paa N avnet
P orthus, nemlig ved Nordsiden af Tokkekjøb' Hegn, to Gange
ved Landevejen m ellem Hillerød og Helsingør og endelig Kilde
port Hus i Gribskov ved Holdepladsen af sam m e Navn. Disse
Navne m aa sikkert skrive sig fra de gamle Porthuse ved In d 
kørslerne til Kongens private Veje, og den Kilde, som N avnet i
Gribskov viser hen til, er Helene Kilde, idet Kongerne havde
en privat Vej ud til Tisvilde, og jeg tror, at det b lan d t de nu
eksisterende Veje at m uligt at paavise, hvilken det h a r været.
En helt anden Vej, ad hvilken m an ogsaa vil kunne faa
meget værdifulde Oplysninger til Belysning af Spørgsm aalet om,
hvorledes Færdselsvejene til forskellig Tid h a r gaaet, er en U nder
søgelse af alle lokale Ejendom m eligheders geografiske U dbre
delse. Sam fund, der h a r slaaet i livligt Sam kvem , vil paavirke
hinanden i enhver H enseende, saa at m an vil træffe Ligheder og
P aavirkninger i alle daglige Forhold, f. Eks. i Byggemaade,
Klædedragt, Sprog, H usgeraad; og Studiet af Sam færdselsvejene
og deres Betydning kan altsaa saa at sige udstræ kkes til ethvert
Felt, hvor det endnu er m uligt nøje at stedfæste den Viden,
m an har, om disse F orhold til forskellig Tid. Det er kendt
nok, at paa afsides Øer og Halvøer langt fra de store Hoved
ruter h ar lokale Ejendom m eligheder holdt sig længst, f. Eks.
paa Refsnæs, hvor Fæ rdslen nok er gaaet tæt forbi, m en ikke
direkte igennem , m an er sejlet til Bunden af Kalundborg Fjord
og til det gamle K orshavn i Saltbæk V ig ; m en Befolkningen
paa Refsnæs h ar levet ret isoleret, skønt de kunde se Skibene
sejle forbi, fordi m an kun kom ud til deres Land, n a a r m an
direkte havde et Æ rinde hertil.
Men det at tegne Kort over de gamle Veje er ikke Maalet,
et saadant Vejkort skal være et Middel til at trænge ind i svundne
Tiders Begivenheder og T ankesæ t; er Kortet der, kan af det
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meget læres langt tydeligere, end m an kunde læse det af en Bog.
Man vil f. Eks. pludselig forstaa, hvorfor m an m idt i den store
Gribskov i N ordsjæ lland kan linde en ret stor Borgplads, thi
Kortet (Fig. 5) viser, at den gamle Hovedfærdselsvej fra N akke
hoved og L andingsstederne ved M undingerne af Søborg Søs Af
løb og Esrom Aa, Gilleleje og Hulerød, h ar fulgt Vandskellet
ned gennem Gribskov, og at Borgen netop her havde en ud-

Fig. 5.

Gamle Færdselsveje i Nordsjælland mellem Arresø og Esrom Sø.

m æ rket Beliggenhed, naar det gjaldt om at beherske en saadan
vigtig Hovedfærdselsvej, thi Stedet er valgt lige Syd for det Sted,
hvor en Sidevej fra Hesselbjerg og Landingsstedet ved M undin
gen af Højbro Aa, det nuvæ rende Raageleje, er stødt til den an 
den Vej, saa at Borgen paa en Gang kunde hindre Sørøvere,
der var gaaet i L and paa Kyststrækningen mellem Raageleje og
H ulerød i at trænge længere ind i L andet end til Esrom Sø.
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Saxo fortæller hvorledes Roskilde blev angrebet af Ven
derne, der gik i Land Øst paa i S jæ llan d ; det har naturligvis
været i Køge Bugt, og da en Vandskelsvej fører fra K arlslunde
Strand over T une til Roskilde (Fig. 6), forstaar m an let, a t der
ogsaa paa dette Sted ude ved Vandet er fundet Levninger af en
gammel Befæstning, som h ar skullet dække Roskilde m od An
greb fra denne Side, Her h a r der antagelig ogsaa været et godt
Landingssted, inden Vigen ud for K arlstrup forvandledes til de
nuværende Moser, ved at K littangen, Jernen, fra Syd voksede
frem og lukkede M undingen. Maaske er det denne L ukning,
der h a r gjort det um uligt mere at have Vagtskibe liggende i

Køge Bugt, som h a r faaet Absalon til at henlægge Vagtskibenes
Plads til Stedet for det kom m ende K øbenhavn og i den Anled
ning at opføre den første Borg her.
Saaledes kan et Vejkort overalt kaste nye Strejflys over H i
storien, og det vilde være meget ønskeligt, om alle, der kunde
give disse Bidrag til K onstruktionen af et saadant, vilde tage
Opgaven op; m en navnlig ude i M arken, hvor der er Fare for,
at en m ere intensiv D yrkning eller store nye Anlæg vil fjerne
de Spor, der hidtil h ar holdt sig gennem A arhundreder. Da
m ange af disse Bidrag naturligt kun vil om handle en enkelt
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Iagttagelse, en m undtlig overleveret T radition eller lignende,
egner de sig jo ikke til Offentliggørelse, inden de er samlede og
bearbejdede ; m en da var det en Opgave for D ansk H istorisk Fæ l
lesforening at sam le dem, og n aar M aterialet bliver tilstrækkelig
fyldigt at give dem den rette Bearbejdning, hvor der da baade
bliver Tale om Løsning af historiske, arkæologiske, geologiske,
geografiske og tekniske Spørgsmaal.
Hensigten med disse L injer h a r været at vække Interesse
for en efter m in Mening meget vigtig Opgave, der er saa om
fattende, a t en nogenlunde fyldig Løsning ikke kan ventes at
foreligge i en overskuelig Tid, uden at m an form aar alle In te r
esserede, der i Em beds Medfør eller for deres Fornøjelse færdes
ru n d t i T errainet, til at have O pm ærksom heden henvendt paa
disse Ting, eller dem som ved Studier finder Optegnelser, gamle
Kort, Regnskaber eller lignende, der kan fortælle noget af In te r
esse for denne Sag, til at gøre Optegnelser derom og godhedsfuldt henlede den historiske Fællesforenings O pm ærksom hed
derpaa. N aar jeg hidtil h ar talt med nogen om Sagen, h a r jeg
altid m ødt stor Interesse, og det er derfor m it sikre H åab, at
m in T anke m aa faa en god Modtagelse og føre til gode Resul
tater.

STEDN AVNEUDVA EGETS KONTOR.
Af G vi n n a r K n u d s e n.

Stednavneudvalget, hvis V irksom hed tidligere h ar været om 
talt her i »Forlid og Nutid«, h ar i flere Aar levet under
m indre gode Pladsforhold. Udvalget havde i M atrikulsarkivet
velvilligt faaet overladt Arbejdsplads og Reolplads, m en de sta
dig voksende Sam linger m aatte m agasineres i P akker, og det
blev mere og m ere besværligt at benytte dette Stof.
Allerede i 1915 begyndte Udvalget derfor at virke for at
faa indrettet et særligt Lokale til Arbejdet med Stednavnene.

