
Alfarvejen over Sjælland 
fra Vasemader bro til Ringsted 

Af A. Strange Nielsen. 

I de ældste tider, da beboerne på Sjælland levede som 
stammer, var der ikke brug for nogen gennemgående færd
selslinie. Først da den tid kom, da stammerne sluttede sig 
sammen og kom til at danne et stort fællesskab, opstod 
trafiklinierne for fjerntrafikken over Sjælland. Den vigtigste 
af disse var ruten fra Storebælt tværs over øen med de efter 
hinanden følgende hovedstæder Lejre, Roskilde og Køben
havn som endemål, og det kan endnu i dag vises, hvilke 
ændringer de to senere hovedstæders fremkomst har forår
saget i det oprindelige vejnet. Når vi altså her tager emnet 
"Alfarvejen over Sjælland" op til behandling, er det på sin 
plads at erkende, at trafikken i forskellige tidsafsnit har skabt 
forskellige færdselsårer, som tilsammen fortæller den gennem
gående færdselshistorie. 

Den linieføring, som tages op til behandling i denne 
artikel, er den samme, som H. C. Andersen kalder "Et 
stykke perlesnor". Og så er det endda kun et lille stykke 
af perlesnoren, der tages op til indgående behandling, 
hvilket også fremgår af overskriften over nærværende artikel. 
Andre dele af perlesnoren er allerede indgående beskrevet i 
historiske artikler. Overlærer Fritz Jacobsen, Slagelse, har i 
sin artikel "Kongeveje i Sorø amt" givet en fortræffelig 
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skildring af "Kongevejen" fra amtsgrænsen mod Roskilde 
til Korsør. Her er dog særlig strækningen fra Antvorskov til 
Korsør udførligt beskrevet1 ). Uden for vort amt har V. Her
mansen og]. Th. Lundbye skrevet om strækningen fra Kø
benhavn til Roskilde2). Sidstnævnte har endvidere skreve1 
om Valdemarsvejen ved Skjoldnæsholm3). Endelig har A. 
Strange Nielsen skrevet om strækningen fra Roskilde til 
Osted 4) og videre fra Osted til Sorø amts grænse ved Vase
mader bro. Det sidstnævnte vejstykkes beskrivelse foreligger 
endnu kun i manuskript, men ventes at fremkomme i næste 
årbog for Københavns amts Historisk Samfund. Her vil vi da 
fortsætte med en detaljeret beskrivelse af strækningen fra 
Vasemader bro til Ringsted. 

Når man taler om veje i de meget gamle dage, må man 
være klar over, at disse, som næppe var andet end .færdsels
spor, måtte rette sig efter terrænet. Til en begyndelse færde
des man blot, hvor der var bedst fremkommeligt. Navnlig i 
vintertiden skete det ofte, at et vejspor blev så opkørt, at det 
var umuligt at færdes der mere. Trafikken lavede så et nyt 
spor parallelt med det forrige. På denne måde kunne vejen 
komme til at bestå af adskillige spor, som fulgtes ad. Disse 
rækker af spor kan den dag i dag følges flere steder i Midt
sjælland, navnlig i Snekkerup Hestehave, Digemoseskoven og 
ved Vigersdal. Det bakkede Højsjælland lige nord .for Ring
sted frembød med sine stejle banker, store skove og mange 
søer og moser det vanskeligst passable område for hovedvejen 
over Sjælland. De midtsjællandske søer: Langesø, Gørlev sø 
og Gyrstinge sø med tilsluttende åløb, mose- og engdrag dan
nede en spærring, som det var vanskeligt for vejen at komme 
over. Kun ved enderne af søerne kunne færdselen komme 
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over denne naturens egen spærring, og så kunne dette endda 
kun ske med betydelige vanskeligheder. Det træder klart 
frem, at forrige tiders stormænd har forstået, at vejene var 
nemme at beherske her; thi de har lagt deres faste borge ved 
disse strategisk vigtige steder. I det snævre pas mellem Gørlev 
sø og Langesø ligger voldstedet af den gamle Gørlevsborg, 
som har behersket den gamle kongevej fra Lejre, og senere 
fra Roskilde, gennem Midtsjællands skove, forbi borgen 
Sk j oldenæs ved Valsølille sø, gennem Haraldsted og videre 
gennem søpasset mod sydvest. Det er en del af denne vej, 
der benævnes "Valdemarsvejen''. Denne kongevejslinie, som 
førte uden om Ringsted er det dog ikke hensigten at beskrive 
her. Men det kan være rigtigt at gøre opmærksom på, at flere 
forfattere, som har beskæftiget sig med Midtsjællands hi
storie, alene fremhæver denne vej, som gik norden og vesten 
om Langesø, som hovedvejen over Sjælland. Det er rigtigt, at 
denne vej især var kongevejen, og den kaldes således, fordi 
den en tid var forbeholdt kongens færdsel alene. Men når 
dette er sagt, må det heller ikke glemmes, at alfarvejen gik 
østen om Langesø og var den hovedvej, som alle havde ret til 
at færdes på. Alfarvejen blev endda efter middelalderens slut
ning den vigtigste af de to linieføringer, ikke alene fordi den 
førte gennem Sjællands centralby, landstingsbyen Ringsted, 
men navnlig fordi den gav den direkte forbindelse fra køb
stad til købstad i "Perlesnoren". Ved østenden af Langesø gik 
vejen over Vigersdalåen, og lige i nærheden lå borgen Valsø 
på sit næs i Langesø og herskede over færdselen. Meget tyder 
på, at alfarvejens overgang her stammer fra middelalderen 
og har afløst et ældre endnu østligere liggende overgangs
sted. Dette sandsynliggøres yderligere derved, at vandstanden 
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tidligere har været meget højere. Et gammelt sagn5) fortæl
ler, at vejen engang skal have gået over Skinnebjerg, som er 
en vældig grusbanke, der er aflejret i engen neden for Vigers
dalgården. Sagnet fortæller i hvert fald om en østligere place
ring af vejen, men vi skal længere mod øst endnu, nemlig 
hen til Værkevad, hvor dalen har sit smalleste sted, og det 
faste land fra begge sider skyder sig frem til vadestedet. Her 
må den ældste østlige overgang have været. Oldtidshøjene 
ligger på række her, gamle overleveringer fortæller om kvæg
drifter, der blev ført denne vej og om en gammel bedeplads 
omkranset af pile ved vadestedet. Går vi så endnu lidt mod 
øst træffer vi voldstedet af den faste borg Humleoregård eller 
som det også kaldes "Kong Humles Slot", der ligger nær nok 
til at have haft indflydelse på dette overgangssted. Det er 
måske også værd at nævne, at et af Ringsted herreds gamle 
tingsteder lå her ved V ærkevad på K værkebysiden. 

Sorø amts nordgrænse dannes af et lille vandløb, som 
kommer fra Magleskov ved Stubberup, løber mod vest og 
går under hovedvejen. Derefter bøjer vandløbet mod nord 
og når til sidst efter mange slyngninger den inderste krog af 
Roskilde fjord. Det sted, hvor hovedvejen passerer denne 
bæk, hedder Vasemader bro. Navnet passer godt til stedet, 
hvor vandløbet er omgivet af enge (made = eng.). Men 
samtidig minder navnet om, at det fra de ældste tider har 
været nødvendigt at gøre noget for at få trafikken over vand
draget. En vase er nemlig en ved risknipper, jmd o. lign. 
bygget vejdæmning over sumpet grund. Sådan har altså den 
ældste vejføring her nået Sorø amt, eller som det hed indtil 
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1798: Ringsted amt. For at der kan være nogen mening med 
vasedæmningen, må passagen over selve vandløbet være fore
gået over en bro, vel oprindelig en pælebro. Da færdselen i 
1956 stadig foregår ad den oprindelige linie, må det, der 
endnu kan være tilbage af det gamle, gemme sig under den 
nuværende vej. Een ting træder dog klart frem: Da den 
nuværende hovedvej anlagdes i slutningen af 1700-årene 
flyttede man både bro og vandløb ind i Roskilde amt. Øjen
synligt var det lettere at bygge den nye bro et lille stykke fra 
den gamle og så til sidst lede vandet under den nye. Skiltet, 
der markerer amtsgrænsen, står på rette plads - nemlig ved 
det sted, hvor sporene af det gamle underløb stadig kan ses. 

Fra Vasemader bro gik den gamle landevej så meget vest
ligere, at den passerede vest om den nuværende Skovlygård. 
På dette sted lå den i 1798 udskiftede landsby Tåstrup (i 
Jystrup sogn), bestående af 3 gårde og nogle få huse omkring 
det gamle gadekær, der forøvrigt er til endnu. I den før 
nævnte Skovlygård var der krohold. Hvornår dette er op
stået, vides ikke, men dette, at denne gård fungerede som 
herberg tor de rejsende, som her måtte passere et særlig uvej
somt og øde sted, rækker sikkert helt tilbage til den tid, da 
der endnlu ikke var indrettet egentlige kroer, men hver mand 
havde pligt til at modtage rejsende gæster. Kroholdet i Tå
strup kro6) nævnes 1719, 1728 og 1734, men kroen opnåede 
først privilegium 1758. Fra 1734 måtte der nemlig ikke drives 
kronæring, uden at der var givet kgl. privilegium til denne 
næringsvej.. At kroen her i det hele taget fik privilegium, 
skyldes vel, at det var Københavns magistrat, der som gods
herre stod inde for den. Bevillingen lød på, at kroen fik ret til 
ølbrygning, medens brændevinen skuIIe købes i nærmeste 
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købstad, Ringsted. På den tidligere krogård opbevares den 
dag i dag 2 tin-ølkrus med Chr. VII's monogram samt en 
sølvknoppet spanskrørsstok med jernpig, en typisk krofar-stok 
fra de dage. Tåstrup kro spillede en rolle for landevejstrafik
ken, navnlig som bedested for de store kvægdrifter og disses 
drivere. Ligesom hovedruten ned gennem Jylland kaldes 
både hærvejen og oksevejen, således står vi her over for den 
sjællandske hær- og oksevej. Medens den jyske oksevej var 
en eksportrute, var den sjællandske en forsyningsrute til 
hovedstaden. Det kan hænde, at der i Sønderjylland har 
været modgående oksetrafik; thi traditionen fortæller, at 
strømmen af kreaturer udgik fra hertugdømmerne, og drif
ternes størrelse voksede støt på vejen op gennem Sønderjyl
land og over Fyn. De store rødbrogede køer af den såkaldte 
slesvigske race var let kendelige i flokkene. Mellem Ærte
bjergskoven og Tåstrup var der tre indhegninger, hvor dy
rene kunne bede dag og nat. I drifterne var der ofte kvæg af 
meget fin race. Hvis nogen af dyrene i driften kælvede, var 
det skik og brug, at manden på stedet fik kalvene, som jo 
alligevel ikke kunne trave til hovedstaden. Når sådanne 
kviekalve af fin race voksede til, indgik de i krogårdens 
besætning. Ofte sørgede man også for at få løbet køerne af 
de gode dyr, der var i drifterne. I lange tider derefter kunne 
denne race slå igennem i gårdens kvægavl, og den blev 
grundlaget for den fine besætning, der altid fandtes på 
stedet7). 

Også om vejens funktion som hærvej findes der minder 
ved Tåstrup kro, hvis jorder går ned til Vasemader bro. Her 
ligger Vase-egnen, hvor der er fundet gamle hestesko af bred 
type, som menes at stamme fra de svenske heste i svenske-
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krigens tid 1658-60. Samme sted er der også fundet kanon
kugler. 

Fra Tåstrup kro fortsatte den gamle vej vesten om Hø
bjerg til Ærtebjergskoven, hvor den ved den nuværende cafe 
"Skovbrynet" drejede ind gennem Snekkerup Hestehave. 
Herinde i skoven, hvor jorden aldrig har været under plov, 
kan man stadig se det ene vejspor ved siden af det andet. Ved 
Hestehavens yderste sydlige spids tog vejen retningen mod 
Snekkerup by og passerede langs byens vestlige udkant med 
retning mod Bregnebjerg. Ved Snekkerup by krydsede 
hovedvejen den gennemgående vejforbindelse fra Hvalsø
egnen over Borup mod Køge. Det må være dette betydelige 
vejkryds, som var årsagen til, at der her fandtes en samlings
plads, hvor der hvert år på "Hellig Kors Dag" - 14. sep
tember - holdtes det såkaldte "Snekkerup marked", som ved 
kongelig befaling skulle flyttes til nærmeste købstad Ringsted. 
Kort tid efter fandt man ud af, at der var markeder nok i 
Ringsted, men at Køge trængte til at få det, hvorfor marke
det ved kongebrev af 8.9. 1575 blev flyttet dertil og "aldeles 
afskaffet" i Snekkerup8). Endnu 100 år derefter er mindet 
om markedet ikke udslettet; thi i markbogen 1684 over 
Snekkerup jorder findes navnet "Markis ås" som den første 
ås i Bregnebjergmarken. Denne oplysning viser os, at mar
kedspladsen må have ligget ved det før omtalte vejkryds. 

I Frederik II's og Christian IV's dage blev der gjort meget 
for at forbedre hovedvejen over Sjælland, ikke mindst i Sorø 
amt. Talrige kongebreve viser det. Ved opførelse af broer og 
gennemgravning af bakker søgte man at gennemføre en fast 
linieføring, hvilket også betød, at bøndernes marker forskåne
des for mere end eet spor - i hvert fald adskillige steder. 
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H11lvejen gennem Bregnebjerg ved Snekkem/>. 

Det var på denne tid, den store hulvej ved Bregnebjergbak
ken blev udgravet. Denne hulvej, der nu benyttes som mark
vej, ligger omtrent urørt den dag i dag og giver et godt ind
tryk af, hvordan en moderne hovedvej tog sig ud på Chri
stian IV's tid. Fra denne tid stammer sikkert også mark
navnet "Nyeledsås", idet bønderne i Snekkerup sagtens måtte 
anlægge et nyt ledsted, hvor de skulle have tilslutning fra 
bygaden til hovedgaden 9 ) . Det kan også bemærkes, at der i 
den nærliggende gårds "Bregnebjerggård"s stuelænge sidder 
en gammel egebjælke fra omtrent samme tid. Den bærer 
årstallet 1656, de daværende beboeres initialer samt korsets 
tegn. 

Fra Bregnebjerg fulgte landevejen den nuværende mark
vej med lige linie mod Overdrevskroen, eller Ordrupskroen, 
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som den ofte blev benævnt i ældre tider. Også her befinder 
vi os ved et ældgammelt krosted og herberg for landevejens 
farende folk10). Den dukker frem i historiens lys i slutningen 
af 1600-årene og var da fæste under Svenstrup. Den fik sit 
første privilegium i 1735, året efter at det som foran anført 
blev bestemt, at alle kroer skulle have privilegium. Kroen fik 
ingen ret til at brygge og brænde, men pligt til at aftage sit 
forbrug af øl og brændevin i Ringsted. De første privilegier 
udstedtes på kromandens eget navn; senere blev de udstedt 
til godsherren på Svenstrup, der således blev den formelle 
indehaver af bevillingen. En bevilling var gældende i den ud
stedende konges regeringstid. Hver gang en ny konge kom til 
magten, måtte der derfor søges om fornyelse af bevillingen. 
Overdrevskroen havde sin bedste periode i tiden op mod 
jernbanens åbning. Mange kendte personer har bedet og 
overnattet på kroen, og flere af disse har i deres rejsebeskri
velser fortalt om besøget i kroen. Som eksempel på, hvilket 
personale, der hørte til kroen i dens gyldne år kan nævnes, 
at folketællingen 1834 opregner kromanden, hans kone, en 
voksen søn og datter, tre karle, fire piger og en tjenestedreng. 

Fra Overdrevskroen gik den gamle vejlinie vestligere end 
den nuværende og så langt inde på marken, at vejsporet gik 
bag om landbrugsejendommene mellem kroen og Digemose
skoven. Denne skov kaldes for resten Dyremoseskoven på et 
gammelt kort. Her i Digemoseskoven træder flere rækker 
af gamle hulveje tydeligt frem i skovbunden. De ligger prak
tisk talt urørte siden 1791, da de blev forladte af trafikken. 
Endnu bruges dog nogle af sporene som skovveje. Denne 
skov var et af de mest frygtede steder på strækningen mellem 
Roskilde og Ringsted, for her holdt landevejsrøverne til. 
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Både her og i Ærtebjergskoven lurede de på de rejsende. De 
efterstræbte især de bønder, der havde været kørende i Kø
benhavn med varer, og som var på vej hjemad med en del 
gode købstadvarer og dertil en fyldt pengepose. Bønderne 
sørgede desuden for at have vognkæppen ved hånden. Det 
var altid med nogen angst, bønderne nærmede sig Ærtebjerg
skoven. Lige inden de nåede skoven gjorde de holdt, ofte i 
Tåstrup kro, og ventede, indtil mindst 4-5 v;ogne var sam
lede. Så kørte de i samlet flok gennem skoven. Nogen lig
nende gjorde sig gældende i Digemoseskoven. Midt oppe i 
skoven var det farligste sted, hvor vejen krydsede Skavlbæks
renden. Her skal røverne havde boet i en hule under lande
vejen. Om aftenen spændte de snore over landevejen fra træ 
til træ, og når klokkerne i snorene ringede, fo'r de frem og 
udplyndrede de rejsende. En kalvepranger nåede engang på 
hjemvejen fra København til dette sted. Han var kørende 
i hestevogn og havde posen fuld af penge. Pludselig trådte en 
røver frem og sigtede på ham med sin bøsse. Prangeren pud
sede hunden, som var med i vognen, på røveren. Men denne 
var hurtigt i vendingen og skød hunden. Atter truede han 
prangeren med bøssen og forlangte hans penge. Da bad pran
geren røveren om at skyde et skud igennem hans hat, så han 
derved havde et bevis at forelægge sin husbond, når han kom 
hjem uden penge. Røveren føjede ham deri, men nu havde 
han ikke flere skud i bøssen. Det havde prangeren også regnet 
med; han greb vognkæppen og gik løs på røveren, som han 
til sidst fik overmandet. Han bandt ham og tog ham med på 
vognen og afleverede ham til øvrigheden 11) . 

Der haves endvidere meddelelse ,om, at der skal have holdt 
røvere til ved Vigersdal. Her havde de let spil, fordi vejen 
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var både smal og stejl, så man kun kunne køre langsomt op 
fra dalen. Røverne skal have holdt til i en lille skov, som hed 
Røverløkken og lå øst for landevejen. 

Fra Digemoseskoven gik den gamle landevej til Ortved 
mølle, hvor den delte sig, således at den ene gren gik udenom 
og den anden igennem den gamle Ortved by for igen at sam
les ved Vragsbanke. Enkelte stumper af den gamle landevej 
gennem selve Ortved by er for resten i brug endnu. Vejen 
fortsatte nu mod Vigersdal og også her lidt vestligere end den 
nuværende hovedvej. Den gamle vejlinie viser sig den dag 
i dag som en stenet stribe, hvor sæden gulnes tidligere end på 
den omgivende jord. I passende tid for høst kommer den 
forsvundne landevej da til syne som et gyldent bånd om byg
markernes silkehår. På vej ned ad skråningen mod den van
skeligt passable Vigersdal ses den overpløjede, men endnu 
dybe hulvej, der ligesom hulvejen ved Snekkerup skal stam
me fra Chr. IV's tid. Før denne hulvej blev udgravet, var 
nedfarten til Vigersdal .og opfarten på modsat side over
ordentlig besværlig, især fordi vejen her skulle overvinde 
meget stejle skråninger. Alle de mange færdselsspor, som fra 
broen i dalens bund spreder sig vifteformet op over skrånin
gerne til begge sider, kan tydeligt iagttages i terrænet, selv 
om en del af dem er overpløjede. De viser, at trafikken før 
Chr. IV's hulvej måtte klatre på skrå op ad skrænterne for at 
overvinde stigningen. Disse spor viser, hvor stor en omvej 
man måtte tage for at .opnå en skråvej med overkommelig 
stigning. De interessanteste af disse spor er de tre parallelle 
hulveje, der fører ned i dalen fra nordvest. De ligger nemlig 
helt urørte i en lille lund, idet skrænten her er jomfruelig, 
aldrig dyrket jord. Det er for resten her nedenfor i mose-
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draget, som danner østforlængelsen af Langesø, at der er 
fundet talrige benredskaber. Sammen med de umådelige 
mængder af flintaffald, der findes på marken ved mose
dragets sydside, vidner de om, at en af Midtsjællands ældste 
bopladser findes her. Lige i nærheden, tæt vest for Vigersdal, 
ligger det omtalte voldsted af borgen Valsø ved nordsiden 
af Langesø nedenfor Ørevadsgården; de tre parallelle hus
veje peger netop i denne retning og kan derfor samtidig have 
haft betydning for forbindelsen mellem borgen og overfart
stedet. 

Det er værd at bemærke, at overtroen spillede en rolle for 
folk, som færdedes ad farlige veje. Det gjaldt om at stå sig 
godt med de magter, der herskede over sådanne steder. Her, 
som andre steder, opstod der en karg, d. v. s. en stendynge, 
der fremkom ved, at den vejfarende, der ønskede at slippe 
heldigt over det vanskelige sted, ikke undlod at "ofre" en 
"håndsten" til dyngen, inden han begyndte nedfarten 12). 

Hargen er nu borte, men havde sin plads lige ved Chr. IV's 
hulvej. 

Hvis man kom kørende med hestevogn og skulle over 
Vigersdal, var det nødvendigt at standse oppe på bakken og 
forvisse sig om, at der var fri passage gennem hulvejene, 
for det var umuligt at møde nogen. For at skabe den for
nødne kontravægt ved nedkørselen ad de stejle bakker, sam
lede man sten og anbragte dem bag i vognen. Når denne var 
nået ned i dalen, og stenen ikke mere behøvedes, blev de læs
set af og gjorde derefter gavn ved at skabe fast grund til at 
køre på. De enorme stenmængder, der ligger i dalbunden, er 
gennem århundreder tilført på denne måde af utallige køre
tøjer. 
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Overgangsstedet over Vigersdalåen har fra gammel tid båret 
navnet Stavad og senere Stavedsbro. Det kommer af, at der 
oprindelig var et vadested, som var afmærket med stager, så
ledes at man ved at færdes langs stagerne kunne være sik
ker på at komme over, hv:or der var fast bund. Allerede på et 
meget tidligt tidspunkt blev der bygget bro her - måske er 
det et af de første brosteder i Danmark. Det har været mu
ligt at konstatere brokonstruktioner på fire forskellige steder. 
På Ringsted-siden af åen ligger Vigersdalhuset, hvis oprin
delse taber sig langt tilbage i fortiden. Det har sagtens fra de 
ældste tider været et brohus, hvis beboere har haft opsigt med 
Stavedsbroen. Samtidig fungerede huset ofte som herberg for 
de rejsende. Vigersdalhusets have strækker sig langs åen mod 
vest i retning af Langesø. Lidt vest f:or haven lå selve vadeste
det, som endnu var kendeligt omkring år 1900. Ved siden af 
vadestedet er der fundet spor af en meget gammel pælebro, 
der var bygget af nedgravede bøgestammer. De var sat ned, 
ligesom de var skåret over i skoven, og uden nogen tilhug
ning. Dette kunne tydeligt konstateres, da stammerne var 
meget velbevarede af at stå i mosebunden. Mange af disse 
stammer er gravet op i dette århundrede af Vigersdalhusets 
ejer. Der synes her at være tale om den ældste bro på stedet. 

Lige ud for den nordlige gavl af stuehuset ligger resterne 
af en af Danmarks mærkeligste broer. Nu er den desværre 
ganske forstyrret. Det er forunderligt, at man ikke i tidens 
løb ved uddybningsarbejde i åen eller ved vejarbejder har 
været ,opmærksom på, hvilken sjældenhed i dansk brobyg
ningshistorie, der lå her. Sjældenheden er intet mindre end 
en frådstensbro bygget af større og mindre tilhugne frådstens
kvadre, af hvilke mange endnu er til stede. Om jorden endnu 
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Rester af frådstensbroen ved Vigersdal. 

skjuler kvadre, der ligger, hvor de blev lagt, da broen bygge
des, er vel en undersøgelse værd. I hvert fald ligger der 
mange frådsten ved åbredden, og mange er brugt som byg
ningssten og sidder i længerne på stedet. En stedlig tradition 
vil vide, at der skal findes "tufsten" (frådsten) i jorden ved 
Kildegården lidt østligere ved Vigersdal, og at kvadrene skal 
være hugget her. At broen blev bygget af frådsten i en egn, 
hvor der ellers var kampesten nok, tyder jo på, at frådstenene 
har kunnet skaffes indenfor en overkommelig afstand. Fråd
sten har jo været anvendt i en del af egnens kirker, og tanken 
falder her særlig på det nærliggende Knud Lavards kilde
kapel, som i overvejende grad var opført af dette materiale. 
Tilstedeværelsen af en frådstensbro peger på, at der kan være 
tale om en stormands, måske en konges værk. Muligvis står 
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bygningen af denne bro i forbindelse med Ringsted kloster, 
hvor den tidligere kirke ligeledes var af frådsten. Det var af 
stor betydning for klosteret, at der var bekvem adgang til 
Ringsted. Ikke mindst i årene efter 1161, da Valdemar den 
Store lod det gamle kompleks afløse af den nuværende Set. 
Bendts kirke med tilhørende kloster. Mange svære egestam
mer har ved den lejlighed skullet transporteres fra Midssjæl
lands skove. Alene af den grund var en bro ved Vigersdal 
meget nyttig. I hvert fald synes anvendelsen af frådsten at 
tidsfæste broen til tidlig middelalder, hvor denne bygnings
sten var meget yndet, indtil teglbrændingskunsten kom til 
egnen med kong Valdemars før omtalte kirkebyggeri. Da 
Vigersdalhusets ejer engang foretog en gravning ved fråd
stensbroens fundamenter, gjorde han et møntfond, som yder
ligere er i stand til at sige noget om broens alder. Fundet 
bestod af en samling kobber- og sølvmønter, der var placeret 
således ved fundamentet, at det er sandsynligt, at de er an
bragt der efter broens færdiggørelse. En undersøgelse13) af 
to sølvmønter viste, at de var præget henholdsvis 1328 og 
1332 i Roskilde. Efter dette tør man vel fastslå, at broen må 
være ældre end det førstnævnte år. Disse mønter stammer 
altså fra Kristoffer II's tid, da landet var pantsat, og Midt
sjælland styredes fra borgen Skjoldenæs ved Valsølille sø af 
den holstenske greve Johan den Milde. Mønterne er vel 
skjult i disse ufredstider, og ejermanden er blevet forhindret 
i senere at hente sin skat. Ejendommeligt nok haves der på 
samme sted et gammelt sagn om et kongeløsen. Beboeren i 
Vigersdalhuset byggede i 1867 en vindmølle på bakken oven 
for huset. Den fik ganske naturligt navnet Vigersdals Mølle 
og malede til 1930. Det var oppe i denne bakke det nævnte 
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kongeløsen skulle ligge forvaret. Et kongeløsen var så stor en 
skat, at den helt kunne skjule kongen, når han sad på jorden 
med benene trukket op under sig, og man hældte skatten ud 
over hans hoved, indtil den skjulte ham. Et kongeløsen måtte 
kun hæves, når kongen var i fangenskab, og landet var i nød, 
så det kneb med at få ham løst hjem. Spørgsmålet er, om 
virkeligheden bag dette sagn ikke er møntskatten ved fråd
stensbroen? I så tilfælde er skatten jo hævet. Det er mærkeligt 
at sagnet om kongeløsen netop synes at stamme fra den tid, 
landet var pantsat og trængte til at blive løst hjem igen. 
Frådstensbroen ser ud til at være Stavedsbro nr. 2. 

Hvorfor har man opgivet at holde frådstensbroen vedlige? 
Var den så medtaget af tidens tand, at det ikke kunne betale 
sig? Eller var det for besværligt at skaffe frådsten til istand
sættelser? Det sidste er troligt. I hvert fald findes der tæt øst 
for frådstensbroen tydelige spor efter bro nr. 3. Denne blev 
båret af nedrammede, delvis tilskårne egestammer af hvilke 
adskillige er taget op i vort århundrede, friske og velbevarede 
af mosejorden, de stod i. Endnu står der et par af disse ege
pæle i åløbets bund og lader sig til syne. Staldlængen til Vi
gersdalshuset hviler desuden på en del af denne bro, hvor 
egepælene udgØr en fortræffelig pilotering. Det var denne 
bro, der sattes ud af funktion, da den nuværende hovedvej 
toges i brug 1791. Allerede nogle år forinden var den nu
værende Stavedbro opført. På broerne kan man forøvrigt se, 
hvordan arbejdet med landevejen i sin tid skred frem. 
Ortved bro bærer årstallet 1782, og på broen over Vigers
dalåen står på den østre side "Stavedsbroe" og på den vestre 
"1784". Dette er altså den fjerde bro på stedet, men den er 
underbygget og udvidet flere gange. Hver gang har man vist 
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den skønsomhed at bevare broens oprindelige facader. Det 
har man også gjort i Ortved, men ikke ved Vasemaderbro 
ved amtsskellet. Sidstnævnte bro ligger nu i Roskilde amt. Et 
større ombygningsarbejde af Stavedsbw fandt sted ca. 1910 
i forbindelse med en regulering og uddybning af Vigersdal
åen. Ved denne lejlighed opgravedes nogle skeletdele og 
kranier af mennesker. Man kan gætte på, at det var folk, der 
var omkommet i åløbet; men disse fund blev aldrig under
søgt. Ligesom ved Tåstrup kro fortælles der også her ved 
Vigersdal sagn om svenskernes tilstedeværelse i Karl Gustav
krigen 1658-60. På Vigersdalhusets udhusgavl er fastsøm
met en hel samling af "svenske" hestesko. Efter formen at 
dømme synes de at være middelalderlige. I hvert fald vidner 
de om, hv.or vanskeligt det var at komme over uden at smide 
skoene. 

Fra Stavedsbro gik vejen på skrå op over bakken med ret
ning mod indkørselsvejen til Vigersdalsgården. Denne ind
kørselsvej eksisterede før Vigersdalsgårdens udflytning fra 
Benløse by 1799 og var da en gammel sognevej fra Staveds
bro forbi tingstedet på Kværkeby mark til denne by .. Den er 
først nedlagt som offentlig vej i dette århundrede. Fra ind
kørelsvejen gik den nu forsvundne landevej i en bue ind på 
Vigersdalsgårdens mark, men svingede derefter tilbage og 
krydsede den nuværende hovedvej således, at Ny Bakkegård 
ligger over den gamle vejbane. Herfra fortsatte den mod 
østenden af Benløse by, men forinden passerede den over lav
ningen, hvori Binningebækken (nu rørlagt) dengang løb. 
Ejeren af Ny Bakkegård har fundet forskellige rester af den 
nu sløjfede Binningebæksbro, der lå her. Den nævnes i Ring
sted klosters jordebog for 1767 som en af de landevejsbroer, 
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der vedligeholdes af klosteret14). Efter at have passeret den
ne bro kravlede landevejen op over "Østre Banke" og nåede 
Benløse by. Det østlige bygade, som nu ender blindt, er i 
virkeligheden et stykke bevaret landevej, der ganske havde 
beholdt sit oprindelige udseende, indtil den for 2 år siden 
blev asfalteret. Lige før Benløse kirke stod 7 Y2 milestenen, og 
bygaden sønden om kirken er ligeledes et stykke bevaret 
landevej. Ved den søndre udkørsel af Benløse by gik lande
vejen ad "Beenebroen" over den bæk (nu rørlagt), der førte 
vandet fra den nærliggende offentlige vanding "Maveput" 
mod Langesø. Også Beenebroen blev ifølge jordebogen 1767 
vedligeholdt af Ringsted kloster. På strækningen fra Beene
broen drejede landevejen over Benløse-markerne "Smålod
derne" til Benløse Runding. Her har Benløse kommune i de 
sidste år anlagt den nye villavej Fredensvej, hvor også det 
nye alderdomshjem er opført. På en af villagrundene er 
man stødt på gammel stenbrolægning fra den forsvundne 
landevej. 

Fra Rundingen til Ringsted torv falder den nuværende 
hovedvejs forløb sammen med den ældgamle landevejs. Den
ne strækning hedder almindeligvis den dag i dag Strædet, en 
betegnelse som må hentyde til vejens ælde og betydning som 
adelvej. Betegnelsen Strædet kan læses på udskiftningskortet 
1 796 over Benløse by og sogn 15). 

Igennem århundrederne efter reformationen 1536 hører 
vi gang på gang i en række kongebreve om "hærvejen" over 
Sjælland. De fleste af disse breve drejer sig om forbedring 
af vejens slette tilstand, ja, endog om nyanlæg af visse stræk
ninger. Ved midten af 1700-årene blev vejproblemerne atter 
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aktuelle. ]. H. E. Bernstorff var lige kommet hjem til Dan
mark for at overtage udenrigsministerposten efter i adskillige 
år at have opholdt sig i Paris. I Frankrig havde han lært at 
sætte pris på de gode moderne veje, som dygtige franske inge
niører havde bygget. Ja, han havde også gennem sit bekendt
skab med den franske finansminister fået et indblik i vejbyg
ningens financiering. Selv om han nu kom hjem for at vare
tage udenrigsstyrelsen, tog han også spørgsmålet om vejvæse
nets modernisering op. På hans foranledning indkaldte man 
1764 den franske vejbygningsingeniør Jean Marmillod og 
gav ham til opgave at udføre moderniseringen. Marmillod 
gik både dygtigt og grundigt til værks. Efter hans planer og 
væsentlig under hans ledelse fuldførtes strækningerne Køben
havn-Fredensborg og København-Roskilde i årene indtil 
1776. På grund af forskellige uoverensstemmelser mellem 
Marmillod og nogle af vejkorpsets folk havde den franske 
ingeniør dog opsagt sin stilling 1775 og var draget hjem igen 
til Frankrig, hvor han derefter gennemførte store vejanlæg. 
For Danmark havde han løst betydelige opgaver, og allervig
tigst var det, at han oplærte et dygtigt vejkorps, som var i 
stand til at føre arbejdet videre16). 

Inden han forlod Danmark, havde han lavet planerne til 
hovedvejens videreførelse fra Roskilde til Korsør. Forarbej
derne hertil blev begyndt 1770; da var der allerede opmålt 
en strækning af 3 mil mellem Roskilde og Ringsted. Ved kon
gelig resolution af 25. maj 1770 beordredes resten af stræk
ningen opmålt og indpælet med henblik på arbejdets ud
førelse. Der gik nogle år med disse forberedelser, og i mellem
tiden fratrådte Marmillod. Linien for vejanlægget fra Ros
kilde til Ringsted approberedes 25. januar 1779. 
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Pengene til de mange vejanlæg skaffedes til veje ved at 
man oprettede vejkassen, som navnlig fik sine midler af de 
penge, som indkom ved de danske lotterier. Foruden lønnen 
til det ansatte personale betalte vejkassen også for opførelse 
af broer, stenkister og milepæle. Hvis der derimod skulle 
ydes erstatning for afgivelse af jordarealer til vejen, blev 
dette udredet af kongens kasse. I bestemmelserne om vejbyg
ning benyttede man sig i høj grad af, at bønderne fra gam
mel tid havde pligt til at møde til vejarbejder. Fremgangs
måden var den, at godsejerne fik besked om at tilsige deres 
undergivne bønder til vejarbejde. Uden vederlag skulle de 
køre og levere sten, grus og jord, planere og indgrøfte veje, 
være håndlangere o. s. v. Det var dog bestemt, at disse pligt
arbejder kun kunne forlanges på en for bonden bekvem tid, 
altså ikke i de tider, hvor man havde travlt med såning eller 
høst af hø og korn. Dette blev vist ikke altid overholdt. Det 
var derfor ikke underligt, at vejarbejdet var upopulært. Bøn
derne var dog ikke ene om at være utilfredse; også etatsråd, 
landsdommer ]. B. Neergaard til Svenstrup stillede sig uvil
lig, og det var nok møntet på ham, at der blev udstedt en 
kongelig mishagstilkendegivelse, hvori det hed, at det ville 
være kongen til velbehag, "om samtlige jordegodsejere, såvel 
i dette som i de øvrige amter, hvor der bliver arbejdet med 
de nye veje, viser sig velvillige til at befordre vejenes anlæg, 
som for landet er så nyttige og nødvendige". På trods af dette 
kongebud fortsatte Neergaard sin uvillige holdning og fik 
sine bønder til at sætte sig op mod amtmand og amtsforval
ter. Resultatet blev, at etatsråd Neergaard fik en bøde på 
500 rdl. til vejkassen, og bønderne fik mulkt. "Misdæderne" 
fik dog lejlighed til at prøve et sagsanlæg, og under sagens 
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gang døde Neergaard. Bønderne slap derefter for videre til
tale, fordi de havde fejlet mere af vildfarelse end ond
skabl 7). 

I de oprindelige planer havde man tænkt sig at føre hoved
vejen i lige linie fra Vigersdal til Nørregades port i Ringsted, 
men af besparelseshensyn blev dette opgivet. Det var billigere 
at føre vejen over Benløse Runding, idet man derved i det 
væsentlige kunne undgå at kræve jordafståelser. Benløse 
Runding opstod jo ved dette vejanlæg. Ved den gamle 
hovedvej havde der været adskillige "bedepladser", hvor en
hver vejfarende havde lov til at hvile sig. Navnlig for kvæg
driverne havde det betydning, at de kunne gøre holdt og få 
samling på deres hjord. Især var der bedepladser ved kro
erne, så både folk og fæ kunne få den føde og hvile de 
behøvede. Da den nye vej blev bygget, tog man hensyn hertil 
og indrettede rundinger med visse mellemrum. Foruden Ben
løse Runding kender man her på Midtsjælland rundinger 
ved Torpet (Cirkelhuse) og Krebsekroen. Fra en egn af 
Sjælland passede det bedst at bede ved en bestemt runding, 
fra en anden ved en anden runding for at få fordelt rejse
afstanden til København i passende længder. Eksempelvis 
kan nævnes, at man fra Skælskør-egnen gerne foretrak Kreb
sehusrundingen. I sommertiden overnattede de kørende ofte 
på rundingerne. Hestene blev spændt fra og tøjret, hø blev 
taget af vognen og bredt ud under den, og så lagde folkene 
sig at sove i høet. 

Fra Ringsted-egnen var det almindeligt, at bønderne kørte 
til Roskilde og København og solgte deres produkter. Den, 
der var godt kørende, kunne fragte 8 tdr. byg eller 10 tdr. 
havre. Når bønderne havde slagtet svin, læssede de flæsk på 
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vognen. Hvis de havde smør, kom der gerne en drittel eller 
bøtte med. Hertil kom ofte slagtet fjerkræ: Gæs, ænder og 
høns. En kurv æg var der også plads til. Men der var også 
forretning ved at føre andre varer til hovedstaden: Brænde 
fra Midtsjællands skove og tørv fra moserne. Ligeså kunne hø 
og halm jo sælges med fortjeneste inde i den store by18). 

Det halve af Krebseh!ismndingen er bevaret siden hovedvejens anlæggelse 

og giver et godt indt1'yk af, hvordan nmdingeme tog sig 11d. 

Krebsehusrundingen er nu den eneste, der kan fortælle os, 
hvordan forrige tiders rastpladser blev anlagt. På hver side af 
vejbanen udlagdes et halvcirkelformet jordstykke. Tilsammen 
dannede de en cirkel med landevejen som diameter. Langs 
cirklens omkreds plantedes en kreds af træer og inden for 
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denne kreds en mindre kreds. Ved Krebsehusrundingen er 
den søndre halvcirkel bevaret, og her står de oprindelige 
lindetræer i to halvcirkler. Ved Benløse Runding bestod 
beplantningen af popler og asketræer. 

Endnu en ting gav Marmillods veje deres særpræg: Det 
var bomhusene. Vejenes vedligeholdelse skulle jo betales. 
Derfor pålagde man efter fransk mønster trafikanterne for
skellige afgifter, som blev opkrævet ved bomhusene. For hver 
mil blev der bygget et bomhus, og der skulle betales for hver 
bom, man skulle igennem. Strækningen Roskilde-Ringsted 
blev således forsynet med bomhuse: Ved udkørselen fra Ros
kilde, ved Glim, ved Kirkebjerg (Hammer bommen), ved 
Ortved og ved indkørselen til Ringsted. Bomhusene forpag
tedes bort for en fast årlig afgift; bommanden måtte så selv 
passe på at få det hele med. Udfor bomhuset var vejen spær
ret med en bom. Når de vejfarende kom hertil, måtte de 
standse. Bommanden kom ud af huset - ofte tilkaldt af sin 
vagthunds gøen. Derpå undersøgte han, havd der skulle føres 
gennem bommen, og regnede ud, hvad de skulle betale i 
bompenge. Selve afregningen foregik derefter inde i bom
mandens stue. Det gamle taxtregulativ fra 1773 ser således ud: 

For en karet med 6 heste """" ."" " .. " """ ." """ ."" 12 skilling 
For en karet med 4 heste "". "" .. """ """.".". "" "". 8 
For en karet med 2 heste "". """ ".".". "." "" .. """" 6 
For en chaise eller postvogn med 2 eller flere heste"""". 6 

" For en bondevogn . " .. "." ". " .. " ". ". ". ". " .. ". ". " .. ".. 2 
For andre vogne eller kariolcr "." """" """ "".".""" 4 

For en rytter "". "." " .. ". ". ".". ". ". """ ". ". "." "." 2 " For bæster eller hornkvæg pr. stk. . ......................... . 

For 4 får, lam eller svin """" """ """" """ """ "". 

Dog havde kongelige rejser og tilførsler fri passage gennem bommene10 ). 
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langt, at Munkene skulde arbejde legemligt, rigtigt 
de burde ikke besidde Kirketiender, 

saa at "det, som tHkommer Præsterne, tmddrages dem 
af os ved List og Vold". Benediktinerne svarede, at 
det var meget godt, sorn det havde udviklet sig, nat 
Bønder skal gøre Bondegerning og Trælle overalt 
udføre Trælledont, medens !Vhmkene, som for at tjene 
Kongernes Konge frivillig har vendt denne Verdens 
Forfængeligheder Ryggen, lig Kongedøtre rolig skal 
sidde hen i Klosterets for at de ved 
Læsning kan Lovs Hem

hvis natm
ved Ledig

gang, blive kaade af Overmætte!se og spilde deres 
Tid paa Grin, medens ypperlige Riddersmænd, 
skarpsindige Filosofer og veltalende Lærde, naar de 
giver Afkald paa Verden, som usle Slaver skulde 
tvinges til at tage fat paa Oerninger og Idrætter, d<~r 
sømmer for Trælle og ikke for dem! At Klerkene 
og Guds Tjenere foar deres Livsophold af de troendes 
Tiender og Ofre, er noget, der har almindelig Hævd. 
. . . Saaledes har og Herren befalet, at som præ
diker Evangeliet, skal leve af Evangeliet. Men vi 
er baade af Stand og Embede Klerke Dg bringer vor 
Klerketjeneste som et Offer til den store Ypperste-

der har gennembrudt paa det at vi 
med hans Bistand maa faa L.od og Del i den him

A rv. Desaarsag har vi Ret til Besiddelsen af 
Præbender og er i Følge fælles Vedtægt 

fast besluttede paa at beholde dem« (Orderik 
overs. af H. 
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sted og Skovkloster. MeJJ fra Soer skulde det mod 
satte jo lyde, og den omtalte Peder Sunesøn var cla 
ogsaa bange for at blive Cistercienser, bl. a. paa 
Grund af Markarbejdet. Men i Virkeligheden faldt 
disse Principper bort igen. Som det gamle, flade 
Cistercienserkrucifix, der m1 lw::nger i Kirkens nordre 
Kors, er blevet afløst af det regclstridige, der smykker 
Kirken, saaledes gik Soer Kloster ud af Middelalderen 
rigeligt beslaaet med alle Slags Tiender og· Præstekald. 

Der gik dog nogle Mcnncskaldre inden man satte 
sig ud over lkgelen og ligefrem bemægtigede sig 
Præstekald under Soer. Det var Biskop Jens !(rag 
af Hoski!de, der gjorde Begyndelsen i Anledning af, 
at Præstekaldet i Lynge var blevet ledigt ! 297 ved 
Sognepræsten Hr. ,Jons Død. Med Domkapitlets Sam
tykke overdrager han "Kirken med alle dens Hettig
heder", d. v. s. Præstelrnldet, til Klosteret. (Rep. 678). 
Vec! sin Død 1300 blev Biskoppen selv begravet i 
Soer Kirke, hvor hans Ligsten ses. Det var rel na
turligt, at Begyndelsen' skete med Lynge Kirke, thi 
Absalon liavc!e samlet Lynge By som Fæstegods og 
skænket den til Klosteret, ligesom l\losteret havde en 
Orangia i Lynge. Saaledes kaldes en Avlsgaard, som 
Klosteret driver. Cisterciensernes Grangier hører vist 
til de første Forsøg i Danmark paa Stordrift i Land
bruget, det som siden efterlignedes, da lforregaardene 
samledes. 

Den næste var Alsted Kirke, som Biskop liemik 
Oeertsen gav 1360. Sognepræsten Clrirno var død, 
og saa bar Abbeden "ydmyge!ig audraget" om at 
faa det ledige Præstekald. "Kirken" overdrages saa 
med Kapitlets Samtykke til Brødrenes Bord, dog at 
de skal holde en duelig residerende Vikar (Rep. 2608). 

Sorø Amt 1958



Alfarvejen ovn Sjælland fra Vasemader bro til Ringsted 

Noter og kildehenvisninger: 
1. Årbog for Historisk Samfund for Sorø amt 1942, side 3-34. 
2. Fra Københavns amt 1926, side 5-118. 
3. Fra Københavns amt 1924, side 78-82. 
4. Fra Københavns amt 1947, side 21-30. 
5. Meddelt af gdr. Chr. Andersen, Amtsstuealle, Ringsted. 
6. Om Tåstrup kro se: Welblund & Hassø: Gamle Landevejskroer, 

side 247-50. 
7. Meddelt af gdr. Kristen Andersen, Skovlygården. 
8. Forordninger og recesser, bd. I 1558-75, side 644. 
9. Markbogen 1684 over Snekkerup bys jorder i Vigersted sogn. I 

Chr. V's matrikel (Rigsarkivet). 
10. Om Overdrevskroen se: Welblund & Hassø: Gamle Landevejskroer, 

side 251-60. 
11. Meddelt af parcellist Hans Johan Hansen, Valsømagle. 
12. Meddelt af møller Ludv. Jensen, Vigersdal. 
13. Undersøgt af numismatisk samling på Nationalmuseet. 
14. Ringsted klosters jordebog findes i klosterets arkiv i Landsarkivet 

for Sjælland m. v. 
15. Udskiftningskortet opbevares i matrikelarkivet i København. 
16. Om Bernstorff og Marmillod (se note 2), side 57-60 i den om

talte artikel. 
17. Knud Klem: Det ældre danske vejvæsens historie. (FORTID & 

NUTID, bd. 16, side 183-99). 
18. Som note 11. 
19. Welblund & Hassø: Gamle Landevejskroer. Side 15. 

* 
Originalen til det vedhæftede kort findes i vejdirektoratet 

under Ministeriet for offentlige Arbejder. Ved fremskaffelsen 
af kortet har kontorchef E. Simoni beredvilligt stillet sig til 
rådighed. Jeg bringer ham herved en hjertelig tak for hans 
udmærkede hjælp. 
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