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Tre gamle marmormilesten 
genopstår

I 1761 bestemte Frederik V, ”at der saavel til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels 
Fremme som til Bekvemmelighed for Rejsende, skulle anlægges nye Hovedveie i alle Landets 
Provindser”. Målet var at skabe et overordnet dansk vejnet, som skulle binde landet sammen. Da vi i 
Danmark ikke havde ekspertise på vejområdet, indkaldtes 3 franske vejingeniører til at forestå de nye 
vejanlæg. Den første hovedlandevej blev vejen fra København til Fredensborg, som var færdig i 1775, 
mens hovedlandevejen København - Roskilde var færdig året efter. Herefter fulgte de følgende år flere 
strækninger, langt overvejende på Sjælland.
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På de sjællandske hovedlandeveje blev der 

i årene opstillet i alt 56 hel- og halvmilesten 

af norsk marmor. Materialet var oprindelig 

indkøbt af Frederik V til Frederikskirken 

(Marmorkirken), men da dette projekt gik i 

stå, brugte man noget af marmoret til mi-

lesten. Stenene var udformet som høje, 

slanke obelisker, helmilestenene med en 

højde på 4 m. Marmormilestenene må si-

ges at være de smukkeste milesten langs 

de gamle danske hovedlandeveje.

Det viste sig imidlertid, at marmorste-

nene ikke kunne klare det danske klima, 

idet frostsprængninger og revnedannelser 

ødelagde de fleste af dem. Derfor blev de i 

løbet af 1800-tallet i stort tal fjernet fra de-

res pladser og erstattet af granitsten. Der 

var således kun 6 marmormilesten tilbage 

på deres oprindelige plads.

I Roskilde-området blev 3 marmormile-

sten imidlertid ”reddet”, idet de i begyndel-

sen af 1900-tallet blev opstillet som port-

stolper ved indkørslen til en tømmerhandel 

på Ringstedgade i Roskilde. For et par år 

siden fandt tømmerhandlen det ikke for-

svarligt, at lade de 3 fredede milesten blive 

stående på grund af fare for påkørsel, og 

Kulturministeriet gav tilladelse til at flytte 

dem til Roskilde Museum. Milestenene var 

i dårlig forfatning efter mere end 200 års 

slid. Men planen var at få de tre marmor-

milesten istandsat og genopstillet, således 

at der ville være 9 marmormilesten langs 

de gamle veje.

Roskilde Museum og Dansk Vejhisto-

risk Selskab (DVS) fik til opgave sammen 

med relevante kommuner at vurdere, hvor 

de 3 milesten kunne have stået. Der var 

stor sandsynlighed for, at de var fra Ros-

kildeområdet.

En 2½ milesten med Fr. V’s initialer 

havde helt sikkert stået i Høje Taastrup 

Kommune på Roskildevej, den gamle ho-

vedlandevej København - Roskilde fra 

1776; her stod marmorsoklen stadigvæk 

med en milesten af granit ovenpå.

Mht. de 2 øvrige var der lidt mere tvivl 

om placeringen. Men 4½ milestenen med 

Chr. VII’s initialer kunne have stået på Hol-

bækvej i udkanten af Roskilde, dvs. på den 

gamle hovedlandevej Roskilde - Holbæk. 

Og 5½ milestenen med Chr. VII’s initialer 

Figur 1. De 3 marmormilesten, som fungerede som portstolper ved indkørslen til tøm-

merhandlen på Ringstedgade i Roskilde. Det fremgår tydeligt, at de er i en meget dårlig 

forfatning bl.a. med frostsprængninger. Guldbelægningen er også helt væk. Foto: Viggo 

Launbjerg.
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foresloges ligeledes opstillet på den gamle 

hovedlandevej Roskilde-Holbæk i Lejre 

Kommune. Det var på et sted, som i dag er 

rasteplads, idet vejen er forlagt på grund af 

anlægget af Holbækmotorvejen.

Planen var herefter, at de 3 marmor-

milesten skulle renoveres og opstilles på 

de omtalte steder. Det ville involvere kom-

munerne Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde. 

Ingen af de 3 kommuner havde imidlertid 

de økonomiske midler til restaureringen af 

stenene, hvorfor der måtte søges om støtte 

til dette arbejde. Kommunerne ville efter re-

staureringen sørge for opstilling af stenene, 

herunder med beplantning mv.

Da kommunerne ikke selv kunne søge 

om støtte til renoveringsarbejdet, påtog 

DVS sig denne opgave og opnåede fra 

”A.P. Møllers og hustru Chastine Mc-Kin-

ney Møllers Fond til Almene Formål” en 

støtte på 350.000 kr. Det var et stort øjeblik, 

da meddelelsen om denne bevilling blev gi-

vet i marts måned i år.

Restaureringen blev gennemført i løbet 

af de næste måneder og udført af Rådvad 

Stenhuggeri, som har en meget stor eks-

pertise i et sådant arbejde. Firmaet har 

bl.a. også stået for restaureringen af 5½ 

marmormilestenen, som står på Kongeve-

jen sydvest for Helsingør, den gamle ho-

vedlandevej Hørsholm-Helsingør, som var 

færdig i 1791.

De 3 marmormilesten blev opstillet på 

de udvalgte steder i slutningen af august 

måned, og ”indvielsen” fandt sted alle 3 

steder tirsdag den 1. september 2015. De 

kan nu igen beses i deres fordums pragt – 

så det er virkelig værd at lægge turen forbi, 

når man kommer på de kanter.

Figur 3. 5½ milestenen blev indviet af borgmester Mette Touborg i Lejre Kommune. Den er opstillet på en rasteplads, som tidligere var en 

del af den gamle hovedlandevej Roskilde – Holbæk. Beplantningen er udført, som den var, da stenen blev opsat i slutningen af 1700-tallet. 

Der er ved hver af de 3 milesten opsat en tavle, der fortæller milestenenes historie. Foto: CJH.

Figur 2. Borgmester Joy Mogensen fra Roskilde Kommune ved indvielsen af 4½ milestenen, 

som nu står i udkanten af Roskilde på Holbækvej, den gamle hovedlandevej Roskilde - Hol-

bæk. Foto: Viggo Launbjerg.

DVS har således haft ”ansvaret” for 

gennemførelsen af det omfattende projekt, 

som er sket i samarbejde med Kultursty-

relsen og Roskilde Museum samt Høje-

Taastrup, Lejre og Roskilde kommuner.
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