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I 1990 udgav Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet bogen ”Gamle danske
milepæle” af Ejvind Draiby. Denne bog er
standardværket om milesten i Danmark og
er baseret på det materiale, som arkitekten
Ejvind Draiby (1910-1996) indsamlede
i perioden 1930-60, da bogen var klar til
trykning. Det lykkedes dog først at få den
trykt i 1990, efter at der var foretaget en
genbesigtigelse af samtlige de af Draiby beskrevne sten. I bogen er kun medtaget disse,
mens senere fremkomne milesten ikke indgår i dette materiale.
Det skal nævnes, at milestenene er omfattet af museumslovens bestemmelser om
jordfaste fortidsminder § 29 e (jvf. lovens bilag kapitel 1 pkt. 10), hvilket betyder, at de
ikke må ødelægges, ændres eller beskadiges.
De må heller ikke fjernes eller flyttes uden
Kulturarvsstyrelsens tilladelse.
I 2006 besluttede Dansk Vejhistorisk Selskab i samarbejde med Danmarks
Vej- og Bromuseum at nedsætte en ”Milestensgruppe” med henblik på en ajourført
registrering af milesten. I den forbindelse
henvendte Milestensgruppen sig til landets
amter – inden de blev nedlagt – om at formidle deres viden om bevarede milesten
langs deres veje. 10 amter svarede på henvendelsen, men kun få af dem havde en systematisk registrering af deres milesten.
For at få suppleret amternes materiale vil
Milestensgruppen derfor bl.a. med denne
”efterlysning” gerne i kontakt med vejfolk
og andre, som har kendskab til bevarede
milesten, ikke blot langs landeveje og kommuneveje, men også de sten, der måtte have
forvildet sig ind på private arealer.
Alle data om milesten bliver lagt ind i
en database, der administreres af Danmarks
Vej- og Bromuseum i Holbæk. På et senere
tidspunkt, når registreringen er længere
fremme, vil denne database blive alment
tilgængelig på museets hjemmeside sammen
med kilometersten, vejvisningssten, grænse-
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Figur 1. Midtvejs mellem Århus og Randers stod der for 20 år siden en stor flot milesten
med FR VII-initialer og 16 MIIL svarende til denne 10-milesten på strækningen Horsens-Skanderborg. Hvor er den nu? Den stod på det sted, hvor Den østjyske Motorvej
krydser den gamle hovedvej 10. Foto: C. J. Hansen.

og skelsten og andre sten med relation til
vejene.
Det er endvidere planen at udarbejde en
ajourført udgave af Draibys bog – en slags
guide til de gamle sten langs vore veje – og
på private arealer.
Milestensgruppen arbejder endvidere
for, at der bliver udbredt viden om istandsættelse og bevaring af disse sten.
Så derfor: Har du kendskab til milesten i
det område, du kender, tøv da ikke med at
lade din viden herom gå videre til Milestensgruppen pr. brev, telefon eller som e-mail.
Vi venter i spænding på din henvendelse.
Milestensgruppen v/ Viggo Launbjerg, Stenbjerg Bakke 7, 3060 Espergærde
Tlf.: 49133090. E-mail: vlaunbjerg@mail.
tele.dk
<

Figur 2. Mange milesten er små og beskedne som denne fra det gamle Thisted amt. Lad
os finde dem! Foto: Viggo Launbjerg.

TRAFIK & VEJE • 2009 JUNI/JULI

45

