Velkommen til Broskov-vejen
En af Danmarks fineste oldtidsveje
Broskov Iron Age Road

Her fra parkeringspladsen fører en
markeret trampesti langs markskellet
frem til oldtidsvejen i engen syd for
Hulebækken.
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I oldtiden var Hulebækken langt
mere vandrig og med store sumpede arealer. Det var farligt at passere
stedet, og derfor blev der i jernalderen anlagt en stenlagt vej og vadested over ådalen. Muligvis findes
der også endnu ældre overgange af
ådalen i området.

Storkeskoven

Vordingborg and Næstved Municipalities
would like to welcome you on your visit to the
ancient trackway at Broskov. A signposted
walking path leads along the edge of the field
over to the ancient trackway. Remember that
you are a guest on private land, which is why
you may only walk the path on foot. An information board at the ancient trackway explains
the site’s history as well as that of the sunken
lanes and ancient fields at Storkeskoven, north
of Hulebækken stream. Tables and benches
are at your disposal for short-term use.
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Husk at du er gæst på privat jord,
hvorfor kun gående færdsel er tilladt.
Ved oldtidsvejen findes nærmere
information om det fredede fortidsminde samt hulvejene og oldtidsmarkerne i Storkeskoven nord for
Hulebækken. Der findes også bord
og bænke til kortvarigt ophold.
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Der Eisenzeitweg
bei Broskov

Broskovvejen
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Die Vordingborg und Næstved Kommunen
heissen Sie zu einem Spaziergang zu dem
Weg der Urzeit nach Broskov willkommen. Ein
gekennzeichneter Trampelpfad führt an der
Flurgrenze entlang bis zum Weg der Urzeit.
Bitte bedenken Sie, dass Sie sich als Gast auf
privatem Grundstück befinden. Deshalb ist
nur der Verkehr zu Fuss gestattet. Am Urzeitweg befindet sich eine Infotafel, die auch über
die Hohlwege und die Urzeitfelder im Storkeskoven (Storchenwald) nördlich des Hulebækken informiert. Hier finden Sie ebenfalls Tisch
und Bänke für eine kurze Verschnaufpause.
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Henkast ikke affald i naturen - brug
skraldespanden her ved P.-pladsen.
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Tag hensyn til indhegninger og græssende husdyr på engen ved Hulebæk.
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Hunde skal føres i snor.
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Færdsel i Storkeskoven er kun tilladt til
fods ad skovveje og stier.
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Pas på brandfaren i tørre perioder.
Brug af åben ild er ikke tilladt.
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Gravning samt brug af metaldetektor i
området er forbudt.
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Do not litter. Use the rubbish bin here by
the parking lot.
Respect the fences and the domesticated
animals grazing at the Hulebæk meadow.
Dogs must be on leads.
You may only pass through Storkeskoven
on foot, using the paths and trails.
Be aware of the risk of forest fires during dry
periods. Open flames are not permitted.
You are not permitted to dig or use a metal
detector in the area.
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Abfälle bitte nicht planlos wegwerfen. Benutzen Sie den Abfalleimer am Parkplatz.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Einzäunungen und grasende Haustiere auf der
Weide beim Hulebæk.
Hunde sind an der Leine zu führen.
Der Verkehr im Storkeskoven ist nur zu Fuss
und auf den Waldwegen und Pfaden gestattet.
In trockenen Zeiten bitte daran denken,
dass Feuergefahr besteht. Offenes Feuer
ist nicht erlaubt.
Grabungen und der Einsatz von Metalldetektoren im Gebiet sind verboten.

Se mere om Broskov-vejen på www.fortidsmindeguide.dk og www.vordingborg.dk
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Vordingborg og Næstved Kommune
ønsker dig velkommen på tur til oldtidsvejen ved Broskov.

Broskov-vejen
Broskovvejen over den fugtige og
sumpede passage af Hulebækken er, sammen med Risby-vejen
kun ca. 4,5 km. vest herfor, nogle
af de bedst bevarede, fredede
vejanlæg fra oldtiden i Danmark.

af opkørte, vaskebrædtlignende
furer, som i dag kun er bevaret på
udyrkede arealer som f.eks. hede
og i gamle skove.

Welcome to the Broskov Road, which
is among the best-preserved ancient
trackways in Denmark. The road consists of two cobbled tracks in the meadow to the south of the old ford across
Hulebækken stream. Here, at the narrowest point in the river valley, the road
has for millennia provided passage
over the marshes lining the stream and
onto the sunken lanes in the forest to
the north. In the forest, you can also see
boundary dykes that enclosed Celtic
fields from the pre-Roman Iron Age.
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Hulvejene er derimod nedslidte vejspor i naturligt terræn, hvor stejle
bakker tvang færdslen til at benytte samme spor - ofte gennem årtusinder - helt frem til nyere tid.
På fladt land kunne man færdes
mere frit. Når et vejspor var opkørt
kørte man bare ved siden af. Vejsporene fik derfor her blot karakter
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Below and to the south, close to the
sign, you can see a cobbled trackway
modelled on Roman designs and dating from around 300 CE, in the late
Roman Iron Age.
To the north, and all the way to the ford
over the stream, this trackway was later
overlaid with a Medieval cobbled road
dating from around 1200 CE. The construction of the Iron Age road was clearly
superior, making use of tightly packed,
flat stones bordered by larger stones.

Broskovvejen
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Her, på ådalens smalleste sted, anlagde jernalderbønderne i yngre romersk jernalder (300-400 e.Kr.) en
imponerende stenlagt vej og vadested over åen efter romersk forbillede. Åen var dengang betydeligt
mere vandrig og nutidens drænede
enge lå som store, færdselshindrende sumparealer.
Oldtidens vejbyggeri begrænser
sig næsten helt til sådanne vanske-

lige passager af åløb og sumpede
områder og kan deles i to grupper:
Hulveje og anlagte veje. Broskov- og
Risbyvejen er begge anlagte, stenopbyggede vejforløb for passage af
den fugtige dalbund og fra overgangen spredte færdslen sig i vifteform
ud på mere tør bund.

Ancient Trackway
at Broskov

Tegn. Fl. Bau

sti

Syd

ervej

Mid

Jernald

j

rve

lde

dela
ld
vad erveje
este
ns
d

ela

dd

Mi

Der Urzeitweg
bei Broskov

NORD
Luftfoto: Cowi ©

Gå på opdagelse ved Broskov

Nord

Broskovvejens udgravning og opbygning
Broskovvejen blev frilagt ved Nationalmuseets arkæologiske udgravninger i 1953-61,
efter at man i 1949 under dræningsarbejde
havde påtruffet stenlægninger.

men i den nordre del er den overlejret af et
senere og omkring 1.000 år yngre vejspor
fra middelderen, som er væsentligt dårligere opbygget med mindre sten.

Det ca. 70 m. lange og 3,5 m. bredde, stenbelagte vejspor, som ses i dag, er bygget af
to omgange: Mod syd (nærmest skiltet) ses
den over 1.500 år gamle jernaldervej med
en vejbane af tætstillede, flade sten som er
omhyggeligt anbragt. Vejbanen flankeres
og indrammes langs kanten af større natursten. Vejbanen er anlagt ovenpå et solidt
fundament af større sten og var sikkert dækket med sand for at lette kørslen. Passagen
af Hulebækken i vejens nordende foregik
via et åbent, stenlagt vadested.
Jernaldervejen blev på et tidspunkt opgivet,

Anlæggelsen af en sådan vej har krævet
en velorganiseret arbejdsindsats, hvor bl.a.
sten fra et stort område skulle indsamles.
Nogle sten er genbrugte: I den vestlige vejside ved overgangen mellem jernalder- og
middelaldervejen ligger f. eks. en gammel
kværnsten og i vejens sydligste ende ses en
sten med talrige, små indhuggede fordybninger - såkaldte skåltegn. Skåltegn tilhører
typisk bronzealderen (1.800-500 f. Kr.) og
tolkes som frugtbarhedssymboler. Måske
var stenen der allerede i bronzealderen, hvor
overgangsstedet sikkert også blev benyttet.

Foto: G. Kunwald, Nationalmuseet 1953.

Under udgravningerne fandtes der tabte genstande som daterer vejene: Ravperler og flere
spydspidser fra jernaldervejen og hestesko
fra middelaldervejen er gennem tiden mistet
af vejfarende.
Set i en større sammenhæng indgår jernaldervejen i det store magtcentrum som i
romersk jernalder opstod omkring Himlingøje på Stevns, lige nord for Hårlev. Herfra
stammer bl.a. nogle af de rigeste udstyrede
gravfund efter romersk forbillede, som vi har
i Danmark, med flotte importerede genstande. Fund som vidner om et samfund
med stor kontakt til både resten af Norden
og ikke mindst Romerriget mod syd - og til
handel og kontakt var gode og sikre veje en
nødvendighed.

På luftfotoet herover er de kendte forhistoriske spor ved Broskob optegnet. Den stenlagte oldtidsvej krydser den fugtige lavning
ved Hulebækken og i Storkeskoven nord for
bækken leder hulvejene i skrænten mod det
fladere og mere fremkommelige landskab
længere nordpå.
I skoven findes også spor fra oldtidsmarker - såkaldte digevoldinger. De ses nu
som er lave udfladede volde i skovbunden - som regel indtil ½ m. høje og typisk
4-6 m. bredde. Digevoldingerne markerer
gamle markskel, hvor sten og andet materiale fra markerne blev henlagt og hvorom

der med tiden gennem jordfygning og pløjning på de omliggende marker opbyggede
sig lave skelvolde.
Langt de fleste af sådanne oldtidsmarker stammer fra den tidlige jernalder i århundrederne før Kristi fødsel. Tidligere
strakte markerne sig sikkert langt ud over
det nuværende skovareal. Det er kun i
gamle skove med nænsom nutidig drift og
på udyrkede arealer, at disse tusindårige
markspor findes i dag. På dyrket land er de
for længst forsvundet, men på luftfotos kan
man ofte stadig se skellene som skygger i
den opdyrkede jordbund.

Tegn. Fl. Bau

Willkommen auf dem Broskovweg, einer der am besten bewahrten Urzeitwege Dänemarks. Der Weg besteht
aus zwei gepflasterten Verkehrsseiten
auf der Weide südlich der alten Furt
über den Hulebækken. Hier, an der
schmalsten Stelle des Tals, wurde der
Verkehr über Jahrtausende hinweg auf
dem Weg und über die Sümpfe des
Bachs und weiter entlang der Hohlwege des Waldes nördlich des Baches
geleitet. Im Wald kann man auch Grenzwälle um die Felder der Vergangenheit aus der frühen Eisenzeit sehen.
Ganz unten und in südliche Richtung in
der Nähe des Schildes, kann man eine
nach römischem Vorbild mit Steinen
gepflasterte Seite des Weges aus der
jüngeren römischen Eisenzeit um ca.
300 n. Chr. sehen.
In nördliche Richtung bis zur Furt über
den Bach liegt diese Seite des Weges
unter einem gepflasterten Weg aus
dem Mittelalter von ca. 1200. Es ist
ganz deutlich zu sehen, dass der Weg
der Eisenzeit mit seinen dicht aneinander gestellten, flachen Steinen, am besten ausgeführt wurde und die Ränder
des Weges werden mit grösseren Steinen eingerahmt.
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Oldtidens brolagte vej over Hulebækken

