Oldtidsvejen og Gammel Holstebrovej
Oldtidsvejen og Gammel Holstebrovej er spor af to gamle forløbere for
den nuværende Holstebrovej, rute
16 mellem Viborg og Holstebro.

Oldtidsvejen (The Ancient Road)
An ancient road running from Viborg
in the middle af Jutland to Bovbjerg
in the West. The burial munds that
line the route indicate that the road
was built in the Agricultural Stone
Age, approximately 5,000 years ago.

Oldtidsvejen
Hulvejene i skrænterne af Røverdalen og nogle af sporene på tværs af
dalen er en del af Oldtidsvejen.

Gammel Holstebrovej

Det er et flere tusind år gammelt
vejforløb i Vestjylland fra Viborg i øst
til Bovbjerg i vest.
Hulvejene er slidt ned i skrænterne
ved færdsel gennem tusindvis af år
af folk, dyr og primitive vogne.
Oldtidsvejens forløb gennem Vestjylland er især markeret af store
rækker eller grupper af gravhøje.
Forløbet er særligt tydeligt vest for
Karup Å.

(the Old Holstebro Road):

This is what remains af the eighteenth/
nineteenth century road running
between Viborg and Holstebro. It was
a simple gravel road that followed
long stretches of the Ancient Road.

Gravhøjene på skrænten af dalen
tyder på, at vejen stammer fra bondestenalderen for omkring 5.000 siden.

Gammel Holstebrovej

Oldtidsvejen fulgte kanten af den
såkaldte hovedopholdslinje. Den linje, hvor isranden stod i længere tid i
slutningen af sidste istid for omkring
16.000 år siden.

Dæmningen mellem de to synlige
grøfter er nyere. Det er resterne af
1700-1800-tallets landevej mellem
Viborg og Holstebro - Gammel Holstebrovej.

I oldtiden kørte man ikke kun i et
enkelt spor. Oldtidsvejen har været
et vidt forgrenet system af simple
sand- eller grusveje.

Gammel Holstebrovej var den første
officielle hovedvej mellem Viborg og
Holstebro frem til 1829. Vejen gik
fra Viborg over Finderup, Vedhoved,
Sejbæk til Hagebro ved Karup Å.

Sporene her på tværs af dalen er
resterne af den gamle ”Hagebrovej” - den afgrening af Oldtidsvejen,
der gik direkte til et af de vigtige vadesteder over Karup Å, vadestedet
ved Hagebro godt 2 kilometer vest
for Røverdalen.

Gammel Holstebrovej var en grusvej. Over store strækninger fulgte
vejen den gamle Oldtidsvejs forløb.
Det ses særligt tydeligt her i dalen
og området.

I dag kan man flere steder se dybe
huller i det gamle vejforløb. Det skyldes, at folk på egnen har gravet efter grus i den gamle vej, efter at den
var blevet nedlagt som hovedvej.

Ny Holstebrovej
Grusvejen Gammel Holstebrovej
blev med tiden afløst af en stenbygget vej eller chaussé – Ny Holstebrovej.
Denne nye vej fik et forløb en del
nordligere end den gamle, og den
var først helt færdigt så sent som i
1857. Det er i dag den nuværende
hovedvej rute 16.
E. M. Dalgas – Hedeselskabets senere stifter – var som ingeniør med
til at anlægge den stenbyggede vej.
Skærverne til vejen skaffede man i
stor stil ved at udgrave egnens dengang mange oldtidshøje og knuse
de største sten derfra.

Oldtidsvejen (Prähistorischer Weg)
Ein uralter Weg, der quer durch Jutland fürht. Die Hügelgräber am Weg
deuten darauf hin, daß der Weg aus
der Bauernsteinzeit, vor ca. 5000
Jahren, stammt.
Gammel Holstebrovej
(Alter Holstebroweg):

Die Überreste eine Landstaße aus
dem 18.-19- Jahrhundert zwischen
Viborg und Holstebro. Die Landstaße war ein primitiver Kiesweg,
der auf langen Strecken dem Verlauf des alten ”Oldtidsvej” folgte.
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