
24

Sydsjællandske veje YII:

LigG Toi* til hans, hro og $årn
Fdrjernbanen k+m til Lund-
by i l8?0 har der sikkert
ikke værei megen forbindel-
se mellem folk i Kørrg og
det garnle Lundtry. Man var
adskilt af den stcre mose.
Ville rnan berøge hinanden,
rnåtte man gå, ricte eller age
enten norden 0m mo$en
over Ring Vejiebro, Ring og
Lundby Torp eller sønden
orn g€nnem Sallerup" Kast-
elev og Sværdborg. Da der
korn iernLranestatian på
Lundbysiden, snskccle be-
bcerne i Kdng sogn nafur-
tigvis cgså at kunne benylte
toget. h'Ied en bekostning af
3011fi0 rigsdaler blev der
anlagt en lige vej over mo*
seR, hvr:r man bedst kunne
finde fast grund. nernlig
over Flaskhslmen. Denne
rule har sikkert været benyt-
tet alierede af sfenalderens
rensdyrjægere tbr i ?-0ft1 år
riden {se artlklen februar
:005j.
Frl Christian den Tiendes 67

års fiadsel sdag ? 6. -reptemhrer

1937 Lrler, den 3,? knr lange
Storstrørnshro indviet. Den-
gang landets længsle brei,

son: frrLrandt Masnedø med
Falster og afløste færgefar-
ten. Vi er nu i bilismens
tidsalder, og skgnt datidens
bilcr havde beskerlelr fart,
mefite rnån. at der pir Næst-
ved * Vor"dingborg landevej
ikke skulle spildes tid på

den gamle rute omkring
Kostræde Eanker og ind

Atld*n op m*d Luwtlty^
g**rd.

gennern Køng og Højbrn.
Fra Ring Straad blsv dsr
fø* en lige vejlinje vesten

om Køng cg forhundet med
den ældre linje mod syd. De
vejfarende skulle dug ikke
lide sult rlg tdrut, så ud til
ttren ny vej ved indkørslen til
Kr*ng. midtvejs mellem
Næstved og Yordin*sborg.
blev der bygget en kro i
tidens karakteristiske enkle
stil. Den aRvendes nil sfim
lejligheder.

fl,n lige vejtøring af mere
privat karakter er opiiørslen
til godser og gårde, flanke-
ret af træer, ofle lind. I de

klassicistiske anlæg som f.
eks, på Lundbygård indgår
denne alld i en r3'mmetriak-
se, der leder gæsten 0p gen-
nem indkdrslen til gården
og rnellenr side{løje direkte
til hovedbygningens trappe.
Denne aild er clog meget
yngre en bygningelne frn
i 8 15, idet den er plantet
192-l i anletJnirrg al Christi-
arr den Tiendes hesgg. I de
senere år er filan igen Lre-

gyndt at plante træer langs
opk6rslen til nogle af e-*-

nens gårde.Eankrwjen i ffdng

AmatFrurkæolag Axel
Degn Johansson f,ra tund-

by skriver om 4750nmrå-
deLs histnrie i 4750Åvisen.
llu kan glædr dig til en ny
artikd i næste nummer af

475{}Avisen.
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