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Et vejnavn kan dække over flere tusinde års lokalhistorie. Det gør det mange steder i Roskilde Kommune. En
kommune, som blev nærmest fordoblet ved den seneste kommunesammenlægning, hvor Roskilde, Gundsø og
Ramsø Kommuner smeltede sammen til en. Dermed fik kommunen, borgerne og alle naboer hver især - en
lidt rigere historie, som kan fortælles via vores vejnavne. Eller som borgmester Joy Mogensen skriver i sit

forord:
"Det er vejene, der helt bogstavelig binder en kommune, dens indbyggere og dagligdagen sammen på godt og
ondt. I Roskilde Kommune er der over 2000 vejnavne, hvoraf mange oven i købet kan fortælle en historie, der
går hundrede af år tilbage, og om vigtige nybrud i lokalsamfundets udvikling. Der har været perioder, hvor

kun få nye vejnavne er kommet til og andre med en voldsom tilvækst. Men fælles for dem alle er, at
vejnavnene bygger på en stærk fælles dansk tradition, det omkringliggende lokalsamfunds historie og

karakteristika, og nogle gange endda en tidstypisk humor".

 Gader & Stræder i Roskilde Kommune er et opslagsværk om vejnavne - tilsat en masse lokalhistorie, sagn og
fakta om fauna og flora.
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