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Amterne som folkevalgte, regionale organer så dagens lys 

for 166 år siden, i 1841. Samme år fi k amterne overladt tilsy-

net med og delvis også bestyrelsen for vejnettet på landet. 

Og med vejloven af 1867 fi k amtsrådene ansvaret for hele 

det overordnede vejnet. 

Vejene har således altid været en amtskommunal kerneop-

gave. I perioder har vejene slugt helt op til 30 procent af 

amternes budgetter.

Den 1. januar 2007 fordeles de ca. 10.000 km landeveje, 

som amterne har haft ansvaret for, mellem staten og de 

nye kommuner. Det er blot én af de administrative omlæg-

ninger i den kommunale strukturreform, der med rette er 

blevet kaldt den største forvaltningsreform i Danmark no-

gensinde.

Midt i arbejdet med en sådan reform, er der ikke megen tid 

til refl eksion. Den nye struktur skal fungere fra dag 1. Det er 

fristende at glemme alt om det, man lader bag sig.

Men også fremtiden skal lære af fortiden, af dens succes’er 

og dens fejltagelser. Derfor er det væsentligt, at vi dokumen-

terer amternes virke. Det første initiativ i så henseende kom 

fra Dansk Amtsvejingeniørforening og Danmarks Vej- og 

Bromuseum, og resultatet er denne bog, som Amtsrådsfor-

eningen med glæde har støttet. Den fortjener at blive læst 

også af dem, der efter 1. januar 2007 får ansvaret for det 

overordnede vejnet. 

Carl Holst

Amtsborgmester (V) i Sønderjyllands Amt

Formand for Region Syddanmark

Formand for Amtsrådsforeningens Miljø- og Trafi kudvalg

Forord
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Landeveje til nærtrafi k
i jernbanens tidsalder 
1868 – 1880

I bogens første del rejser vi ud på de landeveje, der i takt med jernbanenettets etablering 

løbende blev omstillet til at betjene nærtrafi kken frem for fj erntrafi kken i årtiet efter 1867-

vejlovens indførelse. Jernbanernes æra var indledt, og hovedvejenes rolle var udspillet som 

hovedfærdselsåren for hestekøretøjer over lange afstande. Efter 100 års hovedlandevejsbyggeri i 

statens regi, blev hovedlandevejene fra 1. april 1868 overdraget til amternes bestyrelse. Fra nu af 

havde amterne ansvaret for Danmarks overordnede vejnet skabt til hestevognstrafi k. 



10 1868 – 1880

NYE LANDEVEJSMASKER TILFØJES 
NETTET

Hvordan var landevejsnettet udbygget i forskellige egne 

af landet? Hvordan vedligeholdt amtsvejvæsenerne lande-

vejene? Kunne landevejene befares eller var de i for dårlig 

stand? Var der overhovedet nogen trafi k på landevejene i 

jernbanens tidsalder, eller lå de blot øde og ubefærdet hen? 

Ja, hvordan var befolkningens oplevelser af landevejens 

stand i forhold til deres transportbehov? Her fortælles om 

landbefolkningens kørsel på landevejene, hvilke hestekøre-

tøjer folk benyttede, og hvad folk brugte vejene til. 

Kort over statens hovedlandeveje (1) og amternes mindre landeveje (2) i 1862. 

Amter overtager statens hovedlandeveje 

Landets amtsråd og amtsvejvæsener var ikke nybegyndere 

på vejområdet i 1868, for de havde i over 20 år øvet sig på at 

bygge og vedligeholde de såkaldte mindre landeveje. Der lå 

et forventningspres på de amtslige råd og vejvæsener om, 

at de skulle varetage opgaven på statens veje – de tidligere 

hovedlandeveje – ligeså godt og helst også billigere, end 

staten havde gjort. Samtidig med at amtsrådene stod på 

egen hånd med det fremtidige landevejsbyggeri, skulle de 

helst spare på landets samlede vejudgifter, fordi den øko-

nomiske indsats i højeste grad koncentreredes om at bygge 

jernbaner. 
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Antal vejassistenter og vejmænd 1871 

    Vejassistenter  Vejmænd

 Assens   2  20

 Bornholm   0  35

 Frederiksborg  3  44

 Hjørring   5  42

 Holbæk   2  45

 København   3  26

 Maribo   3  62

 Odense   3  57

 Præstø   5  74

 Randers   7  54

 Ribe   4  51

 Ringkøbing   2  62

 Roskilde   3  24

 Skanderborg  4  33

 Sorø   3  70

 Svendborg   5  103

 Thisted   4  77

 Vejle    4  53

 Viborg   4  70

 Aalborg   4  40

 Århus   3  25

 I alt   73  1067

Udover en amtsvejinspektør i spidsen for amtsvejvæsenet 

var der i landets 21 amtsvejvæsener tilsammen ansat 73 

vejassistenter og 1067 vejmænd til at arbejde på landevejene 

i 1871.*

* Generalrapport 1868/69-1870/71, s. CLIV-CXLI. 

Til at varetage statens kontrol med amternes vejbestyrelse blev 

overvejinspektør oberst Heinrich Theodor Wenck ansat i 1868. Et embede, 

som han bestred indtil sin død i 1885. Han var uddannet på Den Militære 

Højskole som ingeniør-premierløjtnant i 1830’erne, og fi k derefter en 

lang karriere i det danske vej- og jernbanevæsen. Før ansættelsen som 

overvejinspektør var han fungerende direktør for ingeniørkorpsets 

vejtjeneste i Danmark.* 

* Pedersen 1949, s. 18.

Ved kommunalreformen af 1841 blev sognekommuner 

og amtsråd oprettet. Herefter varetog sognerådene vejopga-

ven på landets sogneveje. Amtsrådene havde de mindre lan-

deveje og landevejsgader som deres ansvarsområde, mens 

statens militære ingeniørkorps udførte hovedlandevejsbyg-

geriet. Bygader hørte til købstædernes forvaltningsopgaver. 

Allerede med vejloven af 21. juni 1867 blev amterne ho-

vedaktør i forhold til landets overordnede vejnet. Herefter 

bestemte den decentrale vejbestyrelse, dvs. amtsrådene, 

hvor veje skulle nyanlægges, og hvordan de skulle vedlige-

holdes samt udførte tilsyn med sognekommunernes biveje. 

Den regionale vejudvikling blev i mindre udstrækning kon-

trolleret af overvejinspektøren og dennes assistent samt af 

indenrigsministeriet. Til at bygge og vedligeholde vejnettet 

havde amtsrådene en stab af mænd – amtsvejvæsenet. I 

spidsen stod vejinspektøren, som havde hovedansvar for pro-

jektering og udførelse af vejopgaver på amtets veje. Under 

vejinspektøren hørte vejassistenter, som primært var ansat til 

at udføre tilsynsopgaver med landevejenes tilstand og med 

vejmændene, som udførte et hårdt arbejde med at bygge og 

vedligeholde vejene. Amtsvejmænd var nederst i amtsvejvæ-

senets hierarki. Men det var forskelligt her i anden halvdel af 

1800-tallet, hvordan landets amtsvejvæsener var organiseret. 

Nogle vejmænd var fastansatte og andre fi k kun en lille fast 

løn med mulighed for akkordtillæg. Skærvehugning og kørsel 

med vejmateriale var udliciteret til fattige husmandsfolk.

Amternes vejnet anno 1871

Her skal gives et kort glimt af, hvordan landevejene var for-

delt ud over det ganske land i årene omkring 1870. Var det 
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muligt at færdes på landevejene for borgerne, og blev der 

overhovedet nogle veje tilbage, når amterne næsten selv 

kunne bestemme, hvilke veje de ønskede at optage som 

landeveje? 

Det var ikke ligegyldigt, hvor i landet man boede, hvis 

man ønskede at køre ad en landevej i starten af 1870´erne. 

Nogle amter var ret godt forsynede med veje, mens andre 

amter stadig havde store områder, hvor der slet ikke fandtes 

en eneste større vej. 

Til de godt forsynede amter, med mange kilometer lan-

devej i forhold til amtets areal og indbyggertal, hørte de 

jyske amter Viborg, Thisted og Århus. Viborg amt var med ca. 

625 km landeveje fordelt på 35 strækninger Jyllands lande-

vejsamt nr. 1. Efter den nye vejlov af 1867 havde amtet slet 

ikke nedklassifi ceret nogle af sine gamle mindre landeveje 

til sogneveje, men i stedet forøget vejnettet ved at bygge 

nye veje. „Der fi ndes derfor ingen Vei, som ikke er bruge-

lig for den tilstedeværende Færdsel, og der er derfor intet 

Amt i Jylland, hvor Befolkningen er saa stærkt forsynet med 

Landeveie, der gjøre ret god Tjeneste, men paa den anden 

Side er en stor Del af disse mindre godt regulerede.“1 Lidt 

kritik var der i overvejinspektørens bedømmelse af dette 

udstrakte vejnet, måske kunne amtet godt have luget ud 

i vejantallet.

Fyn var også helt godt med. Indbyggerne i det sydfynske 

Svendborg amt kunne glæde sig over, at vejene var rigelige 

i antal og godt fordelt i hele amtet, men med en koncentra-

tion af veje med udgang fra søkøbstæderne Svendborg, Ny-

borg og Fåborg. Odense amt med amtsrådskredse i Odense 

og Assens var også velforsynede med landeveje. Dog gik 

de fl este af Odense amtsrådskredses veje ikke på kryds og 

tværs, men havde næsten alle retningen vendt mod Odense 

købstad. Frederiksborg amt var det bedst forsynede af de 

sjællandske amter. Og i Bornholms amt, der ikke havde nog-

le tidligere hovedlandeveje at overtage, var øboerne også 

godt stillet med i alt 20 landeveje i årene 1868-71.

De tilbagestående amter med en mindre god infrastruktur 

her i begyndelsen af 1870´erne var i særlig grad de to folke-

tomme jyske amter i Ringkøbing og Ribe. For Ribe manglede 

forbindelser til Varde, Grimstrup, Estrup, Thorsted og Billund.2

Også Randers og Aalborg kunne bruge fl ere veje. Her havde 

Randers et for ringe antal veje i forhold til befolkningsmæng-

den og amtets udstrækning, og Ålborg amts østlige del sav-

nede fl ere veje. Sjælland var godt forsynet med landeveje, 

f.eks. byggede Københavns amt ingen nye landeveje. Selvom 

Sorø, Holbæk og Maribo amter var mindst forsynede, var der 

ikke tale om vejmangel, men de havde blot lidt færre lande-

veje i forhold til amternes arealer. 

Landeveje i svært terræn

Lokalbefolkningens kritik var berettiget i de tilbagestående 

amter, som endnu ikke i slutningen af 1860´erne havde 

fået bygget nok landeveje til at tilgodese behovet for gen-

nemgående veje af en rimelig standard. For det var et plus 
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På overvejinspektørens kort over Danmarks landeveje i 

1871 ses det tydeligt, at vejmanglen var størst i Vest- og 

Midtjylland. 
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for de vejfarende at have mange landeveje at køre på. Men 

hvis de var dårligt bygget eller dårligt vedligeholdt, kunne 

sognevejenes mere snirklede forløb være at foretrække, når 

landbefolkningen skulle ud på en længere køretur, end en 

sporet grusbelagt landevej. 

Der var fl ere forhold, som havde bestemt, hvordan lan-

deveje før 1868 var bygget. Men hvorfor havde nogle egne 

dårligere eller bedre infrastruktur end andre? En væsentlig 

forklaring var, at mange ældre veje ikke var anlagt efter ny-

ere tids ingeniørkunst. Tværtimod var de slet ikke anlagt, 

men trådt og kørt til i århundreder, hvorefter de løbende var 

blevet udvidet og forbedret. I virkeligheden var der få veje, 

hvis linjeføring var helt nyudstukne – oftest blev de gamle 

landeveje anlagt oveni i eksisterende vejlinjer. 

Vejenes tilstand her i årene umiddelbart efter 1868 afhang 

også meget af, hvorledes amtsvejvæsenerne tidligere havde 

tacklet deres egns naturgivne betingelser for vejbygning 

– dvs. terræn-, vand- og jordbundsforhold. Selvom Danmark 

er et fl adt land sammenlignet med vores nordiske naboer, var 

og er nogle egne i landet ugunstigere stillet end andre, hvad 

angår et mere kuperet terræn. Terrænforholdene var en be-

sværlig medspiller, når amtsvejvæsenerne havde anlagt veje 

uden den nødvendige tekniske kundskab, som først for alvor 

kom på banen i årtierne frem mod århundredeskiftet.

I Østjyllands bakkede landskab fulgte mange landeveje 

terrænets stigninger og fald. Skanderborg amtsrådskreds 

var mest ugunstigt stillet med landskabets mange bakker 

og vådområder, hvilket gjorde vejanlæggene vanskelige og 

dyre at foretage.3 Også Vejle amts østlige del var kuperet. 

Landevejen fra Vejle til Jelling blev udråbt af overvejmyndig-

heden til at besidde det ringeste længdeprofi l i hele Jylland. 

Uden fornuftig grund var vejen nemlig ført over Vejle- og 

Greisdalens højeste og stejleste bakker. De stejle stigninger 

udgjorde ca. 3 3/4 km af vejens samlede længde på ca. 11 

km.4 I øvrigt var ca. halvdelen af Vejle amts veje anlagt på 

et tidspunkt, hvor man ikke var i stand til at overvinde de 

tekniske vanskeligheder, der kunne være forbundet med at 

bygge veje. 

Klippeøen Bornholm havde også vanskelige vejbygnings-

vilkår. Klipperne var ikke til at fl ytte på, og det var kostbart 

at anlægge gode veje i et kuperet og til kysterne skrånende 

terræn. Vejene var nødt til at følge naturens terrænforhold. 

Ingen vej uden grus og sten

Fællesnævneren for Bornholm, Præstø og Hjørring amter var 

manglen på godt vejbygningsmateriale. Det kan lyde un-

derligt, at råstoff er var en mangelvare på Bornholm. Granit 

var der nok af, men desværre ikke noget godt grus; det for-

håndenværende grus havde ingen god bindekraft og bære-

evne. Jo længere man kom østpå i Præstø amt – jo mindre 

vejmateriale fandtes der. Samme mangel på vejmateriale var 

Hjørring amt også underlagt. Her var det ikke til at opdrive 

grus eller stridt sand på de fl ade bakkepartier. Og det var 

ikke særligt godt at anlægge en vej ovenpå strandarealer og 

klitter.Derfor var en del af vejene i det nordjyske amt natur-

veje, hvoraf enkelte var bygget som rene lyngbaner.5

Hvorfor købte amtsvejvæsenerne ikke bare vejmaterialer 

udefra, når de nu ikke havde nogle gode råstoff er lokalt? 

Martinus Rørbyes skitsetegning af et 

hestekøretøj på en snoet og bakket vej til 

Vestervig juni 1830.
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Man må gøre sig klart, at det i hestekøretøjernes tid var 

forbundet med ekstra økonomiske omkostninger for de 

regionale vejvæsener at foranstalte transporter af materiale 

langvejsfra, selvom det var muligt at få godstransporten ført 

via skib og det ukomplette jernbanenet. Ikke nok med at 

materialet skulle udvindes, sorteres, og sten slås i passende 

mål. Det skulle også transporteres over store afstande, og 

udlægges af vejmændene på kørebanerne. Derfor anvendte 

vejvæsenerne i starten de naturlige forekomster i amtet, og 

de skulle oven i købet helst ikke transporteres for langt in-

denfor amtets egne grænser. Materialet blev taget fra de 

naturlige forekomster af grus i bakker og sand fra stranden. 

Når en vej blev anlagt og bakker udgravet, fi k vejvæsenet 

foræret vejmateriale lige ved hånden. Ellers blev grus og 

grusgravssten udvundet i nærliggende grusgrave, men det 

hårdeste og bedste stenmateriale var og blev kampesten 

fra markerne. 

Gode veje til hestevogn

Generelt var de veje, som amterne havde overtaget fra sta-

ten – de tidligere hovedlandeveje – vejteknisk set særdeles 

solidt og godt bygget. Typisk var de anlagt efter de lige lin-

jers princip. Der var slået en lige streg igennem landskabet 

ud fra den vejbygningsfi losofi , at veje skulle udstikkes med 

den kortest mulige afstand fra a til b. Bakker var udgravet, så 

vejene ikke havde store stigninger, derfor fulgte disse veje 

ikke et gammelt vejspor afsat i terrænets uregelmæssighe-

der. 

Amtsvejvæsener ejede mindre eller større 

grusgrave. I disse kunne småentreprenører, 

som arbejdede på licitationsvilkår, tage 

vejmaterialet og køre det ud til vejens 

oplagspladser. På billedet ses arbejdsmænd 

fotograferet i en større grusgrav 

– Rikkesminde grusgrav syd for Odense 

omkring år 1900.

Undtagen de tidligere hovedlandeveje i Jylland var stør-

stedelen bygget med en vejbredde på over 20 alen, (ca. 12,5 

meter) inkl. grøfter, hvoraf selve kørebanens bredde ofte kun 

optog de 9 alen (ca. 5,5 meter). Vejbanen var udført ved ud-

gravning af en såkaldt vejkasse, hvori var lagt et bundlag 

eller paklag af store sten, hvorefter fulgte et eller fl ere lag af 

stenskærver med grus ovenpå. 

Dette hovedvejnets konstruktion og standard var en gave 

til amtsrådene. Hvorledes de blev behandlet efter amternes 

overtagelse i 1868, foruden om færdslen på dem svarede til 

tidligere tiders behov og de benyttede hestekøretøjer, skal 

vi se nærmere på senere.

Hvilken vejtype passede til datidens hestekøretøjer her 

i sidste tredjedel af 1800-tallet? For det første afhang det 

af, hvor meget vejen blev benyttet. Var der meget færdsel 

skulle vejens bæreevne og vedligeholdelse være af en sådan 

standard, at vejen kunne tåle et stort pres. For at køretøjerne 

kunne passere hinanden var en vis kørebredde gavnlig, og 

helst den samme bredde i hele vejens udstrækning. En god 

vej var ikke anlagt uvilkårlig efter terrænets bakker og skrå-

ninger. Bakkerne var gravet ud og lavninger fyldt op. Solide 

broer og stenkister var bygget, så det var muligt at passere 

vådområder. 

Amtsrådene og deres vejvæsener tilbød i 1868 trafi kan-

terne at køre på et hold A veje – de fl este af statens tidligere 

hovedlandeveje – et hold B veje – amtsrådenes egne solidt 

bygget og vedligeholdte mindre landeveje – og endeligt et 

hold C landeveje, der var dårligt anlagt med sparsom eller 
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slet ingen vedligeholdelse. Indenfor disse tre hovedkatego-

rier var utallige variationer over temaerne solide veje og ikke 

solide veje. Bedømmelsen af vejenes tilstand vurderedes fra 

myndighedernes side efter, om den pågældende vej var me-

get trafi keret eller ikke foruden efter, hvor meget vejen kunne 

bære. Indlysende nok skulle vejens standard helst følge vejbe-

hovet. En defi nition af en vejs godhed stod i forhold til, hvilken 

færdselsbetydning vejen havde.6 Derfor behøvede veje uden 

særlig megen trafi k heller ikke at være superstærkt byggede. 

Først ser vi lidt nærmere på de amter, der havde formået 

at holde en god standard på deres egne veje i årtierne før 

decentraliseringen. Med afsæt i hvordan datidens vejteknisk 

kritiske øjne målte en landevej, kan det oplyses, at overvejin-

spektøren lagde de gamle hovedlandevejens gode tekniske 

udførelse som rettesnor og skabelon for, hvordan amternes 

gamle, mindre landeveje skulle vurderes. Her var der særlig 

ros til vejvæsenerne i Sorø, Svendborg og Århus amtsråds-

kredse, hvor vejene i Sorø og Svendborg havde fl ere fortrin, 

bl.a. var vejenes længdeprofi l godt afrettet, og vejnettet var 

godt fordelt. 7 Dvs. ingen ufremkommelige stigninger, hvoraf 

Sorø var forskånet for et kuperet terræn og mange vandløb. 

Tillige var vejenes vejføring lagt hensigtsmæssigt for sam-

færdslen med en god fordeling af landeveje til jernbanekøb-

stæderne, der kunne nås fra alle dele af Sorø amt.

Mangelfuld vejingeniørkunst

De dårligere byggede veje var der stadig mange af i Dan-

mark. De havde en for smal og uens vejbredde, for let byg-

gede vejbaner, dårlige vandafl edningsforhold og for stærke 

stigninger.

Selvom Københavns amtsrådskreds kun var begunstiget 

med 7 landeveje, hvoraf de 3 var tidligere hovedlandeveje, 

fi k de resterende landeveje ikke en særlig positiv omtale her 

i 1870´ernes første år: „saa er det dog vist, at der neppe i 

Selvom de jyske amter ikke var godt repræsenteret i statistikken for et samlet 

godt vejnet, havde Århus amt mange grundforbedrede veje allerede omkring 

1868, og de var endog „forsvarligt udført”. Dette foto fra ca. 1865 er et af 

de ældste vejfotografi er, der fi ndes i Danmark. På billedet ses den gamle 

Hads Herredsvej ved Frederikshøj Kro i det sydlige Århus, som er det første 

stykke af landevejen fra Århus til Odder og derfor bedre kendt i nutiden som 

Oddervej. Læg mærke til de mange bunker med vejmateriale i vejkanten – og 

hestevognen, der kører ned ad den stejle bakke.
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noget andet Amt fi ndes Landeveie, d. v. s. ældre, mindre 

Landeveie, der i teknisk Henseende lade saa meget tilbage 

at ønske som netop Kjøbenhavns Amts Landeveie.“8

Generelt var grundforbedringerne udført uplanmæssigt, 

fordi amtsrådskredsen ikke havde haft en fagkyndig vejin-

spektør. Men der var forbedringer undervejs i 1870´ernes 

første halvdel, hvor vejbredden blev udvidet efter ansæt-

telsen af en fagkyndig person i embedet.9

Det var især galt med Frederikssundsvejen og Frede-

riksborgvejen, der begge havde dårlige længdeprofi ler og 

problemer med vandafl edning. Vejenes bredde var meget 

uens; de vekslede mellem 5-7,5 meter, og vejene havde 

mange krumninger, fordi de stadig fulgte gamle vejspor. 

Det stod ikke meget bedre til i Holbæk amt, som ikke tidli-

gere havde været et tilbagestående vejamt.:„thi medens man i 

Holbæk Amt blev staaende ved det opnaaede Resultat : en ret 

passabel Kjørebane, er der i de fl este af de andre Amtsraads-

kredse ved den første Istandsættelse af alle vigtige Veie arbei-

det efter rigtige tekniske Regler, idet man havde for Øie, at det 

lønner sig at vælge muligst lige Linier, hvorved Veiene afkortes 

og at regulere Længdeprofi let saaledes, at Transporten af Læs 

ikke vanskeliggjøres ved steile Stigninger.“10

Også Thisted amt måtte se sig forbigået af amtsvejvæ-

sener, der ved vejlovens ikrafttræden var nytænkende og 

stod parate til at styrke vejindsatsen til gavn for en hurtigere 

og mere bekvem færdsel. „Fra gammel Tid har Amtet havt 

Landevejes bredde inkl. grøfter 1868-71
   

 Under 7,5 m 7,5-12,5 m Over 12,5 m Landeveje i alt

 København 2 2 3 7

 Århus  2 7  9

 Roskilde  6 2 3 11

 Hjørring 6 8  14

 Assens   15 1 16

 Ringkøbing 2 14  16

 Thisted 9 8  17

 Aalborg 5 12  17

 Skanderborg  5 12  17

 Ribe 12 5  17

 Holbæk 4 14  18

 Randers 7 13  20

 Bornholm 17 3  20

 Vejle 6 17  23

 Odense   22 2 24

 Frederiksborg 11 12 2 25

 Maribo 11 15  26

 Svendborg 17 8 2 27

 Præstø 16 16  32

 Sorø 4 26 3 33

 Viborg 26 9  35

 I alt 168 240 16 424

Tabellen viser, hvor brede amternes landeveje var anno1867. I den gamle 

vejforordning af 1793 havde der været krav om, at hovedlandeveje var anlagt 

med en bredde på 20 alen inkl. grøfter (12,5 m), mindre landeveje 12-14 alen 

(7,5-8,8 m) foruden grøfter, og at sognevejes bredde var mindst 8 alen (5 m) 

og helst 10-12 alen (6,3-7,5 m). Disse bredde-krav blev ophævet ved vejloven 

af 1867. Derefter bestemte amterne selv, hvilken bredde nye landeveje skulle 

have, dog under forudsætning af overvejmyndighedens godkendelse.*

* Generalrapport 1868/69-1870/71, s. II-CXLVII.   

Et uheldigt eksempel på fortidens dårlige vejplanlægning 

snoede sig igennem Præstø amt. Denne vigtige ældre 

landevej for oplandets sydlige herreder gik fra Køge og 

sydover igennem alle landsbyer til Kallehave færgeplads 

(Kalvehoved). På den ca. 64,5 km lange vej (nr. 4 på kortet) 

var der slet ikke taget højde for at anlægge en lige og kortest 

mulig vejføringslinje.* 

* Generalrapport 1868/69-70/71, s. 19.
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Ord for at have gode Veie, men medens de fl este Amter ere 

gaaede fremad i Udviklingen af deres Veinæt, er Thisted Amt, 

naar de sidste Aar fraregnes, i det Hele tage staaet stille, da 

det man for 30 Aar tilbage kaldte gode Veie, nu ikke længere 

kan anses for at være det.”11

Alle amtets 316 km veje havde før 1868 været betegnet 

som istandsatte, men omkring 1870 revurderedes dette 

syn, hvor halvdelen, ca. 158 km, nu trængte til grundig 

istandsættelse herunder slåning af grøftekanter og forbed-

ring af vejenes bredde og længdeprofi l. Bemærk, at det 

ikke var kørebanerne, som fi k den hårde medfart. Thisted 

amt gjorde noget ved deres utidssvarende veje, og inden 

udgangen af 1871 var ca. 28 km landeveje forbedret. Det 

var ikke let for amtsvejvæsener at udføre en ekstra indsats 

på vejene, når arbejdskraftkapaciteten blev taget væk fra 

amtets daglige vejopgaver. Kun hvis vejinspektøren og 

amtsrådet var villige til at ændre på den måde vejvæsenets 

opgaver blev udført på, f.eks. ved at omfordele vejmænde-

nes distrikter eller leje ekstra arbejdsmænd for en kortere 

periode, var det muligt.

Hvilket samfærdselshensyn havde vejmyndighederne 

taget højde for ved udstikning af en ældre landevejs lin-

jeføring? De mindre landeveje havde tjent formålet som 

forbindelsesled regionalt mellem fl ere landsbyer eventuelt 

med købstæder som start- og slut-mål. Men det var ikke 

længere anerkendt i samtiden at føre vejlinjerne på den 

måde, medmindre der var en særlig god færdselsmæssig 

begrundelse herfor. Efter dette ikke prisværdige princip var 

næsten alle Assens amtsrådskreds landeveje ført undtagen 

den tidligere hovedlandevej mellem Middelfart og Odense. 

Kortet viser udviklingen af jernbanenettet i 

Danmark med årstal for linjernes åbning.
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Vejene bølgede i terrænet og gennemskar landet i utallige 

bugter fra by til by.12

Omvendt kunne gode begrundelser for afvigelser fra de 

lige linjers princip godt accepteres, hvis vejenes behov i høj 

grad kom til at tilgodese lokale interesser for f.eks. afsætning 

af landbrugsprodukter, som tilfældet var med landeveje i 

Maribo amt.13

Vejbehovet efter jernbanernes fremmarch

Lad os slå fast, at der selvfølgelig var brug for gode re-

gionale veje, selvom jernbanelinjer skød frem over det 

ganske land. Efter amtsrådenes selvbestemmelse på vej-

området var udvidet ved vejloven af 1867, traf rådene nu 

alene beslutninger om at bygge nye veje på baggrund af 

vejbrugerne krav og overvejinspektørens gode råd.14 For 

amtsrådene var det ikke uden betydning, at de selv kunne 

bestemme, om de fandt det fordelagtigt for amtsrådskred-

senes egen økonomi at nybygge en vej. Skulle et amtsråd 

tage højde for at hjælpe vejfarende fra et andet amt videre 

på en nybygget landevej over kredsens egne jorde eller 

lade en vigtig vejforbindelse igennem to eller fl ere amter 

strande ved amtsrådskredsens grænse? Var befolkningen 

selv villige, til at yde et kontant økonomisk bidrag som 

tillæg til amtsskatten for at få en ny vejforbindelse? Eller 

valgte amtsrådene at give sognene tilskud til anlæg af sog-

neveje i stedet for – og på den måde undgå at betale for 

vejenes vedligeholdelse?

Der var mange modeller for amtsrådene at vælge imel-

lem og mange spørgsmål for os i eftertiden at få svar på. 

Amternes infrastruktur var her i 1800-tallets anden halvdel 

ikke planlagt efter en langsigtet og fastlåst vejbygningsplan. 

De fl este amtsråd planlagde i samspil med amtets vejin-

spektør nye tiltag på vejene for et år ad gangen – og ikke 

for mange år ud i fremtiden. Der kunne hurtigt opstå et akut 

behov for nye veje, fordi færdselsmønstrene lokalt ændre-

des, eller fordi antallet af indbyggere steg. Men perioden fra 

1868 til 1910 var ikke en vejbygningsæra. Behovet for nye 

veje var ikke så stort, når jernbanerne udfyldte samfærdsels-

behovet ved at overtage langdistancetrafi kken. I de første 

cirka 20 år af amternes selvstyre på landevejsområdet, blev 

det overordnede vejnet udvidet med nybyggede veje i de 

egne, hvor vejnettet i 1868 var for grovmasket – især med 

adgangsveje til de nye jernbanestationer. Efter at denne 

supplerende vejbygning var forbi, fik befolkningen ikke 

mange nye landevejevejstrækninger før efter 1910. 

Færdslen forskydes i vej-rige amter

Færdselsbilledet i de første år efter degraderingen af hoved-

landevejene til amtsrådenes bestyrelse var, at færdslen aftog 

på mange af de forhenværende hovedlandeveje. Hurtigt 

blev landevejstrafi kken mellem landets fj erne egne udkon-

kurreret af de nyanlagte jernbanespor.

Disse forskydninger af trafi kken op igennem 1870´erne 

resulterede i mindre gennemgående landevejsfærdsel fra 

landsdel til landsdel. I stedet blev rollen for amtets veje at 

betjene nærtrafi k til og fra de lokale og regionale trafi kknu-

depunkter – landsbyer, købstæder, havne og jernbanesta-

tioner. Dette ændrede mønster kom også til at fremmane 

en stillingstagen hos amtsrådene i de ellers landevejsrige 

områder i landet.

Her skal vi høre lidt mere om, hvordan disse trafi kforskyd-

ninger løb for sig i Sorø amt. Men først en kommentar fra 

overvejinspektør Wenck til trafi ksituationen i Sorø amtsråds-

kreds anno 1871:

„Efterat de ældre Hovedlandeveie ved Jernbanens Anlæg 

tabte deres tidligere Betydning, er der egentlig ingen For-

Et nærmere blik på landevejsnettet i Sorø amt anno 1871 viser tydeligt, 

at vejmanglen var størst i de sydlige dele af amtet. Overvejinspektøren 

anbefalede, at amtet udbyggede vejnettet med bl.a. en ny vejforbindelse 

mellem Skælskør og Næstved. Allerede inden 1874 var første etape af denne 

tværgående nye landevej mellem Skælskør og Næstved påbegyndt med ca. 

3,8 km indtil Tjæreby, hvor den nogle år efter fortsatte videre i anden etape til 

Bøgelunde. Endelig ved udgangen af 1880 var vejen nået helt til Spjellerup.
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skjel mere mellem Amtets forskjellige Landeveie, da deres 

Afbenyttelse omtrent er ens, alene med den Forskjel, at den 

selvfølgeligt er ulige større paa de Strækninger, der ligge 

i Nærheden af Samlingspunkterne for Færdselen, nemlig 

Kjøbstæderne og Jernbanestationerne.“15

Måske kom det bag på medlemmerne af Sorø amtsråd, 

at færdslen i amtet var ændret på en sådan måde, at de til 

trods for at være velforsynet med landevejslinjer i forhold til 

amtets areal nu blev opfordret til at dække det nye vejbehov 

ind. Der var brug for gode landevejsforbindelser til gavn for 

afsætning af lokalbefolkningens erhvervsproduktion bl.a. via 

udskibningshavnen i Mullerup beliggende i Holbæk amt. 

Dette amt havde allerede ført en god vejforbindelse til hav-

nen, men en tilslutning hertil manglede igennem Sorø amt. 

For at afhjælpe beboere i den vestlige del af Præstø amt 

videre til jernbanen i Haslev, kunne det også være hensigts-

mæssigt, hvis amtsrådet i Sorø istandsatte og optog en bivej 

med passage forbi Bregentved og Snaven, foruden at man 

istandsatte amtets landevej fra Ringsted til Præstø amtsråds-

grænse ved Bulbro.16 Hvordan reagerede amtet herpå? Ef-

terkom de ønskerne fra den vejledende overvejmyndighed, 

og fi k naboindvånerne foruden amtets egne beboere nye 

vejforbindelser? Amtsrådet var ikke stemt for at istandsætte 

og overtage sognevejen til Haslev station fra Sorø amtsråds-

kreds grænse og videre til Snaven, men i stedet gik grevska-

bet på Bregentved gods ind i sagen, hvorefter det pågæl-

dende sognevejstykke blev sat i stand. I forhold til amtets 

egne indbyggere i syd var amtsrådet lydhøre.17

I den fynske region, nærmere betegnet i Odense amts-

rådskreds, havde de 2 tidligere hovedlandeveje også tabt 

deres betydning til fordel for den parallelle jernbanetrafi k. 

Især Årup station havde taget færdslen fra hovedvejen mel-

lem Vissenbjerg og Gribsvad, men til gengæld var en del af 

den lokale færdsel bibeholdt.18

Selvom Odense amtsrådskreds allerede i 1868 havde man-

ge landeveje – i alt 23 – var vejbehovet ikke dækket ind. På 

baggrund af opfordringer i de fl este tilfælde fra kredsens egne 

beboere, anlagde det fynske amtsråd i perioden fra 1868-74 

fi re nye landevejsstrækninger: Lumby-Bladstrup (1868-71), 

Dalumvejen (1871-73), Verninge-Lundegaard (1872-73) og 

endelige Ferritslev-Ellinge (1874). Og i 1878 blev landevejen 

Hjorslev-Klintebjerg forlænget helt ud til stranden.19

Af disse vejstrækninger havde indenrigsministeriet pres-

set på for at få anlagt en sydgående forbindelse til Tomme-

rup jernbanestation, hvor Verninge-Lundegaard vejen kom 

til at udgøre første etape.20

Der var størst mangel på landeveje i den nordlige del af Fyn, 

men her var Odense amtsråd tilbageholdene med at udbygge 

vejnettet. Ministeriet pressede på for at få amtsrådet til at 

udvide Lumby-Bladstrup vejen indtil Bogense-Krogsbølle 

landevejen (nr. 10 på kortet); en anmodning som amtsrådet 

ikke gik ind på at eff ektuere.*

* Generalrapport 1871/72-73/74, s. 7.

På Bornholm havde udnyttelsen og afsætning af træ fra Almindingen forøget 

færdslen, så tre landeveje nr. 18, 19 og 20 var blevet optaget af amtsrådet 

til at dække dette erhvervsmæssige færdselsbehov allerede før 1871. 

Trafi kintensiteten på øen blev også forskubbet i nærheden af Rønne købstad, 

hvor det ekstra pres på vejene blev imødegået med forstærkninger af de 

mest benyttede vejstykker. På øen som helhed var der ikke tale om megen 

gennemgående færdslen. Færdslen blev karakteriseret som let – med få tunge 

vogne, der på en kort tid af året blev benyttet, når kornet skulle udskibes.*

* Generalrapport 1868/69-70/71, s. 1-2.
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Allerede ved udgangen af 1874 var antallet af landeveje 

i Odense amtsrådskreds oppe på det maksimale antal med 

i alt 27 landeveje, og der kom ikke fl ere nyanlagte stræknin-

ger til før efter 1910. 

Alle nytilkomne vejlinier i perioden fra 1868 til 1880´er-

nes midte er der ikke spalteplads til at præsentere her. Som 

fællestræk var trafi kkens centre også efter 1868 de lokale og 

regionale postcentre. Dette holdt ved, indtil et mere fi ntma-

sket privatjernbanenet forbandt landet. Vi skal høre mere 

om posttransporternes færdsel på landevejene i 1870´erne. 

Som eksempel på veje, som stadig var vigtige, kan nævnes 

strækningerne Holbæk-Ringsted og Kalundborg-Slagelse.21

Stationsveje til den vestjyske længdebane

Landsdele, som endnu ikke omkring 1870 var blevet tilgo-

deset med gode samfærdselsforbindelser, havde en udfor-

drende opgave foran sig. For nogle amtsråd gjaldt det om at 

holde hovedet koldt og afvente, hvor nye jernbanelinjer og 

jernbanestationer blev placeret. Dernæst at få skabt et net 

af tilslutningsveje, så det var muligt for folk at få let adgang 

til en togstation. Overfor sådanne valg stod især amtsrådene 

i Ringkøbing og Ribe amter i 1870´ernes første år, hvor den 

vestjyske længdebane stadig var på tegnebrættet.22 I takt 

med afklaringen af jernbanens linjeføring i 1872 anlagdes 

nye landeveje i de to vestjyske amter. Allerede i 1871 mente 

overvejinspektøren, at det var nødvendigt at udbygge Ring-

købings amts vejnet med 150 km, hvilket ville svare til en 

forøgelse af amtets landevejsnet med over 1/3.23 Heriblandt 

var forslag til fi re stationsveje og fi re nye veje bl.a. fra Lemvig 

til Harboøre og Karup-Sunds-Herning. 

Det vestjyske jernbaneprojekt fra Esbjerg over Varde og 

Ringkøbing til Holstebro var af sådan en størrelse og vigtig-

hed, at det gik forud for tilliden til, at de vestjyske amtsråds-

medlemmer selv kunne håndtere landevejsbyggeri i sådan 

en størrelsesorden. Dette til trods for rådets lovmæssige ret 

til selv at bestemme over amtets nye vejudvidelser. Fra 1872 

og frem til jernbanens indvielse i 1875 præsenterede over-

vejinspektøren og indenrigsministeren i fællesskab med 

Hedeselskabet og selskabet for de „Jydsk-Fyenske Jernba-

ner“ statslige vejplanforslag for udbygningen af vejnettet i 

Ringkøbing amt.24

Men amtsrådets medlemmer tog ikke uden videre de 

statslige vejplaner til sig, som nok var til gavn for amtets bebo-

ere, men sandsynligvis også dyre for amtsrådet at få realiseret, 

fordi amtsrådet ydede tilskud til jernbaneanlæggene. 

Allerede i februar 1873 fremlagde amtets vejinspektør, 

Hylling, en vejplan gældende for årene 1873-76. Forslaget 

på ca. 64 km stationsveje ville koste 85.000 rigsdaler at an-

lægge. Planen gik i sin korthed ud på at anlægge 7 stati-

onsveje. Her ville amtsvejvæsenet først starte med vejene 

til Vinderup, Ulfborg og Thim i 1873-74. Fra 1874 til 1876 

skulle Skjern, Tarm og Lem få tilslutningsveje, og i 1875-76 

skulle den syvende vej nå Vemb station.25 Men adgangsve-

jene blev ikke bygget helt i overensstemmelse med planen. 

Vinderup, Ulfborg, Tarm og Lem fi k deres stationsveje, men 

vejen til Thim station blev for dyr og blev i stedet ført ad den 

gamle landevej. Vejlinjen til Vemb station strandede pga. for-

handlinger om et nyt jernbaneanlæg fra Vemb til Lemvig.26

Kaptajn Enrico Mylius Dalgas (1828-94) er mest kendt som 

hedesagens forkæmper. I 1866 blev han administrerende 

direktør for Det danske Hedeselskab, mens han samtidig var 

ansat ved ingeniørkorpsets vejtjeneste. I 1868 udnævntes 

han til assistent for overvejinspektør Wenck, hvor han fi k til 

opgave at udøve vejkontrol primært i Jylland. Dalgas var 

særdeles aktiv for at få vejnettet i hedeegnene udbygget. 

I 1872 udarbejdede han sammen med Statsbanernes 

overingeniør Tegner et statsligt vejplanforslag for 

vejudviklingen i Ringkøbing amt. Efter Wencks død overtog 

Dalgas posten som overvejinspektør, hvor han arbejdede i 9 

år, indtil han afgik ved døden i 1894.*

* Pedersen 1949, s 19. 
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Heller ikke linjeføringen for Skjern stationsvej blev en 

let sag. Indenrigsministeren godkendte ikke amtsrådets 

forslag, da vejen ikke var projekteret helt til Arnborg sogn, 

men stoppede allerede ved tværvejen mellem Assing og 

Felding. Amtsrådets lod sig ikke overtale til en længere vej-

føring, og den påtænkte nye jernbane fra Herning til Skjern 

sænkede beslutningstempoet for, hvor vejene skulle place-

res. Da denne jernbane åbnede i 1881, havde amtsrådet kun 

etableret en vej fra Skjern til Kjelstrup mark.27

Som drillende intermezzo i august 1875 videresendte 

overvejinspektøren en skrivelse fra bestyrelsen for Det 

danske Hedeselskab med en samlet plan for hedevejnet-

tet. Denne nye plan indeholdt ikke mindre end forslag til 

15 veje på i alt 252 km primært til og fra jernbanestatio-

ner. Men amtets landevejsbyggeri var et overstået kapitel i 

denne omgang.28 Ved udgangen af 1880 havde amtsrådet 

bygget 9 veje siden 1868. Amtet var nu begunstiget med 

ca. 460 km landevej, svarende til 0,74 mil (5,6 km) vej pr. 

kvadratmil (56,7 km2). Selvom målet ikke helt levede op til 

overvejmyndighedens minimums tal på 1 mil (7,5 km) vej pr. 

kvadratmil, havde amtsrådet gjort en indsats for at forbedre 

infrastrukturen i det vestjyske område.29

Et par oplysende ord om vejforholdene 

vestpå, fortalt af Dalgas i sine 

hederejsenotater udgivet i 1870. Her 

begrundes, hvorfor han kun havde 

indtegnet de istandsatte landeveje på dette 

kort over Vesterjyllands Midteparti:

„...de andre under Amterne henlagte 

Veje ere omtrent lige saa slette, som 

Sognevejene, og af disse kan jeg ikke 

mindes at have passeret nogen, der var 

fuldkommen farbar i Mørke for ubekendt 

Mand. Et Blik paa Kortet vil vise, at 

Vestjylland trænger overmaade stærkt til 

passable Veje, og at der i denne Retning er 

saa meget at gøre, at det synes vanskeligt 

for den i det Hele tynde Befolkning at 

overkomme Arbejdet, selv i en længere 

Tid.“*

* Dalgas 1870, citat s. 41.
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Landevejsbyggeriet går i stå

Ringkøbing amt var ikke det eneste amt i Danmark, som 

stoppede med at bygge nye landeveje midt i 1880´erne. Ef-

ter den store indsats, som mange amtsråd havde ydet siden 

1868 for at tilføje de fornødne vejlinjer og dermed få opgra-

deret det regionale net til at stemme med et nærtrafi kalt 

vejbehov, var amternes vejnet foreløbig tilstrækkeligt ud-

bygget. Indtil da havde andre jyske amter, især Skanderborg 

og Hjørring samt det ellers vej-rige amt i Viborg, forøget de-

res vejnet. På øerne var der ikke så stor en vejtrang, hvilket 

skyldes et allerede veludbygget vejnet især på Fyn og den 

samtidige forøgelse af nye togforbindelser med jernbaner 

til Svendborg og Assens. Af de sjællandske amter var Sorø, 

Frederiksborg og Maribo mest aktive med at nyanlægge. En 

yderligere forbedring af landbefolkningens adgang til gode 

biveje var påbegyndt i disse årtier i nogle landsdele. Således 

valgte amtsrådene i Randers, Vejle og Frederiksborg i stedet 

at dirigere vejbygningsindsatsen ved at overføre midler til 

sognerådenes bivejsvæsen.30 På den måde blev de nybyg-

gede veje i amtet etableret billigere for amtsrådet, da amtet 

ofte kun gav et engangsbeløb til vejens istandsættelse, og 

så efterfølgende lod sognerådet betale for den årlige ved-

ligeholdelse. Denne løsningsmodel gav disse amtsråd en 

god mulighed for at koordinere og planlægge amtets sam-

lede vejinfrastruktur, hvilket var en bedre løsning for bor-

gerne, end slet ikke at få bygget nogen veje. Og i forhold til 

trafi kanternes behov var det slet ikke nødvendigt at bygge 

brede, stenbelagte veje i hver en lille krog af landet. 

Grundforbedringsbølgen 

Måske pustede nogle vejinspektører ud ovenpå den lille 

nybygningsindsats, hvor de havde haft travlt med at om-

strukturere og udarbejde nye planer for vejarbejdet siden 

vejloven blev indført i 1868. Som en sideløbende indsats 

med vejbyggeriet op igennem 1870´erne havde de tillige 

fået gennemført en kvalitativ forbedring af det eksisteren-

de amtslige vejnet til stor gavn for indbyggerne. Denne 

„grundforbedringsbølge“ skyllede mest ind over Jylland, 

hvor amtsvejvæsenerne i løbet af ni år fra 1871 til 1880 

Overvejinspektør Wenck’s kort over Ringkøbing amts 

landeveje omkring 1871.

Landevejnettets udvikling 1865-1888 i km

  1865 1888

 København 110 93

 Roskilde 116 115

 Århus 130 152

 Assens 173 196

 Bornholm 201 224

 Skanderborg 238 306

 Hjørring 254 312

 Frederiksborg 284 326

 Maribo 285 337

 Odense 290 305

 Sorø 290 323

 Holbæk 313 315

 Thisted 322 315

 Ribe 329 418

 Randers 345 339

 Præstø 356 373

 Vejle  375 385

 Svendborg 385 453

 Aalborg 415 422

 Ringkøbing 421 461

 Viborg 577 652

 Landevejkm i alt 6209 6822

Tabel over landevejnettets udvikling 1865-1888. I de første 

ca. 20 år af amternes decentrale vejbestyrelse blev de fl este 

nye landeveje bygget i Jylland. Inden 1888 var det danske 

landevejnet forøget med ca. 10 %.*

* Kongeriget Danmarks Landeveie og Landeveisgader den 1ste April 1888, s. 165.
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havde nybygget eller helt ombygget 2 % af landevejene 

hvert år. I hele landet havde i underkanten af 713 km lan-

deveje fået et løft. Her tog Jylland en andel på ca. 591 km, 

og resten af landet stod for de resterende ca. 122 km. Men 

de jyske veje havde også haft brug for en tiltrængt forbed-

ring. I 1871 henlå 89, 5 % af landets landeveje som grund-

forbedret efter datidens standard, og i 1880 manglede 2,7 

% af det forøgede vejnet at blive udsat for sådanne større 

forbedringer.31

Hvad vil det sige at grundforbedre veje ud fra samtidens 

målestok? Det var en slags samlebetegnelse for en grundig 

renovering af en vej. I hovedtræk dækkede udtrykket over, at 

følgende arbejder blev udført på vejen: den blev udplaneret 

ved f.eks. bakkeafgravning, den fi k en afrundet hældning, så 

vandet kunne løbe fra, den fi k en mere regelmæssig køre-

banebredde samt blev forsynet med grøfter, hvis den ikke 

allerede havde sådanne. 

Derudover kunne vejens øverste jordlag blive afgravet for 

at forstærke banen med en vejfundering af sten og påkørsel 

af et tykt lag vejmateriale ovenpå. Men kravet til at god-

kende en vej som grundforbedret lød ikke på, at vejen skulle 

have paksten i bunden eller stenslag i det hele taget. Grus-

veje kunne også være grundforbedrede.32 Så der var forskel 

på at forstærke selve vejbanen med en ny fundering og at 

grundforbedre vejen ved at give den en bedre længdeprofi l 

og sætte grøfter og stenkister i stand.

Veje med eller uden paklag

Når der tales om paklag, chausséer og makadamiserede 

landeveje, kan læseren godt blive temmelig forvirret. Først 

lidt om hvad der kendetegner en chausséteknik. Det er en 

vejbygningsteknik, der typisk blev benyttet ved anlæggel-

sen af de danske hovedlandeveje efter vejforordningen af 

1793. Ved bygning af en chaussé udgravedes en vejkasse, 

hvori der blev lagt store paksten i bunden. Ovenpå blev der 

måske lagt ler, et forskelligartet skærvelag og et tykt lag grus. 

Endelig kunne kantsten sættes for at holde på materialet. 

Dertil kom at vejen var profi leret, så vandet kunne afl edes 

ned i grøfter.33 På de danske hovedlandeveje fi k kun selve 

kørebanen denne behandling.

Der er foregået en forveksling mindst to gange med 

hensyn til den kendte skotte John MacAdams vejbyg-

ningsmetode fra 1820. Godt nok udviklede MacAdam en 

ny vejbygningsteknik, hvor der ikke længere blev udgravet 

en vejkasse og heller ikke blev benyttet paksten i bunden 

af denne. I hans version blev kun ét lag skærver i samme 

størrelse (dvs. 2 1/2 tomme = ca. 6,5 cm) udlagt på hele 

vejbanen i en tykkelse af ca. 15,5 cm siden hen ca. 26 cm. 

Men det var efterfølgerens tekniske forbedringer – James 

Patterson fra først i 1820´erne – der senere overgik i dansker-

nes bevidsthed som makadamisering. 

Patterson anbefalede brug af mindre skærver udlagt i fl ere 

lag, tromlet fast hver for sig og en bedre dræning af vejen. 

Grundforbedrede landeveje 1871-88 i procent På grafen kan vi følge, hvilke 

amter der allerede i 1871 

havde udført et grundigt 

renoveringsarbejde på 

deres vejnet, og hvordan 

amtsvejvæsenerne i årene 

frem til 1888 fi k givet fl ere 

og fl ere landeveje en større 

istandsættelse end blot 

almindelig vedligeholdelse.*

* Generalrapport 1877/78-1879/80, 

s. 20; 1882/83-87/88, s. 51.
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Forvekslingens anden akt gik ud på, at skærveveje i det 

hele taget blev opkaldt efter hans navn – selvom de ikke var 

„rigtige“ MacAdam veje uden paklag – „...i den almindelige 

Sprogbrug rigtignok saaledes, at Macadamisering bruges i 

Flæng om Veje med og uden Paklag.“34

Men her er et lille indblik i hvilke vejkonstruktioner og 

materialer, der blev benyttet på de danske landeveje i 1867-

vejlovens første årtier. Mange af de nyanlagte veje i amtsrå-

dets regi i 1870´- 80´erne blev stadigvæk konstrueret med 

chausséteknikken med paklag – f.eks. fi k de nybyggede veje 

i Maribo amt i årene fra 1876 til 1881 alle dette solide bund-

stenslag.35 Andre amtsvejvæsenerne såsom Odense, Århus, 

Præstø, Sorø og Roskilde nyanlagde eller forstærkede med 

paklag på eksisterende, mindre strækninger, som var stærkt 

befærdet. Denne stærkere bæreevne blev givet til mere be-

færdede strækninger i nærheden af byerne, igennem lands-

byer og senere hen gjorde en forøget erhvervskørsel det 

nødvendigt at forstærke enkeltstående veje. I nogle tilfælde 

var det nyudlagte paklag 10,5-13 cm tykt. 

Men der var også amtsvejvæsener, som kunne have brug 

for at tage paklags-teknikken til sig, således blev Holbæk 

amts mindre landeveje kritiseret for at være uden paklag. 

Og af de ca. 50 km landeveje, som Vejle amt fra 1868 til 1871 

ombyggede enten med en solid bane af paklag eller med 

lettere baner, var de lettere anlagte baner i første omgang 

bygget for lette og blev derfor forstærket efterfølgende.36

I løbet af 1890´erne blev brugen af paklag angrebet af vej-

kyndige, til trods for at det var billigere at bygge og forbedre 

veje ved at lægge et lag i bunden af „tarveligere“ stentyper 

såsom fl int, der ikke var anvendelige som stenmateriale i det 

øverste lag.37 Kritikken gik på „at de store Paklagsten danne 

lige saa mange Ambolte, hvorpaa Dæklagets Skærver blive 

hamrede i Stykker af Vognhjulene, saa at der fremkommer et 

uforholdsmæssigt stor indre Slid, der bliver større og større, 

jo tyndere Dæklaget afslides.“38

En forbedret vedligeholdelsesmetode

Selvom samarbejdet og erfaringsudveksling mellem lan-

dets amtsvejinspektører ikke offi  cielt var etableret, var nogle 

amtsvejinspektører allerede omkring 1868 dygtige teknikere 

og havde overskud til at være omstillingsparate, når færds-

len på de danske landeveje ændrede retning, størrelse og 

udseende. 

Man kunne formode at amtsvejvæsenerne gik i stå, når der 

ikke blev bygget mange nye landeveje, men tværtimod for-

bedredes vedligeholdelsen af vejnettet efter vejlovens indfø-

relse i 1868. Denne indsats blev med forskellig hurtighed sat i 

gang. For det første blev mange grusveje makadamiseret – dvs. 

grusveje blev lavet om til stenveje. For det andet gik mange 

amtsvejvæsener over til at udskifte vejbanens stenbelægninger 

med et helt nyt dæklag frem for kun at fylde spor og huller 

ud. For det tredje foregik denne indsats efter et sirligt system, 

hvor vejinspektøren tilrettelagde, hvilke strækninger der skulle 

nybelægges, og hvor ofte dette skulle foregå. 

De amtsvejvæsener, som tog nybelægningssystemet til 

sig, overtog den vedligeholdelsesmåde, som før var brugt til 

at vedligeholde de tidligere hovedlandeveje. Systemet var 

Den skotske vejbygger 

John MacAdam (1756-1836)

Det var vigtigt, at de håndudlagte bundsten eller paklaget blev sat rigtigt, 

når en vej blev nybygget eller renoveret. I fi g. 22 ses den rigtige metode, hvor 

paksten blev sat på højkant. Den forkerte metode i fi g. 23 viser paksten, der 

var sat skråt og derved let kom til at tippe.*

* Lütken 2. del 1898, s. 37.
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afstemt efter færdselsbehovet. I sin enkelthed fi k veje, som 

var stærkt befærdede, oftest nye belægninger. Hvorimod 

mindre befærdede strækninger stadigvæk blev repareret 

på den gamle sporfyldningsmåde.

De hestevognskørende trafi kanter fi k altså stærkere og 

mere holdbare veje. Forstået på den måde at når vejbanen 

fi k en hel ny belægning, fi k køretøjerne en bedre bane at 

køre på end blot ved at sminke vejbanen ved pletvise ud-

bedringer hist og her. Dog var det ikke typisk, at en hel lan-

devej fi k et nyt lag på én gang; arbejdet blev tilrettelagt i 

stykvise portioner over fl ere år.

Hvis denne praksis med at nybelægge blev foretaget lø-

bende på amtets tidligere mindre landeveje også, højnedes 

vejstandarden samlet set efter amternes overtagelse af ho-

vedvejnettet. Nogle amtsvejvæsener var velvillige indstillet 

overfor at udføre denne nye vedligeholdelsesmåde afstemt 

efter færdslen og ikke efter vejens tidligere status. Heriblandt 

et eksemplarisk eksempel fra Odense amtsvejvæsen. 

Nybelagte landeveje i Odense amtsrådskreds

Op til vejlovens ikrafttræden 1. april 1868 og i tiden herefter 

blev Odense amtsvejvæsen nyorganiseret, således at vej-

mandsdistrikterne blev gjort lige store og antallet af vejmænd 

øgedes, mod at de til gengæld kun blev halvtidsansatte om 

sommeren.39 Enkelte amtsrådsmedlemmer havde været 

modvilligt stemte overfor at afstemme vedligeholdelsen af 

alle landeveje i kredsen efter færdselsbehovet, fordi de var 

bange for, at det blev for dyrt.40 Men det gik ikke den nyansat-

te amtsvejinspektør Petri på. Han påbegyndte hurtigt en plan 

for indførelsen af nybelægningsprincippet, som havde været 

brugt ved de tidligere hovedlandeveje, dog i formindsket må-

lestok og kun på de mest befærdede landevejsstrækninger i 

amtsrådskredsen. Forventningerne til denne vedligeholdel-

sesmåde var, at udgifterne kunne holdes i ro.

I oktober 1868 fremlagde amtsvejinspektør Petri princip-

pet, som han havde tænkt sig at vedligeholde de mindre 

landeveje efter.41

Første trin var at forhindre eller formindske sporsætning 

på vejbanen ved at få vejmændene til at afskrabe sølet fra 

vejene i fugtigt vejr og straks efterfølgende udbedre spo-

rene ”ikke med lange Linier, der bringer Vognene til at søge 

udenom dem og derved danne nye Spor, men på en sådan 

Måde, at Færdslen forvildes og Vognene Tid efter anden op-

høre at søge Linier.”42 Længden af udbedringerne måtte ikke 

overstige 2 meter, og det blev strengt pålagt vejmændene 

at køre igennem deres distrikt mindst en gang om dagen. 

Resultatet af dette arbejde skulle medføre, at vejene blev så 

faste, at næste skridt kunne foretages nemlig indførelsen af 

nybelægningen. I det første vedligeholdelsesforslag udar-

bejdet af amtsvejinspektøren i 1868 blev kun de tidligere 

to hovedlandeveje Odense-Gribsvad og Odense-Langeskov 

udtaget til nybelægning. Intentionen fra vejinspektøren, om 

at udvide og indføre nybelægningsprincippet, efter hvor be-

færdet landevejene var og ikke efter vejenes tidligere status, 

blev ikke igangsat med det samme.43

Men forberedelser var i gang for at kunne indføre ny-

belægningsmåden på amtsrådskredsens landeveje ved at 

inddele dem i stationer. Disse stationsenheder blev lagt til 

grund for vedligeholdelsessystemets ordning, hvorefter ve-

jenes materialeforbrug og nybelægningsturnusser blev ud-

regnet. Til afmærkning af stationerne blev anbragt 40 stk. 

mærkestene for hver 7,5 km landevej.44 Vejbukke indkøbtes, 

som skulle bruges til at fordele færdslen ved udbedrings-

arbejdet, og der iværksattes først i 1870´erne en storstilet 

’bortførsel af vejafskovling’ på de tidligere mindre landeveje. 

Endvidere etableredes oplagspladser til opsætning af vej-

materialer på de første 15 km af de tidligere mindre lande-

veje nær Odense købstad. 45

Mere detaljeret lød princippet for vejbanernes vedlige-

holdelse således:

”…de stærkest befærdede Vejstrækninger ere optagne i re-

gelmæssig Belægningsinddeling saaledes at de mest afslidte 

Stykker gives et sammenhængende Dæklag der fasttromles 

saavidt muligt umiddelbart efter Udlægningen, medens de 

øvrige Strækninger kun erholde det til Vedligeholdelsen af 

en jevn Kjørebane fornødne Kvantum Udbedringsmateriale, 

der varierer mellem Stenslag, slaaede Grusgravsten, harpet og 

naturligt Grus, alt efter de lokale Forhold.”46

MacAdams nye vejtype uden bundsten. Vejmaterialet bestod af skærver lagt 

i fl ere lag, der ved sammenpresning kilede sig ind i hinanden og dannede en 

befæstet vej.
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Igennem 1870´erne trådte vedligeholdelsesarbejder ind i 

en egentlig forbedringsfase. Første skridt for amtsvejinspek-

tøren og amtsrådet var at få grusveje til søkøbstæderne Bo-

gense, Kerteminde og Assens opgraderet til veje med stær-

kere belægning af sten, og så umiddelbart herefter indføre 

nybelægning på disse veje. 47 Før 1880 var Odense amtsvej-

væsenets nye vedligeholdelsessystem og forbedringsfase 

blevet rutine – ”…er der nu, efter indvunden Erfaring om 

Færdsels- og Slidforholdene paa de forskjellige Veje, udar-

bejdet et System for Nybelægningerne, der lægges til Grund 

ved Aff attelsen af det aarlige Vedligeholdelsesbudget.”48

Ros for gode kørebaner

Nu var Odense amtsrådskreds et af de gunstigere stillede 

amter, hvad angik terrænforhold, et veludbygget landevejs-

net og en dygtig vejinspektør, der i samråd med amtsrådet 

udførte en meget god vedligeholdelse. De største indsatser 

foregik på de dårligere byggede og vedligeholdte landeveje 

i Jylland. Det var amtsvejvæsenerne især i Skanderborg, Thi-

sted, Vejle, Aalborg og Århus, som bedrev et stort vedhol-

dende arbejde på deres respektive landeveje i 1870´erne.49

Ligesom Odense amtsråd havde Århus amts to amts-

rådskredse tillige med Maribo amtsrådskreds i 1868 over-

taget nybelægningssystemet fra hovedlandevejene, hvor 

dette arbejde havde været i brug siden 1863-64.50 Disse 

nybelægninger udførtes med stenslag, hvorefter en valtse 

og sandgrus blev brugt til at fæstne materialet. Århus amt 

fi k gode resultater også på de mindre stærkt byggede veje. 

Spordannelser blev i højere grad afværget.51

I Randers amt bedrev amtsvejvæsenet sin helt egen 

nybelægningsteknik; „Vedligeholdelsen af Amtets samtlige 

Veie udføres ens ved en Slags Nybelægning, idet der om-

trent hvert 3die Aar udlægges paa Banen et Lag Stenslag 

eller harpet Grus, som for det Meste valtses og derefter 

dækkes med Sandgrus. Nogen foregaaende Løsning af den 

gamle Bane fi nder ikke sted.“52 Denne selvopfundne teknik 

var let at administrere, fordi den blev udført på hele vejnet-

tet i amtet. Men selvom den var bedre end sporfyldning, var 

den ikke efter overvejinspektørens målestok så fordelagtig 

som den korrekte nybelægning. Mest af alt fordi materialet 

blev lagt ud i tynde lag, der blev knust i stedet for at afslibes 

og derved blev materialeforbruget alt for stort, og banen fi k 

ikke den fornødne fasthed.53

Færre omkostninger, mindre materialeforbrug og færre 

dybe vejspor – alle de fordele som nybelægningerne gav 

amtsrådets økonomi, amtsvejvæsenernes arbejdsplanlæg-

ning og ikke mindst trafi kanterne. På dette område var der 

også ros til Københavns amt, og Frederiksborg amt ligefrem 

skamrostes af overvejinspektøren i 1874: „Samtlige Veje med 

Tilbehør ere i særdeles god Stand, og det maa anerkjendes, 

at den tekniske Vejbestyrelse lægger lige saa megen Dyg-

tighed for Dagen, som den anvender Omsigt, Flid og Udhol-

denhed i sin Gjerning.“54

Tøvende amtsvejvæsener

Det gamle sporfyldningssystem overlevede sideløbende 

med, at nybelægning blev mere og mere udbredt. Nogle 

amtsvejvæsener var træge med at afprøve nye vedligehol-

Odense og Assens amtsvejvæseners mangeårige leder fra 1868-1904 

– vejinspektør Andreas Petri. Han var en af landets første amtsvejingeniører 

med afgangseksamen fra den Polytekniske Læreanstalt i 1866. Fra 1866-68 

var han assistent ved ingeniørkorpsets vejvæsen i Århus og Odense. Og 

den ledige plads efter Odense amts gamle vejinspektør Heilmann overtog 

Petri i 1868 – samtidig med den nye vejlovs ikrafttræden. Ved siden af sit 

vejinspektørembede underviste han i vejbygningsfag på den tekniske 

dagskole i Odense fra 1872-1901, og i 1880 bestred han tillige embedet som 

vandinspektør i amtet.*

* Pedersen 1949, s. 49-50.
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delsesmåder på deres tidligere mindre landeveje. Der var 

heller ikke noget lovkrav om, at de skulle ændre. Men ge-

nerelt set vedligeholdt amtsvejvæsenerne statens tidligere 

hovedlandeveje med nybelægninger.

Sporfyldningssystemets fordele var der ikke mange af fra 

overvejmyndighedens synspunkt. „Denne Fremgangsmåde 

er nu vel skikket til at holde Vejen i en for Færdslen tilfreds-

stillende Stand, men den medfører dog den Ulempe, at de 

udlagte Vejmaterialier henligge en lang Tid, inden de kon-

solideres, og saaledes ere til Gene for de Vejfarende, og at 

den i økonomisk Henseende ikke er saa gunstig som det 

fuldstændige Nybelægningssystem.“55

Problemet, med de pletvis udbedrede grusveje, var især 

i det regnvåde og vekslende vintervejr mellem frost og tø. 

Da gav disse småreparationer ikke vejen den nødvendige 

fasthed, og vejbanen fi k opkørte spor. Der var en sammen-

hæng imellem vejens belægning og den valgte reparati-

onsmåde, oftest fi k skærveveje nybelægninger og grusveje 

sporfyldninger. Sorø amt var lidt langsom med at give de 

gamle mindre landeveje nye lag, men omkring 1874 be-

gyndte amtsvejvæsenet at anvende harpet grus og skærver 

af grusgravsten på de let byggede veje. 56

Heller ikke amtsvejinspektøren i Præstø amt var i 1871 

begyndt at give de stærkt byggede skærvelandeveje regel-

mæssige fornyede lag. Viborg amtsvejvæsen fi k også kritik 

for ikke at vedligeholde fl ere landeveje efter strengere ved-

ligeholdelsesprincipper. 57

At vedligeholde en vej krævede at fl ere ting skulle gå op 

i en højere enhed. Udover en god planlægning, en god tek-

nik, godt og tilgængeligt vejmateriale, vejens konstruktion, 

vejrligets uforudsigelighed, færdslens størrelse og en arbejd-

som vejmandsstab. Nogle af disse parametre kunne amts-

vejvæsenerne selv holde hånd i hanke med. Men uheldige 

omstændigheder indtraf også, selv få års sløsethed satte 

hurtigt sit præg på vejens standard. Således havde Holbæk 

amt i 1873-74 forsømt vedligeholdelsen af de tidligere ho-

vedlandeveje. Kørebanen var afslidt, fordi amtsvejvæsenet 

ikke kunne skaff e den fornødne arbejdskraft.58

BEFOLKNINGENS TRANSPORTBEHOV 
– FRITID OG ARBEJDE

I erindringer fortalt af datidens befolkning tegnes ofte et 

billede af, at alle landeveje i det danske kongerige var i for-

færdelig stand. Men som vi har hørt, stod det ikke så dårligt 

til alle steder. Måske huskede og fornemmede folk, hvor 

hårdt det var at sidde i en hestevogn og bumle hen over de 

ujævne vejstrækninger time efter time, nu hvor jernbanen 

kunne transportere dem over store afstande på en mere 

behagelig og hurtigere måde. 

Hellere tog end postvogn?

Selvom toget havde sine åbenlyse fordele som kollektivt 

transportmiddel frem for postvæsenets hestevogne, for-

svandt den kollektive persontrafi k ikke fra landevejene med 

ét slag, for jernbanenettets udbygning var ikke fuldendt i 

1868. Hovedjernbanenettet forbandt landet fra København 

over Fyn og videre op i Østjylland med endestation i Aal-

borg, og enkelte sidelinier var anlagt til Viborg, Skive og 

Struer. Men et mere fi nmasket jernbanenet udbredt til hele 

Jylland foruden fl ere forbindelseslinjer på Sjælland og Fyn 

var ikke en realitet før i løbet af 1870´erne og 80´erne. I takt 

med at jernbanens skinner blev lagt i disse årtier, forsvandt 

postvæsenets egne postdiligencer på disse hovedruter. 

To vejmænd fra Roskilde amtsvejvæsen i gang med 

at udlægge stenskærver på vejbanen direkte fra 

fj ederarbejdsvognens lad. Læg mærke til kasketten med 

emblem, som vejmanden til venstre i billedet bærer. I mange 

ansættelseskontrakter – de såkaldte vejmandsinstrukser – var 

det et krav, at vejmænd bar vejvæsenets emblem synligt. På 

den måde kunne både de vejfarende og amtsvejvæsenets 

øvrige personale vide, at den pågældende var en vejmand 

ansat i amtsvejvæsenet. 



291868 – 1880

En ny type af passager- og postruter, de private dag-

vogne, blomstrede op og udgik typisk fra de nybyggede 

jernbanestationer. De befordrede folk videre til posthuse og 

brevsamlingssteder i oplandets landsbyer eller til købstæder 

uden togforbindelse. Postvæsenet eller Generalpostamtet, 

som det dengang hed, havde monopol på befordrings-

væsenet, derfor kunne en privat vognmand kun oprette 

en dagvognsrute, hvis postvæsenets godkendelse forelå.59

Vognmanden fi k en årlig godtgørelse fra postvæsenet for 

at medtage breve og pakker, og havde også mulighed for 

at låne vognen af postvæsenet, hvis han ikke selv kunne 

stille en egnet vogn. De rejsende med dagvognen betalte 

for rejsen og rejsegodset til vognmanden.

Den klassiske postdiligence, postvogn eller personpost 

– ja, kært barn har mange navne – var postvæsenets eget 

befordringsmiddel. De kørte på hovedruterne og forbandt 

landets posthuse indbyrdes. Før 1860 havde der været for-

skellige typer af postvogne; nogle som kun medtog rejsen-

de og andre som både havde postsager og personer med. 

Men med det mindskede behov for at fragte personer via 

landevejen fra den ene del af landet til den anden, blev det 

almindeligt, at postdiligencerne både kørte med pakker, 

breve, rejsegods og personer. Denne transport foregik mest 

i lukkede hestevogne (diligencer) med 4 sæder.60 De store 

kareter med plads til 6-11 personer var et særsyn efter 1871, 

hvor postvæsenet med et års undtagelse kun benyttede én. 

De mindre kareter med 3 sæder ophørte helt efter 1870, og 

de åbne enspændervognes tid afsluttedes i postens tjene-

ste i 1872. Næsten samme skæbne fi k de åbne fj edervogne, 

som postvæsenet tidligere havde anvendt en del af, f.eks. 

20 i 1861/62, men tyve år efter var kun 3 i brug på postvæ-

senets egne ruter.

På den midt i 1800-tallet nyanlagte landevej mellem Ring-

købing og Århus kørte diligencen 4 gange om ugen. Ruten 

var blandt de længste ruter i hele landet på ca. 124 km, og 

turen tog 14 timer afhængig af vejrliget og vejenes stand. 

Men da jernbanen Skanderborg-Silkeborg åbnede i maj 1871, 

kom postvognen til at udgå fra Silkeborg. Tre år senere blev 

vognens afgange udvidet til alle hverdage også søndag.

I 1877 var toglinjen Silkeborg-Herning åbnet, og herefter 

blev posten mellem Herning og Århus transporteret med 

tog. Herning blev i stedet udgangspunktet for en dagvogns-

rute til Ringkøbing.61

Udviklingen gik i den modsatte retning for dagvognsru-

terne, som imødegik de rejsendes behov for et supplement 

til togtrafi kken. Dagvognens succes forblev dog ikke perma-

nent efter motoriseringens tidsalder, hvor antallet faldt, og 

ruterne efterhånden blev befaret med motorkøretøjer. 

Kendetegnende for udviklingen for datidens rutebiler, 

dagvognene, var, at fl ere vogne kørte kortere distancer med 

fl ere daglige afgange fra 1800-tallets sidste årtier. Fra post-

væsenets egne beretninger er det ikke muligt at følge dag-

vognstyperne på nært hold ligesom postdiligencerne. Vi ved 

fra erindringer om kørsel med dagvogne, at dagvognparken 

var en blanding af forskellige vogntyper, hvor både lukkede 

vogne (kareter) og åbne fj edervogne var almindelig brugte.

Kollektiv trafi k kræver præcision og regler 

Datidens rejsende havde også forventninger til at toget, 

dampskibet eller postvognen afgik til tiden. Efterhånden 

som jernbanen forbandt fl ere og fl ere landsdele, blev det 

nødvendigt at sætte transporten i system med faste af-

gangs- og rejsetider. Til trods for at folk nu fi k faste tidspla-

ner for det enkelte transportmiddel, var det ikke sikkert, at 

en dagvogns afgangstider fulgte en dampfærges tidsplan 

og omvendt.

Faste rejsetider krævede imidlertid også, at hele landet 

fulgte samme tidsregning. Dette krav blev højaktuelt, da 

jernbanen i midten af 1870´erne kom til Vestjylland med 

anlæggelsen af den vestjyske længdebane. Hidtil havde 

folk udregnet den lokale tid efter, hvornår solen lokalt stod i 

syd. Men denne praksis betød, at lokaltid i København ikke 

stemte overens med den lokale tid i f.eks. Ringkøbing. Så-

dan en tidsforskel fra øst til vest på ca. et kvarter kunne give 

anledning til stor forvirring, når toget arriverede med kø-

benhavnertid et kvarter før ventet. Derfor blev det besluttet 

i 1880 at gøre Københavns middelsoltid til fælles tid for hele 

landet. I 1894 blev dansk tid indrettet efter tidszonesyste-

met, hvorefter dansk middelsoltid blev udregnet efter den 

15. længdegrad øst for Greenwich. 

Uforudsete forsinkelser for den kollektive personpost-

trafi k fremkom let i nedbørsvejr, når vejenes kørebaner blev 

smattede og ufremkommelige. Postvæsenet var ikke herre 

over disse naturfænomener og heller ikke over den even-

tuelle dårlige stand af landevejene, som amterne bestyre-

de. Men postvæsenet kunne med sit befordringsmonopol 
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Før jernbanen over Fyn blev åbnet i 

1865 havde Gribsvad Kro fungeret som 

både brevsamlingssted og bedested for 

diligencerne på ruterne Odense-Middelfart, 

Assens-Gribsvad og Gribsvad-Bogense. 

Men med banens åbning nedlagdes 

poststederne på de to landevejskroer i 

Gribsvad og Vissenbjerg. Herefter overgik 

postknudepunktet til Årup, hvorfra personer 

og post transporteredes videre med postens 

vogne til Assens og Bogense.* Årup posthus, 

1931. Årup jernbanestation, 1907.

* Fynske årbøger 1978, s. 33.

på landevejene forsøge at dæmme op for en uplanmæssig 

postvognstrafi k ved at udstede regler og krav for kørslerne. 

En måde at gøre dette på var ved at indgå detaljerede kon-

trakter med postvognmændene. Heri var indskrevet faste 

afgangsdage og -tider, rutens vejlængde, stoppesteder og 

transporttidens varighed. Hvis tidsplanen skred, og vog-

nen blev forsinket, var vognmanden forpligtet til at betale 

en bøde. For „postcontrahenten“ mellem Horsens og Od-

der var bøden høj, for hver 3 minutters forsinkelse kostede 

det omregnet til nutidens møntenhed – én krone.62

Der var også klare standarder for, hvor lang tid en post-

vogn måtte bruge på at køre ruten. I den årligt udkomne 

almanak „Skrive- og Reise-Calender“ fra 1868 oplyses, at en 

tur i postvognen i sommerhalvåret på gode landeveje måtte 

tage 3/4 time pr. mil (ca. 7,5 km), hvis rutens længde var un-

der 4 mil (ca. 30 km). På de mindre ruter på 3-5 mil (22,5-37,5 

km) var selve hviletiden berammet til et kvarter. 

Folk betalte faste takster pr. løbende mil for at køre med 

personposterne. Taksten var i 1871 32 skilling pr. mil (7,5 km) 

i lukket vogn, og for en plads i en åben vogn kostede det 

26 skilling. Børn under 3 år, som sad på skødet af en voksen, 

betalte halv pris. Og derudover kostede rejsegods og god-

sets overvægt bestemte takster.63 På dagvognsruterne kunne 

postvæsenet også søge at indøve indfl ydelse på billetpriserne, 
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Postvognsruter 1867/68-1910/11 

  Postdiligencer Dagvogne I alt

 1867/68 91 6 97

 1868/69 87 7 94

 1869/70 78 6 84

 1870/71 74 6 80

 1871/72 66 6 72

 1872/73 66 13 79

 1873/74 61 15 76

 1874/75 67 16 83

 1875/76 64 18 82

 1876/77 57 24 81

 1877/78 58 24 82

 1878/79 57 26 83

 1879/80 57 27 84

 1880/81 54 31 85

 1881/82 52 31 83

Lidt statistik kan give et indblik i, hvordan den kollektive post- og persontrafi k 

på landevejene forandrede karakter i tiden fra ca. 1868 til 1910. Postvæsenets 

egne befordringsmidler – postdiligencerne – blev færre og færre, som årene 

gik. I 1867/68 kørte 91 diligencer rundt i landet, mens der i 1910/11 kun var 

6 ruter tilbage, hvoraf de sidste blev nedlagt i 1912. Det spæde antal på 6-7 

dagvognsruter i 1860’erne forøgedes støt op igennem de næste årtier. I årene 

1890-93 blev dagvognsruterne øget fra 43 til 60 ruter, og diligencerne sank ca. 

1891 bag om dansen, hvor dagvognene overgik dem i antal med 54 dagvogne 

og 47 postdiligencer. Fra 1892 og frem til 1910 lå dagvognsruteantallet over 

de 60 og kulminerede i 1900-tallets første halvdel med 69 vognruter.* 

* Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68-1916/17 bind 1 1919, s. 147-50.

Denne graf giver et indblik i ændringen af de off entlige 

postruters længde fra 1866/67 til 1916/17, hvor det tydeligt 

fremgår, at det off entlige personposttransportmiddel ikke 

blev benyttet så meget som før jernbanernes bygning. Selvom 

dagvognenens ruter i kilometer blev større end postvæsenets 

diligencer i løbet af 1890’erne, ændrede dette ikke på det 

samlede resultat med færre rutekilometer.*

* Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68-1916/17 bind 

1 1919, s. 150-51.

  Postdiligence Dagvogne I alt

 1882/83 52 35 87

 1883/84 50 36 86

 1884/85 51 37 88

 1885/86 50 38 88

 1886/87 50 39 89

 1887/88 49 39 88

 1888/89 46 39 85

 1889/90 48 39 87

 1890/91 48 43 91

 1891/92 47 54 101

 1892/93 46 60 106

 1893/94 45 66 111

 1894/95 43 68 111

 1895/96 43 64 107

 1896/97 43 62 105

 1897/98 37 62 99

 1898/99 35 63 98

 1899/00 26 64 90

 1900/01 26 62 88

 1901/02 21 67 88

 1902/03 21 67 88

 1903/04 18 69 87

 1904/05 15 69 84

 1905/06 14 69 83

 1906/07 10 66 76

 1907/08 9 68 77

 1908/09 9 68 77

 1909/10 7 67 74

 1910/11 6 67 73
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selvom taksterne her tilfaldt vognmanden selv og ikke post-

væsenet. Fra en bekendtgørelse udsendt af Skive postkontor i 

1871 om oprettelsen af to landpostvognsruter i Vester Sallings 

Landdistrikt begge med udgang fra Skive, måtte landpostbu-

det tage rejsende med for 16 skilling pr. mil (7,5 km).64

Postvæsenet havde også bestemte krav til hvilken vogn-

type ruterne skulle befares med samt hestenes ydeevne og 

udseende. Fra postdiligenceruten Horsens-Odder vides, at 

den fra 1. december 1876 skulle befordres af en 4-sæders 

karet med 2 dygtige og kraftfulde heste med smukt og 

stærkt seletøj.65

Postvognens fascination og nostalgi

Der var et langt spring fra den traditionsrige 4-sæders post-

diligence med uniformerede postfører og kusk med højrøde 

frakker til den almindelige dagvognmandskusk siddende på 

bukken i den åbne fj edervogn. Men mindet om de svundne 

tider og postkøretøjernes fordums glans kunne mange år ef-

ter stadig få nyt liv i avisartikler skrevet i slutningen af 2. Ver-

denskrig og årene derefter. Efterrationalisering og knaphed 

på benzin kunne let give anledning til at drømme sig tilbage 

til mindre hektiske tider i de romantiske postvognsdage. 66

„Jeg mindes min Barndomstid og min Barndoms Dagvogn 

og dens Tempo – jeg mindes den i Dag – med Vemod.“67

I postvognenes samtid var fascinationen af dette trans-

portmiddel ikke mindre: „Den sommer, jeg var i Brangstrup, 

så jeg diligencen hver dag, når den formiddag og eftermid-

dag kørte forbi ovre på landevejen. Den blev betragtet med 

samme interesse, som man nu betragter fl yvemaskinerne 

med i regelmæssigt fart mellem København og Hamburg. 

Om morgenen ved 9-tiden kom den fra Svendborg på vej til 

Odense, og midt på eftermiddagen den omvendte vej. Det, 

der særligt interesserede, var, om den kom alene, eller om 

der var ekstravogne med; for det kunne godt træff e, at der 

var både én og to ekstravogne – sikken dog en mængde rej-

sende. Kusken gav tit en lille melodi til bedste på hornet.“68

Hvor mange mennesker benyttede landevejens kollektive transportmidler 

til at befordre sig fra sted til sted? Desværre for os i eftertiden er 

passagerantallet for de private dagvogne ikke registreret, men for 

postdiligencerne, der dog blev færre og færre, fi ndes tal for det årlige 

antal passagerer. I 1867/68 tog ca. 128.000 plads og med udsving over de 

efterfølgende årtier i form af mindre stigninger, var der overordnet set tale 

om faldende rute- og passagerantal i takt med jernbanens fremmarch. Når 

vi er fremme i 1910/11 kørte ca. 10.000 med de sidste 6 postdiligencer på 

ruterne Hurup-Nykøbing J, Nykøbing J-Thisted, Hurup-Vestervig, Årup-

Bogense, Roskilde-Skibby eller Vejle-Brande. Og i 1912 var postdiligencerne 

et overstået kapitel i landevejstrafi kkens historie.*

* Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68-1916/17 bind 1 1919, s. 147-54.

Antal rejsende med postvæsenets diligencer 1867/68-1910/11

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

18
67

/6
8

18
68

/6
9

18
69

/7
0

18
70

/7
1

18
71

/7
2

18
72

/7
3

18
73

/7
4

18
74

/7
5

18
75

/7
6

18
76

/7
7

18
77

/7
8

18
78

/7
9

18
79

/8
0

18
80

/8
1

18
81

/8
2

18
82

/8
3

18
83

/8
4

18
84

/8
5

18
85

/8
6

18
86

/8
7

18
87

/8
8

18
88

/8
9

18
89

/9
0

18
90

/9
1

18
91

/9
2

18
92

/9
3

18
93

/9
4

18
94

/9
5

18
95

/9
6

18
96

/9
7

18
97

/9
8

 
18

98
/9

9

Hvor mange mennesker benyttede landevejens kollektive transportmidler  
18

98
/9

9

Hvor mange mennesker benyttede landevejens kollektive transportmidler 

18
99

/0
0

19
00

/0
1

19
01

/0
2

19
02

/0
3

19
03

/0
4

19
04

/0
5

19
05

/0
6

19
06

/0
7

19
07

/0
8

19
08

/0
9

19
09

/1
0

19
10

/1
1



331868 – 1880

Jernbanen var ikke nået til Sydfyn den sommer i 1874, 

hvor Jørgen Hansen Rosling som 13-årig tjente på en midt-

fynsk gård.69 Måske havde han aldrig set et dampende tog 

siden postdiligencens nyhedsværdi og rejselivets mystik af-

lejrede sig så stærkt i hans hukommelse. Som et dagligt eller 

ugentligt højdepunkt gav postvognen lokalbefolkningen på 

landet et afbræk i dagligdagens trummerum. For egne uden 

jernbaner medbragte landevejsposterne nyt udefra den sto-

re verden i form af breve, pakker, aviser og ikke mindste de 

rejsende. Folk kunne ikke undgå at høre postdiligencerne 

med de forskellige posthornsfanfarer, som postføreren blæ-

ste som signal til indstigning og afgang, eller når et andet 

køretøj skulle overhales. Som landevejens konge havde po-

stens vogne forkørselsret på vejene. Andre køretøjer havde 

pligt til at holde ind til siden og lade posterne passere. 

Rejsende med postvogne 

Hvem var passagerer på landevejenes postvogne? Et særsyn 

var den rige romantiker på lystrejse og ferietur. Langt mere 

almindeligt var den rejsendes endestation et besøg hos en 

slægtning i en anden landsdel. Her indgik postvognen ofte 

som et supplement til andre af datidens transportmidler 

– dampfærgen og toget. Også den almindelige, jævne be-

folkning kunne én eller fl ere gange årligt have brug for at 

tage off entlig transport, hvis de havde et særligt ærinde i 

købstaden eller stationsbyen. 

Men hvad var det for en vogn, man steg ind i? Passage-

rer og kuske erindrede forskellige vogntyper i postvæsenets 

tjeneste. 

Dagvognen kunne både være en simpel og mere avance-

ret model. Her først et eksempel på den mere ukomfortable 

Dette „Post- og Veilængdekort” fra 1871 præsenterede 

samtidens rejsende for et samlet overblik over off entlige 

transportmidlers ruter – tog, dagvogn, postdiligence og 

dampskib endda med angivelse af rejsetidens varighed. 

Postdiligencen holder foran Skælskør posthus i Strandgade 

11, 1892. 

At køre med postdiligence var ikke en spontan handling. 

Hvis en person ville med postvæsenets egne vogne, var det 

nødvendigt at lade sig indskrive en 1 time før afgangstid. 

Tiltrædelse på vognen foregik ikke blot med et vink med 

hånden, og så stoppede vognen, og folk hoppede ind. Nej, 

både indstigning og aftrædelse foregik på faste stoppesteder 

ved postkontorer, postekspeditioner og brevsamlingssteder. 

Aftrædelse på landet kunne også foregå ved faste 

holdepladser. Dog skete der i 1874 lempelser i dette noget 

stive system, hvor postdiligenceruter nu fi k mulighed for at 

benytte et billetsystem svarende til det, sporvognene havde.*

* Nordisk Filatelistisk Tidsskrift årg. 93 nr. 1 1986, s.37.



34 1868 – 1880

type. „Vognen var en stor Arbejdsfj edervogn med 4 Agestole, 

paa hvilke der kunde sidde 6-7 Personer; jeg selv, der var Kusk, 

sad paa et Bræt med Benene ud over Forsmækken ...“70 Ved 

pladsmanglen sad en ekstra passager ved siden af kusken.

Om den mere luksusprægede type huskes. „Dagvognen 

var et Køretøj af omfattende Dimensioner. Vognen var luk-

ket, høj og bred samt forsynet med stive Fjedre. Foran var 

Bukken med Kuskesædet, hvorunder der var et rumme-

ligt Magasin. Herfra dirigeredes ogsaa Bremsetøjet. Inde i 

Vognen var læderbetrukne Siddepladser ved begge Sider 

med Ryglæn, saa Passagererne ikke kunde trykke Ruderne i 

Stykker. Det eneste Vindue, der kunde slaas ned, var Døren i 

Vognens Bagside. Modsat op til Kuskesædet var en lille Lem, 

hvorigennem Passagererne i paakommende Tilfælde kunde 

sætte sig i Forbindelse med Kusken.“71

Følgende minder fra Kristiane Jakobsen fra Lem beskriver, 

hvordan en passager oplevede datidens off entlige transport 

indefra. I dette tilfælde på dagvognsruten Skive-Lem leve-

de de rejsende ikke op til postanordningens standard om 

ædruelighed og ikke-ildelugtende gods.

„Kl. 4 om eftermiddagen havde jeg placeret mig sammen 

med konerne i vognen, og ukendt, som jeg var, måtte jeg gen-

nem en skærsild af „hvem, hvor og hvad“...Vi rykkede umådelig 

tæt sammen, og jeg, der var i glædelige omstændigheder, 

følte det, som tog de pippet fra mig. Den sidste varme punch 

stod mændene ud af halsen. Og dette blandet med lugten 

af vådt tøj og de rejsendes kisteklæder, der duftede kraftigt af 

Et 1800-tals dampskib i rutefart. H/S Dania passager- og fragtskib (1827) 

sejlede på ruten Århus-København, senere kom skibet til at sejle på ruten fra 

Århus til Kalundborg.

„Endelig er vi i Silkeborg! ja; jeg siger endelig, thi synes De, at der er 

Rimelighed i, at Faber i sin allernyeste Reiseliste fra 1ste Dennes skriver, at vi 

indtræff e her Kl. 3 1/4 Emd; og saa afl everer man os først Kl. 4 3/4...“*

Postekspedient Fabers „Reiseliste“ udkom fra 1868 24 gange årligt, og hvert 

kvartal kunne den nye „Post- og Reisehaandbog“ også anskaff es. Disse 

udgivelser var datidens svar på nutidens rejseplanen.dk. Med dem i hånden 

kunne folk forud for en rejse planlægge de ønskede afgangs- og ankomsttider 

for tog, dagvogn, postdiligence og dampskib i det ganske land. 

* Fra Viborg Amt årg. 69 2004, citat s. 7.
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Naftalin, gjorde alt sammen sin virkning til mit befi ndende... 

Kusken, der havde sørget godt for os, havde strøet godt med 

halm i vognbunden – dejlig varmt til fødderne – men også 

glimrende som skjulested for en gammel utjent skrå og med-

følgende spytning. Når så dertil kom, at lidt fugtigt engang 

imellem slap igennem taget, der var læsset med smågrise og 

muligvis var lidt utæt – samt tanken om den 3 timers kørsel, 

... ja, så kunne det jo nok berøve humøret.“72

Om bagagen „smågrise“ ikke faldt ind under kategorien 

forbudt, ildelugtende rejsegods, er svært at svare på. Folk 

huskede fænomenet og underholdt sikkert slægtninge med 

den gode diligencehistorie mange år efter. Måske var ruten 
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Skive-Lem særligt belastet af grisegodset, da en tilsvarende 

beskrivelse fra en tur på denne rute beretter, at smågrisenes 

urin løb nedad vognens ruder.73

Lugtesansen blev også udsat for prøvelser fra andet end 

det medbragte passagergods. To københavnske lystrejsen-

de fi k på en nattur med diligencen mellem Lemvig og Struer 

sanserne skærpet af lugtgener fra vognens smørelse: „..., thi 

Stanken af den harske Tran, hvormed den var smurt, var næ-

sten utaalelig og kun ved at tilsætte Cigar-Røg lykkedes det 

at udholde den,... Senere vænnede man sig dertil, eller man 

glemte det ved at see Solen i al sin Pragt stige frem paa 

Limfj ordens anden Side...“74 Hændelsen ødelagde dog ikke 

den gode rejsestemning.

En tur ad landevejen med off entlig transport kunne byde 

de rejsende en stor grad af ukomfort. Pladsen føltes hurtig 

trang, når generende rejsegods eller for mange passagerer 

var medtaget, Ikke mindst når medpassagerer og kusk røg 

i ét væk. Vi må heller ikke glemme mængden af breve og 

pakker, og at den private dagvogn også kunne fungere som 

en slags fragtvogn. F.eks. medbragte dagvognen på ruten 

Vejle-Uldum også kul, brædder og jern fra Vejle til snedkerier 

og smede i oplandet foruden mange pakker. På Skiveegnen 

fi k smeden i Lem engang fragtet jern med dagvognen. De 

rejsende måtte da lægge øre til „en øredøvende klapren på 

vognens zinktag.“75

OFFENTLIG TRANSPORT I REGN OG SNE

Hvis postvognens indre liv overtog al opmærksomheden, 

gik de rejsende glip af omgivelserne over, under og udenfor 

vognens ruder. Det var ikke let at glemme årstidernes vejrlig 

„Kunstnerens broderbørn” er passagerer i en åben dagvogn omkring år 1900.Maleri af Hans Smidth.
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og vejbanernes føre efter vedvarende nedbørsmængder på 

en mindre god landevej, men at tegne et billede af, at alle 

landeveje var ufremkommelige i dårligt vejr, er ikke hensig-

ten her. Nogle landeveje var bedre anlagte og vedligeholdte 

end andre, og kunne derfor i højere grad tilbyde et godt 

køreunderlag til forskellige årstider.

For vognens fremdrift var forårets komme i Vestsalling 

ikke videre befordrende. „Rejsen var i bedste Western stil, 

hvor vejenes tilstand vekslede med årstider og nedbør. 

Især var der vanskeligheder om foråret ved vaderne, hvor 

man ofte forsøgte at klare problemerne ved f.eks. at lægge 

træstammer ud i bækken. Ofte måtte passagererne ud af 

vognen for at komme videre.“76

Den tidligere kusk på dagvognsruten Vejle-Uldum, Mads 

Kirkeby fra Uldum, foretrak landevejen fra Vejle til Nr. Snede, 

som var farbar i alt slags vejr. Strækningen fra Ørum til Uldum 

var helt uden belægning. Om efteråret blev vejen hullet og 

forsøgt lappet med grantoppe uden et godt resultat. Vognen 

kørte alligevel fast. „Jeg mindes saaledes, at vi engang et Par 

Dage før Jul plumpede i et af de allerværste Huller med et 

Selskab fra Vejle – og De skulde have set Damerne i de lange 

Kjoler, da de maatte forlade „Skuden“ og ud i Pløret.“77

I de kolde måneder var vognen ikke et sjovt opholds-

sted for de rejsende med kulden og forsinkelser som med-

passagerer. Risikoen for at køre fast på landevejen var et 

tilbagevendende problem for de off entlige transporter i 

efterårs- og vintermånederne. Især når uheldet hændte i ju-

ledagene, blev det et evigt minde for mange postvognsku-

ske. Kusken Morten Arentsen, ansat ved postvognen på 

ruten Herning-Silkeborg og retur, kørte fast med vognen 

ved Bøggild Kro fi re dage før julen i 1876. De vogne, som 

blev udsendt fra både Herning og Silkeborg for at hjælpe 

ham fri, endte med også selv at køre fast. Kusken kom en-

delig hjem 1. juledag. På den næste tur 2. juledag blev det 

snestorm med stærk fygning, og denne gang kørte i alt 

fi re postvogne og 3 bivogne fast ved Ikast. Passagererne 

Passagererne i den off entlige posttransport var en broget fl ok, men der var alligevel grænser for, hvem postvæsenets egne vogne 

ville medtage ifølge den gældende postanordning. Således faldt besværlige personer, såsom sindssyge og berusede personer 

og folk som ikke var anstændigt klædte, udenfor det tilladte klientel. Børn under 6 år uden ledsager samt hunde var heller ikke 

velkomne. Forbud gjaldt også medtagning af farlige og ildelugtende sager.*

* Nordisk Filatelistisk Tidsskrift årg. 93 nr. 1 1986, s. 37.
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måtte overnatte hos lokale beboere, og kusken tog igen 

ophold på kroen.78

Snekastning og interimsveje

En snevejrsdag i et af 1800-tallets sidste år mødte kusken på 

diligencen fra Jyderup til Nykøbing dette syn: „Langs Vejene 

mødte vi Mælkevogne, Brødvogne og andre Befordringer, 

der nødvendigvis maatte ud, hist og her var der samlet 

Grupper af Snekastere.“79

Ja, hvem var de her snekastere, som ryddede landevejene 

for postvognen og andre køretøjer. Det var ikke vejvæsenets 

vejmænd, passagerne fi k øje på – men almindelige menne-

sker, som i kraft af deres gårds størrelse eller ejendoms vær-

di, var forpligtet til at stille mandskab til snerydning. Denne 

såkaldte snekastningspligt overgik i 1938 til amterne, der nu 

fi k ansvaret for at rydde sne på landeveje.

Selv fattige mennesker kunne tilkaldes til en dags sneryd-

ning, hvis snestormen var alt for vedvarende. Men hvis man 

var en ældre mand over 60 år, havde et svageligt helbred 

eller var kvinde, gjaldt særlige undtagelsesbestemmelser. 

Som det hed i snekastningsregulativerne var disse personer 

undtaget, hvis de manglede evne til at leje en mand til at 

udføre arbejdet for dem.80

Amtet havde overordnet tilsyn med, at sneen blev ryd-

det væk, men ellers udgik arbejdet fra sognerådet, der ud-

pegede en snefoged for en tre-årig periode. Dette hverv 

var et borgerligt ombud, som gik på skift blandt sognets 

gårdmænd. Snefogeden havde ansvaret for at indkalde sne-

kastere i omgange og påse, at snerydningen med håndkraft 

og skovl blev udført efter planen. Typisk indkaldtes mæn-

dene for tre dage af gangen, og de var på forhånd anvist 

plads i et snekastningsdistrikt. 

Hvis det ikke var muligt at få vejene ryddet hurtigt nok – 

skulle snerydderne anvise de kørende en midlertidig nødvej 

eller interimsvej – ofte over bondens mark. Sådanne nødveje 

var selvfølgelig ikke gode at køre på. „Ofte måtte man under 

sådanne forhold køre store omveje ind over markerne på de 

steder, hvor „vejen var vist af“, og det kunne da ikke undgås, 

Da Dalgas rejste rundt i de tyndt befolkede hedeegne i 1867-68, foregik rejsen 

ofte i en lille, ufj edret hestevogn. Her gengives hans oplevelse af, hvordan 

det var at rejse på landsdelens dårlige sogne- og landeveje: „Kørslen giver 

Anledning til en Slags svensk Gymnastik for dem, som sidde i Vognen. Skulde 

vi vælte i et af de stillestaaende Vande, som vi ere nødte til at køre igennem, 

saa kunne vi trøste os med, at den stærke Vestenvind, som stryger os hen over 

Fladen, nok skal tørre Klæderne paa os.“*

* Dalgas 1870, citat s. 40-41.
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Snefald og snedriver kunne let volde postvognsheste problemer, men så måtte postslæden 

frem, eller kørslen blev indstillet i op til fl ere uger. Her ses en tilsneet postvogn forspændt med 

to heste ved Ordrup Kirke nord for København, ca. 1900. 

Postvognen på ruten Jægerspris-Frederikssund har fået udskiftet hjulene med meder, så post 

og passagerer kunne komme frem i snevejret. Billedet er taget foran Jægerspris Slot. 
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at posten kun nåede frem med store forsinkelser.“81 Når det 

blev forår kunne amtsrådet modtage et erstatningsbrev fra 

bønder, hvis marker var blevet ødelagt pga. anlæggelsen 

af nødspor. 

Også de nedslidte snekasteres klager indløb i forårsmå-

nederne, når det hårde vinterarbejde i en streng vinter var 

overstået. I et sådant brev tilsendt Frederiksborg amt i 1885 

klagede 89 jordejere fra Slagslunde-Ganløse over en for hård 

byrde med at rydde sneen fra nogle af amtets landeveje. 

Disse borgere ønskede blot at blive fritaget for at skulle 

rydde sne på landeveje, der lå op til 10 km fra nogle af be-

boernes bopæle, men i stedet få lov til at koncentrere ind-

satsen på sognets egne veje.82

Dette vinterbillede er taget på Hads Herreds Vej, den sydgående vej fra Århus til Odder, omkring 1910. Snerydning var denne 

dag ikke foretaget på vejen, måske var sneen nyfalden, eller vejen var ikke befærdet nok til at blive ryddet først. For i 1800-tallet 

skulle nogle veje gøres farbare før end andre:

„Politimesteren bestemmer, hvilke Veie der næst efter eller samtidig med Postrouter og Landeveie først skulle gjøres farbare, 

i alt Fald ved Interimsveie, navnlig sadanne, der som gjennemgaaende have Betydning for fl ere Sogne eller Byer. Da der ved 

første Arbeide som oftest kun kan skaff es Brede for een – bredsporet – Vogn, maa der mindst paa hver 200 Alen (ca. 125 m), 

hvor Krumningerne ikke fordre kortere Mellemrum, anbringes Holdepladser for mødende Vogne og disse Steder betegnes med 

Halmviske paa Stænger.“*

* Regulativ for Snekastningsarbeidet i Odense og Assens Amtsraadskredse. 1877, citat § 10.

Tilbage til kusken på postvognen fra Jyderup til Nykø-

bing, som en vinteraften søgte ly hos en gårdejer, da sne-

stormen blev for slem. Efter en velfortjent nats søvn var det 

tid til at få kørt postvognen videre. Inden da får vi et lille 

glimt at snefogedens arbejde: 

 „Vi diskuterede nu Situationen, Stormen havde endnu 

ikke lagt sig, men Folk begyndte dog at komme ud og gaa i 

Gang med at kaste Sne fra Dørene. Ogsaa Snefogeden stred 

sig igennem Stormen og Sneen og tog Trafi kforholdene 

under Overvejelse; han vilde dog ikke gaa i Gang med en 

regulær Opkastning af Vejene, saa længe det blev ved at 

fyge; han indskrænkede sig til at lade Mandskabet hjælpe de 

vejfarende igennem Sneen, saa godt de kunde.“83
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Bedetid på landevejskroen 

I de kolde vintermåneder var postvognenes kunder særde-

les glade for at komme ind i den varme krostue i bedetiden. 

Ordet bedetid er et gammel udtryk, som ikke har noget 

med bøn at gøre, når det blev brugt i forbindelse med kroer. 

„Jeg har bedet“ eller „bedetiden på kroen“ refererede til det 

korte ophold eller hvil f.eks. en dagvogn gjorde undervejs 

på landevejsruten. Hvilet gavnede både heste og rejsegæ-

ster. Hestene blev udskiftet eller fi k en velfortjent pause og 

foder i en særlig indrettet rejsestald. Passagererne fi k strakt 

benene, indtog såvel fast som fl ydende føde og lagde ører 

til de verserende røverhistorier i krostuen. 

På kroen stimlede folk sammen fra nær og fjern – de 

lokale bønder, rejsende langvejs fra og trafi kanter der var 

på vej til marked eller købstaden for at afsætte deres varer. 

I anden halvdel af 1800-tallet krævede et kroophold ikke 

en overnatning, men det var muligt at overnatte. Lande-

vejskroernes tid gik tilbage fra Christian d. 2.s forordning 

fra 1521, som påbød oprettelsen af herberger for hver 2-3 

mil (15-22,5 km) på „alfarvej“. Samtidig var der indbygget en 

hensigtserklæring i forordningen om oprettelse af 27 kroer 

på Sjælland. De rejsende blev fra højeste hold forsøgt sikret 

en god adgang til overnatning og forplejning. 

Landevejskroernes succes og besøgsantal var uvilkår-

ligt forbundet med landevejstrafi kkens udvikling. Hvis folk 

i stedet benyttede jernbanen til person- og godstrafi k, blev 

kroerne ved landevejene ikke længere besøgt. Givetvis har 

åbningen af jernbanestationerne og jernbanehoteller fra 

midten af 1800-tallet forrykket en del af trafi kken og nedsat 

behovet for beværtning i landevejens umiddelbare nærhed. 

I eftertidens litteratur sættes et punktum for landevejskroer-

nes storhedstid og deres betydning for rejselivets landevejs-

trafi k i årtiet 1860-70.84

Den traditionelle landevejskro, som lå placeret umid-

delbart ved landevejen uden for en landsby eller en køb-

På den 3 timers lange dagvognstur fra Uldum til Vejle holdt 

vognen et kvarter eller en halv times bedetid på Lindved Kro. 

„Hestene fi k her en Humpel Brød og en kvart Skæppe Havre 

(5 Pund) og de Rejsende gik ind til Krofatter og fi k sig en 

Kaff epunch... ja, det vil sige ... undertiden saa mange at 

Kaff epunchen var ved at tage dem”*

* Sv. Aage Therkelsen: Med Dagvogn til Vejle for to Menneskealdre siden. I: Vejle 

Amts Folkeblad 26. april 1945.
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stad, gik svære tider i møde efter jernbanernes anlæggelse, 

medmindre kroen lå i et vejknudepunkt. Dagvognsruternes 

korte ture, som i slutningen af 1800-tallet blev fl ere og fl ere, 

samt det faktum, at bl.a. mange egne i Jylland endnu ikke 

var forsynet med jernbanelinjer, gjorde sit til, at der stadig 

var brug for steder, hvor de rejsende kunne holde et lille hvil. 

Til dette formål blev et besøg i stationsbyens eller købsta-

dens kro i nærheden af posthuset eller brevsamlingsstedet 

mere fordelagtigt i forhold til postudvekslingen.

En landevejskro var omdrejningspunkt for mange for-

skellige aktiviteter og blev besøgt af trafi kanter, der havde 

forskellige ærinder og beværtningsbehov. 

Udover beværtningen kunne kroerne have tilhørende 

brændevinsbrænderi, men ofte var der i tilknytning til kroen 

et landbrug endog som primær indtægtskilde, når det var 

sløjt med rejsende. Af andre indtægter, som kroerne har 

ernæret sig ved udover brevsamlingssted for posttranspor-

terne, kan nævnes købmandshandel, handel med heste og 

vognmandsvirksomhed.85

Trafi kanter kunne på kroen midlertidig opstalde heste, 

svin og kreaturer. Sidstnævnte dyr var almindelige gæster på 

kroerne langs driverruten i Vestjylland. Til sådant et arbejde 

havde kroen ansat en staldkarl eller staldforpagter, som tra-

fi kanterne kunne kalde på også ved nattetid. På Dejbjerg Kro 

eller Rabjerg Kro på den vestjyske driverrute havde staldkar-

len et kammer i rejsestaldens nordøstlige hjørne. Som eks-

traservice for kuske og vognmænd solgte han også træsko, 

vogntræ og piske.86

Studedriverne pejlede efter kroerne. En dagsmarch på 

normalt 30 km, hvor studene blev drevet fra Lemvig og 

sydover kunne godt vare mellem 8 og10 dage. Denne stu-

detrafi k forløb med variationer gennem århundreder frem 

til midten af 1870´erne, hvor først den vestjyske jernbane 

blev åbnet i 1875 og fi re år senere den private jernbane fra 

Vemb til Lemvig. Fra da af blev dyrene i stedet trukket til den 

nærmeste jernbanestation og indladet i kreaturvogne.87

Overnattende trafi kanter gæstede også kroerne langs 

landevejene. En handelstur til København fra oplandet kun-

ne sagtens indbefatte en overnatning for kusken undervejs. 

Her gengives et tidsbillede af et sådant natlogi på Herlev Kro 

i slutningen af 1800-tallet. „Så tog man sin kappe og dækken 

og opsøgte sig et natteleje enten på gulvet eller på bænke-

ne, men ofte var alt optaget i kælderstuen, så også bordene 

blev brugt. Kl. 5 begyndte „Kristen staldmester“ at kalde op, 

På fotografi et er snekastere i færd med at kaste sneen op i 

høje snedriver på Molsvej i Rønde ca. 1910. 
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og nattesøvnen var forbi, så gjaldt det om at komme op og 

af sted i rette tid.“88

Især var trafi kken til og fra kroerne stor, når der blev af-

holdt marked i landevejskroernes opland. Ved de jyske mar-

keder i Dalager og Tarm begyndte trafi kken dagen før med 

teltvogne og kreaturer. Folk og vogne ankom ved middags-

tid, hvor de tog ophold i kroen til dagen efter, hvor markedet 

begyndte.89

Kusk og vognmand på vej til marked og by 

Grobunden for mere trafi k og bedre vilkår for trafi kanterne 

på landevejene blev lagt ved amtsvejvæsenernes grund-

forbedringsarbejde op igennem 1870´erne, men også ved 

de nye landevejsanlæg især i hedeegnene. Amter, som fi k 

forbedret vejinfrastrukturen, gav hestevogne bedre betin-

gelser for at nå frem til en destination. De lange køreture 

ad forskellig sognes uens anlagte og vedligeholdte veje 

havde været vilkår, som kuskene havde levet med i årevis. 

Nu var det muligt at nå hurtigere frem ad bedre veje.

En gevinst for trafikudviklingen og vareudvekslingen 

mellem Øst-, Midt- og Vestjylland blev den tværgående 

landevej mellem Ringkøbing, Herning, Silkeborg og Århus 

anlagt i midten af 1800-tallet. 

Vestjyder kørte ad landevejen mod øst for at gøre en god 

handel på markedet i Ry den 1. maj på Valborgsdag. Fra Vest-

jylland mod Østjylland kørte hosekræmmere fra Hammerum 

herred strikvarer til det årlige Sct. Olufs marked den 29. juli 

i Århus. Andre varer, som fandt deres afsætning i Østjylland, 

var horn fra Nees og lertøj fra Varde. I retningen fra Århus 

mod Ringkøbing og Søndervig kørte pottemager Niels Sø-

I Enrico Dalgas’ hederejsebeskrivelse, udgivet i 1870, hører vi om hans overnatning på gæstgivergården i Herning. Om 

morgenen vågnede han ved larm og støj fra købmænd, træhandlere, pottemagere, prangere, bønder og en masse gøglere, 

der skulle til 3-dages marked i Gjelleruplund, der lå ca. 3 3/4 km fra Herning. Markedsfolkene gjorde ophold i Herning efter en 

lang natterejse på vejene. Ude i hedeegnene var markederne en nødvendighed for lokalbefolkningen, som ikke havde samme 

adgang til købstadens butikker. Folk kom langvejsfra og købte let ind til et helt år af diverse købmandssager. Ad vejene havde 

markedskræmmerne transporteret varer, der var produceret lokalt på deres hjemegn. Fra Silkeborgområdet blev kørt træsager, 

fra Vardeegnen jydepotter. Skotøj blev transporteret fra Viborgegnen, og fra Horsens og Vejle blev grøntsager fragtet.*

Gæstgivergården Christiansminde, Bredgade i Herning ca. 1888. 

* Dalgas 1870, s. 43.
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rensen med sin pottevogn forspændt stude fra Sorrig, øst 

for Silkeborg. Han solgte sine potter i Ringkøbing og fi k fat i 

vesterhavstorsk, som han solgte på vejen tilbage. Manglen 

på træ i hedeegnene gjorde det ligeledes attraktivt for træ-

skomænd at tilbagelægge vejen vestover på salgsrejse. 90

Peder Holdgaard kørte i første halvdel af 1870´erne som 

fragtvognmand på en del af den tværjyske landevej mellem 

Herning og Silkeborg. På disse fragtture kørte han svin til 

slagteriet i Silkeborg. I byen hentede han tømmer, kunst-

gødning og kolonialvarer, der blev fragtet hjem til Herning. 

„Sådan en tur/retur Herning-Silkeborg kunne tage ham 12 

timer, men så „bjæt“ han også ved de tre kroer, der fandtes 

langs landevejen.“91 Flere vogne fragtede endvidere kunst-

gødning på denne rute.

Om færdslen på samme landevej mellem Silkeborg-Her-

ning i midten af 1870´erne erindrede postkusken Morten 

Arentsen „...det kunne være svært at komme forbi hinanden, 

fordi kuskene ofte sad eller lå og sov. Offi  ciel højrekørsel var 

ellers blevet indført ved Vejforordningen af 1793, men den 

kendte hestene ikke rigtig noget til.“92 Med jernbanens an-

læggelse fra Silkeborg til Herning i 1877 blev det muligt, 

at få fragtet godset via tog i stedet for landevejen, hvilket 

sandsynligvis har haft en afsmittende nedadgående eff ekt 

på landevejstrafi kken. 

Landbrugets fragtkørsel i kornsalgsperiodens sidste tid, før 

der for alvor kom gang i den animalske smør og svineproduk-

tion i 1880´erne, var også en del af datidens trafi kbillede. F.eks. 

i vinteren 1880/81 kørte den midtfynske avlskarl Jørgen Ros-

ling Hansen én gang om ugen kornlæs (byg) ad landevejene 

til søkøbstæderne Nyborg og Svendborg fra gården i Ravn-

drup sydøst for Ringe.93 „Det var tit en kold tur at køre til staden 

med et læs korn, selv om man også havde både kappe og 

fodpose; men interessant var det at komme ind i købmands-

gården med sit læs mellem snese af andre vogne.“94 Vognen 

kørte ikke altid ulæsset hjem – engang imellem medtog han 

et læs fi nt strandsand til gårdens hvidskurede gulve.

Fragtgodset kunne også bestå af husmands- eller gård-

mandsfolks hjemmeavl, der skulle afsættes på bytorve. Så-

danne varer blev i over 50 år kørt af Anders Peter Olsens 

far én eller fl ere gange hver uge i vognen „Landskibet“ fra 

gården i Ganløse Hessel ad Frederikssundsvejen til Køben-

havn.95 Og da Anders blev ældre kørte han også selv disse 

københavnerture med varer fra landet. Københavnerfruerne 

ønskede friske landvarer og hjemmelavede produkter. Det 

kunne være alt lige fra frugt, grønt, forskellige former for kød, 

æg, honning, ost, tørv, til juletræer ved juletid. Sådan en tur 

fra Ganløse til København kunne Anders tilbagelægge på 

omkring 1 døgn. Kørselen foregik om natten med afgang 

Hans Smidth: Markedsscene, 1894.
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Mindre prangere eller handelsmænd brugte også landevejen til at fragte kødvarer til hovedstadens torvedage. 

Prangeren Ole Petersen fra Stenløse kørte fast hver mandag ad Frederikssundsvejen med slagtesvin i sin 

„3 kæp stokvogn” med to heste foran. Sønnen Lars Petersen var ofte med på disse køreture i 1880’erne før 

andelsslagteriernes tid.*

På billedet ses pranger og fragtmand Ole Petersen med familie på Stenløse Byvej nr. 32. Forrest står sønnen 

Lars Petersen med skindhue.

* Stiesdal 1986, s. 54-57.

Den fynske fragtmand Hans Knudsen havde 

plads til meget transportgods i sin store 

affj  edrede fragtvogn. Her er han fotograferet 

ved Brobybærk Kro på Midtfyn ca.1900.
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hjemmefra ved 23-tiden.Når Anders havde solgt sine varer 

i København og forplejningen var indtaget af både hest og 

ham selv i en gæstgivergård, drog han videre på spildvarer 

opkøb i staden. På hjemvejen var vognen læsset med rest-

produkter fra bryggerier og bagerier – skumbryg, spildemel, 

hvedebrød, gammelt rugbrød og opfejning. Igen blev kroen 

besøgt på hjemvejen, hvor den eventuelle gode handel fej-

redes. „Når læsset var tungt, var næsten hele turen i skridt og 

kunne tage lang tid, men som regel nåedes hjemmets havn 

ved 11-12 tiden.“96

Fra den stive arbejdsvogn til fj edervognen 

Fra prangeren Ole Petersens stokvogn – som formentlig var 

en ombygget stiv arbejdsvogn – skal vi nu indvies i datidens 

hestevognskøretøjer.

„Da jeg var barn, var alle vogne man så på landevejen 

fj edervogne. Kun een kørte altid med stiv vogn, det var „Per 

Niels Ole“ fra Hesselet. Ham kunne man høre længe inden, 

man kom ham nær, for hans køretøj buldrede og skramlede 

mere end andre vogne.“97 Denne erindring om kørsel med 

hestevogn på en sjællandsk landevej i 1870´erne giver et fi nt 

tidsbillede af overgangsperioden i ca. 1850´-1870´erne, hvor 

en teknisk forbedret hestevognstype – fj edervognen – med 

patentaksel og trykfj edre blev stadig mere udbredt og taget 

i brug til såvel person-, arbejds- og varekørsel. 

Uden at overdrive havde hver egn på denne tid forskel-

lige hestevognstyper og -konstruktioner. De fl este var pro-

duceret af lokale hjulmagere på landet og karetmagere i 

byerne, som ikke benyttede fælles tegninger til at konstru-

ere vogne efter, men ofte lavede hver enkelt vogn efter en 

løs skitse på baggrund af købers ønsker.

Gennembruddet for fj edervognen betød ikke, at den 

gammelkendte stive arbejdsvogn uden fj edre blev kasse-

ret på gårdene i det ganske land. Især de lokale landsby-

hjulmagere fortsatte langt op i tiden med at producere 

den stive arbejdsvogn. Som landbrugernes universelle ar-

bejdsvogn opfyldte den stadig bøndernes behov for kør-

sel primært på sognevejene til og fra marken med møg, 

såsæd, hø osv. Det gode ved denne vogn var, at dens 

undervogn „langvognen“ kunne forlænges. Og så kunne 

vognens sider og gavle tages af eller reguleres, så et større 

læs kunne medtages. 

„Vognen kunne paa faa Minutter, fra at være Kassevogn til 

Kørsel af Roer, Grus o.a., laves om til høstlang Vogn til Brug ved 

Hjemkørsel af Sæd fra Marken og uden Høsthaverne paasat 

bruges til Transport af f.eks. Kvas. Ydermere kunde Vognen for-

længes, saa den kunde bruges til Transport af lange Træstam-

mer og andet langt Materiale. Paa Ejendomme, hvor der ikke 

fandtes Stadsvogne, kunde den saa udmærket bruges til Per-

sontransport, saa var den forsynet med Siddefj ælle, med La-

meller til at modvirke Rystelser, saa Kørselen blev mildere, eller 

den var forsynet med Agestole ophængt i Læderremme.“98

Til personkørsel gik den ufj edrede vogn under navnet 

„den holstenske vogn“, hvor såkaldte agestole blev ophængt 

i læderstropper på vognladet.99 Og når den på kassen havde 

isat to fj ælle og to gavle kaldets den „fj ællevogn.“

Den stive arbejdsvogn kan overordnet inddeles i tre 

hovedtyper – sulevognen fra Bornholm og to forskellige 

På billedet mødes to generationer af 

hestekøretøjer. Den moderne og bekvemme 

fj edervogn overhaler en arbejdsvogn uden 

fj edre.
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Fjedervognen kunne fås i 2 hovedudgaver: 

en let enspændervogn eller en større 

tospændervogn. Den var ligesom 

stivvognen let at ombygge til forskellige 

kørselsformål. Med en lukket kasse var det 

muligt at transportere gods eller omdannet 

med sæder (agestole), var den velegnet til 

persontransport. 

Bondens arbejdsvogn uden fj edre blev 

anvendt langt op i tiden som den foretrukne 

landbrugsvogn.

undervognstyper i Øst – og Vestdanmark.100 Vognen blev 

sideløbende forbedret op igennem 1800-tallet. Hvornår de 

nye teknikker blev taget i brug og almen udbredt fra egn 

til egn, kan der ikke gives et præcist billede af. Men fra mid-

ten af 1800-tallet blev vogntypen løbende forbedret med 

jernaksler i stedet for træaksler. Hjulet blev stabiliseret på to 

måder, dels blev hjulet rettet op – så det sad lige på navet 

– og dels blev en sammenhængende jernring lagt om hjul-

fælgen frem for de typisk 6 løse jernstykker, der overlappede 

hinanden og i sommervarmen ofte måtte omlægges, når 

hjulets vogntræ svandt ind. Disse tiltag forbedrede arbejds-

vognens bæreevne og holdbarhed.101

Men den moderne fj edervogn fi k alligevel tag i landbru-

gets folk. De, som havde råd til at anskaff e sig en ekstra vogn, 

var ikke uinteresseret i at få en bedre og fi nere vogn til person-

transport og efterhånden også til lettere arbejdskørsel. „Da det 

for en snes Aar siden begyndte at blive Skik med Fjedervogne 

til Stads, da tjente Hjulmændene, Smedene og Malerne godt, 

indtil alle blev forsynede. Og da det for en halv Snes Aar siden 

blev Moden, at hver Gaardmand skulde have en let Enspæn-

der-fj edervogn til smaa Forretningsrejser, da faldt der atter 

Flæsk i Hjulmændenes Gryde, for naar en eller to Gaardmænd 

havde Fjedervogn, da skulde de alle have.“102

Det var nu ikke ualmindeligt, at gårdmændene allerede 

havde fi nere vogne uden fj edre, men som desværre ikke 

var solide nok til arbejdsbrug. De kom nu i overskud efter 

anskaff elsen af en fj edervogn. Dette dilemma blev ifølge en 

erindring løst på en fynsk egn ved at jyske uldkræmmere 

købte de gamle stadsvogne – og solgte dem til jyder, som 

endnu ikke havde hørt om fj edervognsmoden.103

Fjedervognen gav trafi kanterne bedre komfort, da „fj ed-

rene bevirkede, at en polstret pude var nok at side på“.104

Den var desuden lettere at trække (navnlig i trav) på lande-

veje med fast kørebane og på stenbro. Derved kunne folk 

komme hurtigere frem end med den tunge, stive arbejds-
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vogn. Fjedrene optog stød og bevirkede i det hele taget, at 

mennesker, heste og varer blev „skånet“ under transporten 

i modsætning til rystelser og stød fra den stive ufj edrede 

arbejdsvogn. Sidstnævnte fungerede dog godt i mark og 

skov. 105

Det forbedrede og udbyggede landevejsnet var mange 

steder et godt grundlag for den nye fj edervogns hurtigere 

fremdrift. Men tunge læs og dårligt vejføre lagde stadig hin-

dringer i vejen for vognenes fremdrift på alle tider af året. 

„Doktorrejser“ 

I rækken af køretøjer på landevejen sad også almindelige 

gårdmænd, der havde fået ordre fra sognerådet om at 

stille vogn og køre fribefordring eller „sognekøring“ for be-

stemte sognebeboere eller for sognets institutioner. Med 

landboreformerne var tidligere tiders ægt- eller pligtkørsel 

for godsejer og konge ophørt. 1800-tallets pligtkørslen i 

sognerådsregi var ulønnet og gik på omgang mellem de af 

sognets gårdmænd, der havde en vogn og to heste. Kørs-

len kunne antage forskellige formål, men oftest udførtes 

den for mindre bemidlede enker, gamle og husmænd, som 

ikke havde hest og vogn til rådighed.106 De kunne have 

brug for hjælp til pløjning eller til at hente brænde og 

tørv.107 Andre former for kørsel var hø- og brændekørsel 

til sogneskolen og transport ved begravelser og lignende 

indenfor lokalområdet.108 En typisk form for pligtkørsel var 

lægekørsel også kaldet amtsrejser.109 Det var ikke en selv-

følge, at lægen havde egen befordring. Når folk blev syge 

i landdistrikterne og ikke var i stand til selv at møde op i 

lægens konsultation i byen, blev lægen befordret hjem til 

den syges bopæl og retur igen. Lægekørsel kunne også 

blive udført af et medlem i den syges familie, eller måske 

kørte lægen i sin egen vogn med kusk. Disse „doktorrejser“ 

på sogne- og landevejene foretoges af distriktslægerne. 

Landets distrikter var af varierende størrelse, og i de store 

Fjedervognen blev især meget udbredt 

og anvendt af handlende, håndværkere 

og små virksomheder, som havde brug for 

en god forretnings- eller transportvogn til 

længere transporter med lettere fragtgods 

ad landevejen til købstaden, stationsbyen, 

landsbyen eller udskibningshavnen. Her ses 

en fj edervogn anvendt til transport af varer i 

Faaborg ca. 1895.

På billedet ses doktor Schous originale doktorstol. „Det var en solid, polstret 

og læderbetrukket lænestol uden ben, der anbragtes bag kuskesædet, 

ophængt i læderremme, der var fastgjort til vognens sider ved hjælp af 

jerngafl er. Der skulle to mænd til at anbringe den tunge stol i vognen, og var 

det en kraftig læge, skulle der også to mand til at hjælpe ham op i stolen.“*

* Strauss: Med hest og vogn – før og nu (2) 1973.
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distrikter i Vest- og Midtjylland var der langt imellem bebo-

erne, når lægen skulle på besøg.

„Dr. Schou havde en meget stor praksis både i Skive by 

og på landet, og han færdedes meget både ved nat og ved 

dag på landevejene overalt i Salling og Fjends Herred.“110

Hvor det var muligt for lægen at blive kørt på amtets veje 

ud til sognets beboere, gik kørsel hurtigere end på det snirk-

lede og til tider uensartede vedligeholdte bivejsnet. Læge-

kørslens fremdrift var vigtig, da det kunne være et spørgsmål 

om liv og død, hvis lægen ikke nåede frem i tide. „Vejene var i 

dårlig stand, så sygebesøgene, der foregik i åben hestevogn 

med kusk, var anstrengende og ofte meget langvarige.“111

Distriktslæge Dr. Rambusch med bopæl i Sjørup, (byen var 

knudepunkt for to landeveje) praktiserede i dele af Viborg 

og Ringkøbing amter i årene 1889-1910. I hans embedspe-

riode blev der registrede fl ere sygdomstilfælde end tidligere 

blandt hedeboerne. En væsentlig årsag hertil var, ifølge læ-

gens egen forklaring, at infrastrukturen heriblandt vejnet-

tet var blevet forbedret. Og det medvirkede til at folk søgte 

læge i højere grad læge end tidligere.112

Når lægen blev transporteret i bøndernes vogne, måtte 

han affi  nde sig med det køretøj, de havde at tilbyde ham. I 

de fattigere egne, hvor fj edervognsmoden ikke var nået ud, 

brugte folk endnu stivvognen til dette formål. Uanset om 

lægen blev kørt i en stiv arbejdsvogn eller i en fj edervogn, så 

foregik det altid i hans egen medbragte agestol. 

Om vinteren kunne det være en kold fornøjelse for både 

kusk og læge at sidde i den åbne vogn. Derfor må det have 

været et sjovt syn for datidens betragter at se lægen sid-

dende pakket ind i tæpper, kørepels, skindhue osv. Den 

magelige stol kunne bruges til at tage en lille lur i, især hvis 

lægen var i søvnmangel pga. af mange dage og nætters 

lægebesøg i oplandet.

Hvordan en sådan lægetur foregik, viser følgende op-

levelse fra en martsdag i ét af 1900-tallets første år. Fortalt 

af kusken Sigvard Pedersen, der var kusk for Dr. Rambusch 

bosat i Sjørup. 

„Vi kørte hjemmefra kl. 9 om morgenen og var på sygebe-

søg gennem Haderup, Feldborg, Herrup, Sevel, Mogenstrup, 

Trandum, Aakjær, Fly, Iglsø, Stoholm, Mønsted Kalkværk, Sto-

redal, Grønhøj og gennem Øster Sjørup hjem. Vi kom hjem kl. 

11 om aftenen. Det eneste, vi havde nydt hele dagen, var en 

fl æskepandekage, som vi tog os på en kro.“113 Kusken beret-

Tegninger som illustrerer vognfj edrenes udvikling. 

1) Vogn uden affj  edring 

2) Vognfading hængt op i læderremme fra 1600-tallet 

3) S-formede stålfj edre fra 1700-tallet 

4) C-formede stålfj edre 

5) Trykfj edre fra 1904. *

* Møller 1998, s. 28.
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tede videre, hvordan lægen var på farten i op til 5-6 nætter. 

Det var ikke sjovt for heste og kusk – men lægen var åbenbart 

beriget med et godt humør og lod sig ikke gå på. 

Der verserer mange sjove historier om „doktorrejserne“. 

Ved vintertide foregik de fleste uheldige hændelser. Dr. 

Schou fra Skive var ikke en type, der blev slået ud så let. 

Engang i snevejr kunne ingen vogne køre ham hjem til Ski-

ve efter et lægebesøg ude på landet. Men han tog skeen i 

egen hånd, og begav sig til fods til hjemad. En anden vinter 

væltede vognen med ham. Hans skulder blev vredet af led 

– men efter kusken havde fået den sat på plads igen, fort-

satte lægen turen ufortrødent videre.114

Nogle læger var mere besværlige at køre med end an-

dre, f.eks. hændte det tit at sognekørernes lægekørsel blev 

misbrugt af lægen til at foretage private besøg, men det 

blev forsøgt standset i senere ministerielle skrivelser, som 

indskærpede, at kørsel for læger skulle følge destinationen 

uden svinkeærinder.

På udfl ugt i stadsvognen 

„En kold Taage ligger paa Jorden, da vi den næste Morgen 

stige paa Vognen, vi trykke os dybt ned i de Halmknipper, 

der udtrykkelig ere forlangte i Stedet for Agestole, Morgen-

piberne tændes, og Fjællevognen (thi Fjedervogne (har) du 

Hvis en syg patient skulle transporteres til 

et hospital, var det muligt at blive kørt i en 

hestetrukken ambulance. 

På billedet ses to af Århus amtssygehus 

ambulancevogne ca. 1910.

ikke ude i Hedevejene) ruller raslende henad den haarde 

Chausse.“115 Fra Dalgas hederejse i 1867-68, hvor han var på 

vej fra Herning til Vorgoddalen og Skjerndalen.

Som vi tidligere har fået et indtryk af, var beboerne i de 

fattigere hedeegne ikke de første, som anskaff ede sig nye 

og moderne hestekøretøjer. Langt op igennem 1800-tal-

let kørte mange småbønder vestpå stadig med stude som 

trækdyr.116 De vejfarende på landets veje transporterede sig 

langt op i tiden med det forhåndenværende køretøj, som de 

havde til rådighed. Som igen hang sammen med folks øko-

nomi, hvor man boede – om det var på landet eller i byen, 

og hvad ens kørselsbehov var. Til fritidsformål eller individuel 

persontransport kom der i slipstrømmen på fj edervognen 

op igennem anden halvdel af det 19. århundrede mange 

nye luksusprægede vognmodeller til stadskørsel. Og vogn-

magerne fi k gyldne tider. 

Den mest populære stadsvogn på landet blev den ikke 

så dyre vogntype med det franske navn: charabanc eller 

charabancen, udbredt fra ca. 1875.117 „Det var en aaben fi -

rehjulet Vogn med Bænke og højt Kuskesæde. Hjulene ret 

store for at gøre Kørselen mere behagelig. Fjedrene heller 

ikke saa haarde, som paa førnævnte Fjedervogne. Denne 

vogn var ogsaa med opskaaret Bund, hvorover Bukken var 

anbragt, Stolene var med Hynder og polstret Ryglæn.“118
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Charabancen kunne fås i mange størrelser med plads til fra 2 

til over 14 passagerer. De største vogne kørte med fi rspand, 

hvor de mindre modeller havde 2 heste spændt for.

En anden type, som også fandt sit publikum, var pony-

vognen. Oprindeligt var den bygget til mindre heste, men 

senere blev det også muligt at bruge større. Ponyvognen 

var en lav fi rhjulet vogn med et sæde bagerst og et mindre 

overfor, hvor børnene kunne sidde. Kusken sad på det ba-

gerste sæde, hvilket til tider kunne være ubekvemt under 

kørslen. Derfor kunne ponyvognen også forsynes med buk, 

hvor kusken kunne sidde. Vogntypen var praktisk til kørsel 

med ældre og med børn, fordi den var let at komme op i 

og ud af igen. Især den enklere model med smøreaksler blev 

anvendt på mindre gårde.119

Der var mange vogntyper i disse år – og alle vil ikke blive 

nævnt her – men blandt landevejskøretøjerne fandtes den 

2-hjulede gig med plads til 2 personer og med 1 hest for-

Charabancerne blev især brugt til sommerudfl ugter med skolebørn. Bønderne 

stillede vogn til rådighed, selvom de ikke selv havde børn. „Engang gik turen 

med hestevogn til Skanderborg. Det var bønderne, der lagde køretøjer til, 

og det kunne godt blive en lang række køretøjer, og så kunne det godt være 

meget ubehageligt for de bagved kørende, når støvet fra de forreste blev 

hvirvlet op fra de sandede veje.“ 

Det må have været et underholdende syn med de lange kolonner af 

hestekøretøjer med glade børn på den årlige udfl ugt. På billedet er det børn 

fra Gentofte børneasyl, som skal på skovtur en sommerdag ca. 1890.*

* Århus Stifts årbøger bd. 75 1990/91, citat s. 31.

spændt. Det var vognen til hurtig transport og især brugt af 

handelsrejsende, dyrlæger og læger.

Bønder havde ikke ferie, derfor var datidens ferie- og fri-

tidsfornøjelser lig med en søndagsudfl ugt engang imellem, 

en årlig tur til købstaden pga. et særligt ærinde eller måske 

et sommerbesøg hos slægtninge i oplandet. Det var især for 

børnene noget ganske særligt, at få lov til at køre med heste-

vognen på en længere tur. Et besøg i købstaden var en stor 

oplevelse, hvis man kun var vant til at bevæge sig indenfor 

sognets grænser til hverdag. Ofte var disse enkeltstående 

fridage fyldt med forventningens glæde især fra børnenes 

side. Udfl ugtsvognen blev rengjort før den særlige udfl ugt. 

Hvis folk ikke selv havde en passende vogn, kunne de låne 

én til formålet af slægtninge eller naboer. 

Thorsø Pedersen beretter om den årlige udfl ugt i barn-

domsårene fra hjemmet i Oldrup mellem Horsens og Od-

der: 

„En stor oplevelse for hjemmeværende børn var den år-

lige tur til morbror Hans Peder og hans kone Marie i Solbjerg. 

Den foregik altid en søndag om sommeren, og der var gerne 

en af bønderne, der kørte med en del af os, og en morbror 

Søren lånte et andet køretøj og havde resten, for vi var altid 

to læs. Det var en heldagstur, for der var ca. 3 mil dertil.“120

På landevejene stimlede færdslen nogle gange sammen 

på den ugentlige fridag, og folk kørte i kolonnekørsel for at 

nå frem til et udfl ugtsmål eller for ikke at gå glip af en særlig 

begivenhed. Dette var tilfældet på Viborg-egnen i årene fra 



52 1868 – 1880

1868-1880. Her blev de marcherende eller øvelsesliggende 

soldater ligefrem et tilløbsstykke for søndagsudfl ugten. Den 

årlige soldaterlejr i Hald afholdtes i disse år fra 15. maj til 

29. juli. Blandt de folk som fulgte soldaternes manøvrer i 

sommermånederne sidst i 1860´erne var Ludvig Gerhard C. 

Jansen.121

„Fra lejrtidens begyndelse var og blev udflugterne til 

Hald og Bækkelund nr. 1, og om søndagen var der tit en 

masse besøgende derude, undertiden op mod 10.000. De 

kom både pr. jernbane og ad landevejen langvejs fra, ja helt 

fra Silkeborg, men navnlig fra den nærmeste omegn. Alt det 

liv og den færdsel var særlig noget for os børn på den tid, 

det er jo altid sådan, at musik og soldater, særlig som den-

gang, hvor der var mange samlet på et sted, virker oplivende 

og fængslende.“122 Det fortælles videre, at alle mulige folk 

fulgte nøje øje med i soldaternes færden, også når øvelserne 

var langt væk f.eks. i nærheden af Skive.

Det var også stadig muligt at leje et lettere befordrings-

middel ved de såkaldte ekstrapoststationer, der henhørte 

under postvæsenet. Disse ekstrapoststationer kunne ligge i 

tilknytning til et posthus eller en jernbanestation, men be-

hovet for et lejet transportmiddel til længere transport med 

eller uden kusk, oftest i en åben fj edervogn, forsvandt efter-

hånden, som jernbanen blev anlagt. På disse ekstraposter 

kunne folk f.eks. leje to hestes wiener- og kalechevogne eller 

enspændervogne. I 1874 var der over 50 ekstrapoststationer 

i Danmark, i 1878 var det antal reduceret til 40, og i 1887 var 

der kun 19 tilbage.123 Det var ikke billigt at leje en ekstra-

postvogn, og de tidligere ekstrapostbrugere – de velstillede 

byborgere og folk fra større gårde og godser – satte sig snart 

ind i toget. De kørte med deres egne fi nere, lukkede vogne 

til fritidskørsel, når besøgende gæster skulle på udfl ugt om 

søndagen eller til jernbanestationen for at tage toget.124

Bude, vandrende og medkørende 

Det var ikke ualmindeligt, at folk gik til fods på landevejen 

i 1800-tallet. I dag tænker vi straks på landevejens riddere, 

når der fortælles om gående på landevejen. Men strejferi el-

ler løsgængeri var ikke tilladt i 1800-tallets landbosamfund. 

Staten havde styr på, hvor folk opholdt sig via udstedelse 

af indenlandsk rejsepas og kontrol med omkringvandrende 

håndværkssvende og fattigfolk.
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Dengang foretog mange forskellige mennesker længere 

ærinder på gåben. Trafi kken var jo ikke af samme intensitet 

og farlighed som i dag, og ofte var der trådt stier til i vejkan-

ten eller med tiden anlagt egentlige gangstier over eller ved 

siden af landevejsgrøfterne.

Hvis en yngre, vognløs mand skulle på udfl ugt til byen, 

var det ikke sikkert, at han havde råd til en dagvognsbillet. 

Måske hændte det, at der var et stykke vej at gå før end nær-

meste dagvognsstoppested kunne nås, og det måtte ved-

kommende tilbagelægge gående. Således ankom de unge 

gårdmandsbørn – kommende højskoleelever – i november 

1882 med tog til Svendborg, hvorfra de marcherede forbi her-

regården Hvidkilde på deres vej til Ollerup højskole. Under 

højskoleopholdet gik kammeraterne af og til på en søndags-

udfl ugt til Svendborg for at nyde en kop kaff e og et stykke 

kage.125 Sommetider foregik højskoleelevernes gymnastikun-

dervisning på landevejen: „I tørt vejr kunne der så i stedet for 

foretages en marchtur på landevejen, hvilket måske var nok så 

forfriskende som gymnastikken i den kolde støvede lo,...“126

Men de gående fi k ofte kørelejlighed, for villigheden til 

at tage folk med op at køre på landet var i høj grad tilstede. 

Således var et søskendepar fra Thyegnen, som ellers skulle 

have gået fra jernbanestationen i Hørdum, heldige at få kø-

relejlighed med en anden togpassager. 127

Fattige folk kunne tjene en skilling som budbringere for 

andre. Fra Ganløse gik fattigfolk bud til Roskilde eller Hil-

Denne vinterklædte kvinde med to kurve, 

er fotograferet på Skanderborgvej i Århus 

amtsrådskreds ved Magdalenemøllen ca. 

1910. Hun er nok på vej til byen for at handle 

eller afsætte hjemmelavede varer. Bemærk 

den store stenmilepæl foran møllen. 

Landbefolkningen var ikke bange for at 

sende børn ud at lege på landevejen, heller 

ikke når legen foregik i skoletiden. K. W. 

Sørensen mindedes, hvordan han i somrenes 

skolefrikvarterer spillede „pind eller top” på 

landevejen. Forældre sendte også børnene 

rask af sted på vandreture ad landevejen, 

hvis de skulle på familiebesøg. Dette er et 

senere foto af Lyngbyvejen med gående 

børn omkring år 1900, hvor cyklen også 

var inde i trafi kbilledet. Læg mærke til de 

forholdsvis unge vejtræer og Lyngbyvejens 

lige linjeføring igennem landskabet.
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lerød for at betale skat. Sådan to fattige budbringere var 

„Gesvindt-skrædderen“ og Jacob Benfelt, der ved deres 

udseende og gang ikke var så lette at overse for de mod-

kørende eller iagttageren i vejkanten. Den første gik bud til 

Hillerød iført elletræsko. „Det var en lille mager mand med 

en løbende gang, så det altid så ud, som travede han ud 

ad vejen.“128 Benfeldt derimod var en stor, krogrygget ældre 

herre. Han var iført ankellang blå vadmelsfrakke, hue, træsko 

og tyk egetræskæp som vandrestav. 

Landevejsvandringer kunne også være romantiske af-

tenture i de lunere måneder, hvor et kærestepar gik ad Vi-

borg landevej imod Dommerby eller gik vest om Skive.129

For nogle kunne en natlig travetur på amtets vej have et 

uhyggeligt præg – især hvis der på egnen gik rygter om lan-

devejsrøveres hærgen. I 1873 oplevede murermester Peder 

Gretham Dandanell fra Fønneslev-Særslev nær Holbæk at 

blive overmandet af frygten for mødet med sådanne røvere, 

da han en nat var på vej hjem ad landevejen fra et besøg hos 

sin bror i Kærby. På udturen havde han hørt nogle jamrende 

og klagende lyde lidt afsides fra vejen. På vej hjem troede 

han, at han så to landevejsrøvere, som viste sig ved nærmere 

eftersyn at være to ledstolper.130

LANDEVEJSFÆRDSEL – REGLER OG 
FORHINDRINGER

Fra den interessante landevejskørsel og -vandring er det nu 

tid til at se nærmere på, hvordan befolkningen måtte opføre 

sig på landevejens grund og dens tilstødende omgivelser. 

Det være sig beboerne som var naboer til landevejen tillige 

med vejfarende af enhver målestok – ting, køretøjer, dyr og 

mennesker. 

1800-tallets landbosamfund var ikke et ureguleret sam-

fund uden bøder og straff e. Mange cirkulærer og love blev 

udsendt hvert år fra ministerierne, og fra amternes egne 

rækker fl ød også en lind strøm af regelskrivelser. På en del 

områder kunne amterne selv udstikke regler, der var gæl-

dende indenfor amtets egne grænser – herunder vedtægter 

for oprettelse af ro og orden samt færdselsregler. Men hvad 

søgte amtsrådene at beskytte deres veje imod, og på hvil-

ken måde fi k de foranstaltet sådan en beskyttelse. Færdslens 

uhindrede forløb var til gavn for datidens kørende, ridende 

og gående. Mange af de 23 paragraff er „Om Vei-Politiet“, ind-

skrevet i det sidste kapitel i vejforordningen af 1793, forblev 

gældende efter at vejloven af 1867 var indført. 

Og der blev passet på landevejen....! 

Landevejen og dens omgivelser skulle forvaltes med omhu 

af landevejens naboer. Der var mange forbud – om de blev 

efterlevet er en anden sag. Den overordnede rettesnor til 

befolkningen lød på, at de ikke på egen hånd måtte for-

andre noget ved landevejen og dens tilhørende rekvisitter 

uden tilladelse fra amtsrådet. Hvis de alligevel foretog så-

danne forandringer, kunne de idømmes en bøde på mellem 

1 til 5 rigsdaler eller 2-10 kr. Og den idømte skulle desuden 

omgøre det forandrede til den tidligere tilstand.131

Landevejene bestod for de fl este vedkommende af føl-

gende bestanddele: en kørebane i midten omgivet af vej-

rabatter, grøfter og skråninger. Hvis vi starter i midten med 

Studekøretøj på den jyske 

hede malet i 1917 af Hans 

Smidth.
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selve kørebanen, så varierede dens bredde afhængig af, om 

den var anlagt som en hovedlandevej eller som en mindre 

landevej før 1868. 

Efter amterne havde fået tildelt administrationen af begge 

landevejstyper, var reglerne for vejenes bredde ophævet. Det 

var nu op til amterne selv at bestemme, hvor bred en landevej 

de ville anlægge, så længe den var i „tilbørlig stand“.

På hver sin side af kørebanen lå vejrabatterne afgrænset 

af grøfter og skråninger. Et fåtal af de tidligere hovedlande-

veje havde i den ene side af vejrabatten en jordvej til som-

merkørsel og en gangsti for gående. Den anden vejrabat-

side anvendtes som materialevej. 

På vejrabatten plantedes vejtræer eller amtsvejvæsener-

ne henlagde små eller store oplagspladser for vejmaterialer. 

Grøfterne tog imod det overskydende naturlige vand – mest 

regnvand. Det var uønsket fra vejvæsenets side, at gårdejere 

eller småindustrier udledte spildevand fra møddinger eller 

simpelthen anvendte vejgrøften som spildevandsledning. 

Udledning af spildevand på vejen og i grøften blev straff et 

med små bøder.132 Men uden kloaker var det ikke nemt for 

folk at få afl edt pøle- eller spildevand fra deres bedrifter eller 

husholdning. Tilstoppede grøfter og våde veje var amtsvej-

væsenerne ikke interesseret i, for det kunne hurtigt forøge 

udgifterne til forbedring af vejen og oprensning af grøfterne. 

Derfor lod vejmyndighederne heller ikke synderne slippe, 

men lod retssager føre imod de pågældende grundejere. 

Amtsvejvæsenerne kunne have svært ved at vinde sådanne 

grøfte- og spildevandssager, hvis det var umuligt for folk at 

lede vandet andre steder hen, eller hvis f.eks. en bygnings-

kommission tidligere havde godkendt spildevandsafløb, 

og amtet ikke umiddelbart herefter havde grebet ind.133

Retspraksissen i sådanne sager var at dømme efter „alders-

tidshævd“. Men det var svært for en off entlig myndighed 

at dokumentere og føre vidner, der kunne huske tilbage til, 

hvordan tingenes tilstand havde været for 40-50 år siden. 

Det krævede, at amtet havde styr på alle grøfters og stenkis-

ters oprettelsesbetingelser, og hvem der havde rådigheds-

retten hertil. Hvilket trods alt var en stor opgave oveni de 

forhåndenværende vejopgaver.

I nogle tilfælde var landevejen udstyret med en vejalen 

eller et hammelsrum mellem grøften og den tilstødende 

jordejers jord. Denne vejalen tilhørte landevejen og måtte 

ikke benyttes af grundejeren, dvs. han måtte ikke pløje eller 

grave nærmere end 1 alen (62,77 cm) fra grøftekanten.134 Efter 

1868 blev kravet om udlægning af vejalen ophævet, men i 

praksis havde amtsrådene stadig ret til at fordre udlagt sådan 

en jordstrimmel ved nye vejes anlæggelse jf. indenrigsmini-

Denne håndtegnede profi l illustrerer, hvordan hovedlandeveje Denne håndtegnede profi l illustrerer, hvordan hovedlandeveje 

var anlagt før 1868. I professor Alfred Lütkens tobinds 

lærebog om Vej- og Jernbanebygning fi ndes mange af 

disse håndtegnede skitser med vejprofi ler, vejredskaber og 

lignende, der kunne give de vordende vejingeniører en visuel 

introduktion til vejbygningsfaget i slutningen af 1800-tallet.
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steriets skrivelse fra 1871.135 Hævdelsen af retten til denne lille 

jordstrimmel var dog forbundet med en vis usikkerhed. Der 

verserede retssager mod lodsejere, som pløjede for tæt på 

grøfterne. En højesteretsdom i 1876 endte med frifi ndelse til 

en jordejer, da vejvæsenet ikke kunne dokumentere, at det 

havde udlagt sådant et jordstykke som „pløjefrit“ område eller 

nogensinde havde været i besiddelse af det.136

Et kig i amtsrådenes behandlinger af mindre sager fra 

private grundejere i årene efter 1868 viser, at de ansøgte 

amtsrådet om tilladelse, når de ønskede at foretage mindre 

forandringer ved grøfter, overkørsler over grøfter, opførsel af 

bygninger i nærheden af vejen osv. Det var slet ikke umuligt 

at få sådan en tilladelse. Blot forandringen blev udført efter 

amtsvejvæsenets nærmere anvisning og typisk for ejerens 

egen regning. 

Vejens løse tilbehør 

Til landevejens ejendom hørte også mere løse genstande 

såsom milepæle, vejvisere, træer, rækværker og vejmateria-

ler, der var opstillet på de dertil særligt indrettede oplags-

pladser eller i små bunker på landevejsrabatterne. Hærværk 

eller borttagelse af dette løsøre var strafbart, og synderen 

kunne dømmes efter straff elovens paragraff er.137 I disse ju-

stitssager kunne amtsvejvæsenerne søge om at få tilkendt 

en erstatning fra gerningsmanden. 

Spørgsmålet er, hvordan vejvæsenet og politiet holdt øje 

med, dernæst fi k fat på og endelig straff et synderen, som 

havde begået en ugerning mod vejenes materiel. Amtsvej-

væsenet var de nærmeste til selv at anmelde forseelsen, da 

det var deres vejrelikvier, som blev ødelagt eller borttaget. 

Men i sidste ende var det politiet, der skulle tage aff ære og 

fi nde lovovertræderen. Dog kunne amtsvejvæsenet i in-

strukser for vejmænd og amtsvejvæsenets øvrige ansatte 

give dem beføjelser til at optræde som „landevejens politi“.138

Hvorvidt vejmanden, vejassistenten og vejinspektøren rent 

faktisk udførte et ordens- og færdselstilsyn på landevejene, 

og dermed i praksis håndhævede reglerne, vides ikke med 

sikkerhed.

Det var i høj grad op til det enkelte amtsråd at bestem-

me, hvor store politimæssige beføjelser amtsvejvæsenets 

personale skulle tildeles. Dette vidner en appeldom afsagt i 

Viborg Landsoverret i 1880 om.

Kort fortalt havde vejmanden, Christen N. Poulsen, ef-

ter ordre fra vejinspektøren bedt en proprietær, Thomas 

Godt, om at fj erne noget korn inden 8 dage, fordi det var 

plantet indover vejens grund på den såkaldte vejalen. Hvis 

proprietæren ikke selv fj ernede kornet, ville vejvæsenet slå 

det ned. Den næste dag opsøgte proprietæren vejmanden 

og følgende scene udspillede sig i vejkanten: „... kom Tiltalte 

den Følgende dag, medens Vejmanden var beskjæftiget 

med at slaa Græs i Landevejsgrøften, hen til ham og udtalte, 

efter først at have ytret en Formening om, at det ommeldte 

Paalæg var ham givet efter Vejmandens eget Paafund – i 

hvilken Anledning denne gjentog, at det var efter Vejinspek-

Et sjældent foto af en ældre åben 

vejgrøft. Flere af vejens løse tilbehør er 

her præsenteret. Over vejgrøften har 

ejendomsbesidderen placeret træplanker, 

hvorpå to store tønder er lagt til 

opbevaring. Billedet er taget efter 1907, 

hvor metersystemet blev indført, dvs. 

da kilometer afl øste mil. I grøftekanten 

er der placeret en kilometersten og en 

lille mærkesten. På Fyn blev mange af de 

gamle milepæle genbrugt til kilometersten 

ved at vende dem om og påmale det nye 

kilometermål. 
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tørens Ordre, at han havde givet Paalæget – at hvis Vejman-

den slog Kornet om, vilde Tiltalte give ham paa Puklen, og 

da nu Vejmanden ytrede, at han ikke gjorde det, før Vejas-

sistenten fulgte med, sagde Tiltalte, at Vejassistenten, hvem 

han benævnede „den lange Kjæltring“, i saa Fald skulde faa 

Noget med.“139 Men fordi vejmandens instruks ikke gav ham 

bemyndigelse til at optræde som politiets forlængede arm 

på landevejen, gik proprietæren fri for straf, også selvom sa-

gen egentlig var rejst som en injuriesag for fornærmelser 

mod vejmanden. 

I instruksen for de bornholmske vejmænd havde amts-

rådet sørget for at få udstyret dem med en vejpolitifunk-

tion: „Naar han paataler Uordner eller Overtrædelser af de 

Vejpolitiet vedrørende Bestemmelser, bør dette ske paa en 

bestemt, men tillige høfl ig Maade.“140

Også andre amtsråd gjorde vejmanden opmærksom 

på, at denne skulle afgive påtalen i ro og mag. Fra Odense 

amtsrådskreds fi ndes en sag fra 1878, hvor nogle anonyme 

klagede over to sandhandleres handleiver på overkørsler fra 

deres ejendomme ud til Odense-Bogense landevejen tæt 

ved Bogense købstad. De anonyme klagere var trætte af, at 

spadserestien langs landevejen blev opkørt om vinteren, og 

at de ofte måtte gå helt uden om på grund af den megen 

færdsel til og fra de to handlendes ejendomme. I klagen fi k 

vejmandens opførsel også en opsang med på vejen – må-

ske opførte nogle vejmænd sig ikke altid lige diplomatisk: 

„vi synes det rigtigste var at de trak deres Handel tilbage 

paa deres Eiendom, en anden maa jo ikke saa meget som 

jævne en overkjørsel ind til en Mark uden at Veimanden 

strax graver det op...“141 Vejmanden blev også anklaget for at 

lade grovheder fyge ned over folk, når de foretog sådanne 

nogle mindre ændringer. I den pågældende sag gik amts-

vejinspektøren og amtsrådet ikke mere ind i sagen end blot 

at henstille, at de gående skulle have fri passage. Vejmæn-

denes eventuelle uhøfl ige optræden i ordenssager hørte vi 

heller ikke mere til.

I 1868 udarbejdede 

amtsvejinspektør Petri et 

skitseforslag (tv) til, hvordan nogle 

nye, hvidmalede trævejvisere 

med bynavne skulle se ud. De 

skulle opsættes, hvor sogneveje 

drejede af fra landeveje i Odense 

amtsrådskreds. Nederset 

er vist vejprofessor Lütkens 

vejvisertegninger fra 1898. Den 

fornemme milepæl (th) er også 

tegnet af Lütken. Denne type 

milepæle med kongens navnetræk 

var sat op langs kongevejene før 

1867-vejlovens tid. 
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Vejmandens vejgræs

Nogle år tidligere havde vejmændene i Odense amts-

vejvæsen fået udsigt til gratialer, hvis de blev bedre til at 

hæmme kreaturgræsning på landevejene i stedet for det 

hidtidige årlige bidrag af græssalget.142 Men det var nok 

mest i de tilfælde, hvor vejmanden skulle stå til regnskab 

overfor sin overordnede – vejassistenten eller vejinspek-

tøren – at vejmanden anmeldte sagen videre i systemet. 

For vejmanden kunne selv få repressalier i form af bøde 

eller fyring, hvis f.eks. vejmaterialet ikke var til stede i de 

rette mængder, som hans instruks foreskrev, at han skulle 

holde øje med. 

Vejmandens reaktion afhang også af, hvor stor den for-

voldte skade var, og hvem som havde udført den. Drengestre-

ger, som denne fra Fjenneslev øst for Sorø, blev ikke overdra-

get til landbetjenten. Drengene havde derimod stor respekt 

for vejmanden, Tysker Ludvig, med sit gebrokne dansk og 

forpjuskede udseende. „(Han) var en halvgammel, skikkelig 

Mand, som gik og reparerede Landevejen og skældte ud, naar 

vi rodede i hans Grus- og Skærvebunker.“143

Hvis der var noget, vejmændene værnede om, så var det 

vejgræsset. Det var praksis i nogle af landets amter, at salg af 

græs fra landevejens rabatter og grøfteskrænter blev givet 

som et ekstra eller fast tillæg til vejmandens løn. Amtsvej-

væsenerne kunne på den måde gøre en del af vejmandens 

arbejde akkordbaseret, hvor hans egen indsats med at slå 

græsset gav en ekstra skilling. Denne ordning tjente også det 

formål, at vejvæsenet i højere grad var sikre på, at græsset blev 

slået, når udbyttet gik direkte i vejmandens lønningspose.

I Thisted amt på landevejen mellem Vestervig og Ydby 

var Mads Hansen i årene omkring 1907 ansat til at passe 

vejmandsdistriktet mellem Gettrup og Ydby. Tjenestedren-

gen, Peter Houmøller, var den uheldige mælkebøttepluk-

kende dreng, som uanende kom til at hugge Mads Hansens 

vejgræs:

„På gården, hvor jeg tjente, havde de godt en snes høns, 

som gik i en lille fold, og høns vil gerne have mælkebøtter. 

Dem var der en del af ved siden af vejen ned ad Gosbak, og 

jeg plukkede af og til nogle til hønsene. En dag var Mads 

Hansen kommet op at køre med en mand fra Ydby, og lige 

som de kørte forbi, gik jeg over vejen med et par håndfulde 

mælkebøtter. Da Mads Hansen så gik tilbage fra Ydby, var 

han inde hos Tammes Vie for at klage over mig, og da jeg 

kom ind for at spise, fi k jeg på en ikke venlig måde at vide, 

at hvis jeg ville plukke græs til hønsene, havde de nok på 

gården. Jeg skulle ikke gå og stjæle andres græs. Siden rørte 

jeg aldrig Mads Hansens fandens mælkebøtter.“144

Holbæk amtsråd var i 1868 meget påpasselig med at få 

indføjet i alle amtsvejansattes reglementer, at de skulle holde 

øjne og øre åbne overfor potentielle vejsyndere. Her er et 

uddrag fra amtsvejinspektørens pligter: „Skjøndt han saaledes 

ikke sorterer under Politimesteren, har han dog at understøtte 

denne i Haandhævelsen af Vejpolitiet, og ligesom han maa 

henvende sin hele Opmærksomhed paa den derhen hørende 

Lovgivning og Overtrædelserne af samme, saaledes er det 

hans Pligt, naar han antræff er nogen Saadan, at søge at sikkre 

sig Beviis for, hvo den Skyldige er, og uopholdelig anmelde 

Sagen til vedkommende Sognefoged og kun i Gjentagelse til 

Politiassistens videre Forfølgning.“*

* Instrux for Holbek Amtsraadskredses Vei- og Vandløbsinspecteur § 3. Holbek 

1868 .
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Løsgående dyr og skrammel 

Ikke kun mennesker borttog noget fra vejens ejendom 

– men også dyr. Af hensyn til såvel landevejens beskyttelse 

som for at sikre færdslens tryghed var der nøje foreskrevet i 

loven om mark- og vejfred fra 1872 og i størstedelens af am-

ternes politivedtægter, at utøjrede og ubevogtede husdyr 

på landevejen var ilde set.145 Heller ikke tøjrede og græssen-

de dyr på vejskråninger var ønskede. Der var forskel på om 

kreaturer løb fra en uindhegnet mark ind på landevejen, el-

ler om kreaturer under drivevandringer åd græsset i vejkan-

ten. Undtagelse fra denne regel var græssende, vejtilvante 

dyr på en nærliggende mark, der ved et uheld var sluppet 

ind på landevejens grund. De kunne ikke fj ernes fra vejen af 

politiet eller vejmyndighederne, hvad de øvrige dyrs ageren 

kunne give anledning til. Hvis et dyr blev fj ernet fra lande-

vejen, skulle det tilsendes sognefogden eller oldermanden. 

Han havde pligt til, mod erstatning fra ejeren, at drage om-

sorg for dyrets ernæring og pleje, indtil ejeren igen kunne 

overtage dyret, eller det blev solgt.146 Hvis løsgående dyr 

ved deres optræden på landevejens grund skadede vejom-

givelserne eller vejen, var det muligt for vejbestyrelsen at 

kræve en erstatning herfor. Vejbestyrelsen skulle videregive 

sit søgsmål til sognets vurderingsmænd indenfor 3 dage 

efter skadens hændelse. I praksis optog vejvæsenet ikke 

løsgående dyr i deres varetægt. De fi k blot dyret fj ernet og 

anmeldte overtrædelsen til politimesteren og indberettede 

det hændte til amtsrådet.147

Løsgående dyr på vejen var færdselshæmmende og di-

rekte farlige for landevejens øvrige trafi kanter. I Bornholms 

amt var der en særlig agtpågivenhed overfor yngre hing-

ste og tyre: „Hingste over 2 Aar og Tyre over 1 Aar maa ikke 

tøjres nærmere end 50 Alen fra off entlig Vej eller Gangsti. 

Saadanne Tyre maa paa off entlig Vej kun trækkes enkeltvis 

og af voxne Personer og derhos være nikkede.148 Tyre over 1 

Aar skulle altid være forsynede med Næsering, løsgaaende 

Tyre med Pandebrædt eller være nikkede.“149

I september 1880 havde nogle kreaturhandlere, kommis-

sionær Moses Nathansen og sønnen Michael Nathansen, 

opført sig fornærmeligt overfor byens politimester, som for-

Hvilende med højre hånd på det vigtige vejredskab – skovlen – står en 

vejmand ud for vejgrøften og en kilometersten. Et andet vejhåndredskab 

– riven – er placeret op ad et næsten nyplantet træ. Læg mærke til 

vejmandskasketten. Billedet er taget efter 1907.
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søgte at få deres opstillede kreaturer fj ernet fra landevejen 

ved indgangen til markedspladsen i Herning. Selvom kreatu-

rernes ophold på landevejen havde forhindret de vejfarende 

i at komme forbi, blev den pågældende kreaturhandler ikke 

dømt til at betale andet end sagens omkostninger, fordi Her-

ning bys politivedtægt ikke havde et forbud herom. 150

Amternes politivedtægter fra sidste tredjedel af 1800-tal-

let og først ind i det 20. århundrede omhandlede utallige 

forbud mod færdselshindrende og forbudte genstande på 

landevejene. Nogle gange overlod de amtslige råd virke-

lig ikke noget til tilfældighederne. Selv små genstande tog 

de højde for at få skrevet ind. Især ting som folk ikke måtte 

sætte fra sig på off entlig vej var detaljerede. Det var alt lige 

fra træ, sten, gødning, fraspændte vogne, plove på vejen el-

ler aff ald i grøften.151 Hvis folk blev taget heri, blev de pålagt 

en bøde på 1 til 4 kr. alt efter, hvor slemt andre trafi kanter 

blev generet heraf. 

Hvor restriktive nogle mindre overtrædelser af vejreg-

lerne blev idømt ved domstolene, er her et eksempel på. 

En sjællandsk mælkedreng, Mathias Peter Lund, havde en 

forårsdag i maj 1889 sat otte store mælkespande i lande-

vejsgrøften ved Skovgaardsbroen i Aaker sogn i en halv ti-

mes tid. Drengens forklaring på overtrædelsen af vejforord-

ningens paragraf 82 lød på, at sognevejenes føre den dag 

var tungt at køre i pga. nyfalden regn, og derfor havde han 

midlertidig læsset nogle af spandene af. Selvom drengen 

ved sin handling ikke generede hverken vejen eller andre 

vejfarende, fandt domstolene, at hans gerning var en over-

trædelse af vejforordning, og derfor måtte han bøde med 2 

kroner til politikassen.152

Også beboerne langs vejene måtte holde sig i agt og 

påse, at f.eks. udstikkende grene fra træer og buske langs 

med landevejen blev holdt studsede og jævnligt nedklip-

pedes.153 Dette var især for at sikre, at de kørende ikke fi k en 

gren i øjet og blev slået halvt omkuld. 

De vejfarende skulle heller ikke udsættes for dampende, 

osende og ildelugtende udslip fra bondens landbrugsma-

skiner, såsom tærskeværker med tilhørende lokomobiler. 

Dette maskinel skulle derfor anvendes og opbevares i en 

passende afstand fra vejen. I det hele taget var det ikke til-

ladt for folk at bruge landevejen som arbejdsplads. Alminde-

lige husholdningssysler som bankning af tæpper, luftning af 

sengeklæder og tøjtørring måtte ske inden på egen grund. 

Hertil kom også, at vejbanen ikke var tiltænkt anvendt som 

en off entlig køkkenmødding: „Aadsler, Aff ald af slagtede 

Kreaturer eller andre Uhumskheder maa ikke henlægges 

paa off entlig Vej eller Sti eller saa nær ved samme, at de 

Forbipasserende forulæmpes derved.“154

Færdselsregler for kørende og ridende

Den ældre vejforordning medtog et normsæt for korrekt 

kørsel, som var brugbart for de vejfarendes køretøjer i slut-

ningen af 1700-tallet. Af stor vigtighed for færdslens forløb 

var forordningens indførelse af højrekørsel, der sammen 

På Vejlevej ved Herning havde vejmænd i 

1891 opsat skærvebunker i vejkanten, så 

vejmaterialet lå tæt ved landevejen, når 

kørebanen skulle sporfyldes. Et får græsser i 

vejrabatten, uden nogen griber ind. Selvom 

der var strenge forbud mod at lade dyr 

græsse på landevejens grund, var det sikkert 

meget almindeligt, at græssende dyr løb ind 

på vejen og åd vejgræsset.
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med vigepligten efter køretøjernes luksuriøse rangorden, 

gjorde det lettere for de kørende at orientere sig i trafi kken 

og undgå uheld.155 Posten skulle frem i rette tid, og derfor 

havde postens vogne forkørselsret frem for andre vogne. 

Medmindre posthornet ikke tidsnok blev anvendt i 20-30 

skridts afstand fra det køretøj, der skulle overhales, behø-

vede det kun at vige halvt spor.156

Forordningen tilkendegav også fodgængere en plads i 

vejrangordenen – uagtet at de sikkert gik på selve køreba-

nen i de fl este tilfælde. Fodgængerne blev sikret en plads 

mellem allétræer og grøftekanten, hvor de ridende ikke 

måtte tilsnige sig en hurtigere vejpassage.157

Når amterne var bemyndiget til at udstikke egne færd-

selsregler for at sikre en tryg færdsel, gav det dem tillige en 

mulighed for at lave særregler for køretøjer eller fragtgods, der 

måske var hyppigt anvendt i deres lille del af landet. Dog var 

tendensen, at amterne med tiden optog enslydende tilføjelser 

i deres politivedtægter i takt med nye køretøjers ibrugtagning 

eller andre nytilkomne hindringer for færdslen. Et sådant stan-

dard forbud i de fl este politivedtægter var forbudet mod kap-

ridning og kapkørsel på vejene. 158 De kørende skulle dybest 

set udvise behørig forsigtighed under kørslen, som det hed. 

Men ikke alle rettede sig efter dette påbud. Fisker Niels Larsen 

bosiddende i Svendborg amt havde 1. september 1887 kørt 

stærkt med sin hestevogn på landevejen fra Svendborg og 

blev dømt for at have udvist en så uforsigtig kørsel med sin 

optræden „... at Hesten skummede af Sved, og at han af al 

Magt har slaaet med Pidsken hen ad Hestens Side.“159

Der var også regler, som forbød folk at ride eller køre ind 

i processioner eller optog på vejene.160 Kusken skulle nødig 

komme til at køre de gående militærtropper ned eller skæn-

de et begravelsesoptog. 

Trafi kbilledet før cyklens tidsalder var rettet imod heste-

vognstrafi kkens gnidningsløse afvikling. Til de mere sjældne 

tilfælde hørte transport af vilde dyr i såkaldte menagerivog-

ne. I Bornholms amt krævedes politimesterens tilladelse til 

disse særtransporter. Foruden følgende krav:

„.. befordres Bjørne, Aber eller andre fremmede Dyr til 

Vogns eller til Fods..., bør der gaa en Mand forud for at advare 

kørende eller ridende,...“ 161 Endvidere skulle de vilde dyr stå 

eller holde stille, imens vejtrafi kanter passerede forbi. 

Netop trafi kanternes påpasseligheder overfor de mod-

kørende eller forankørende vogne var der også tænkt på. 

Især trækhestene kunne let blive distraherede eller sky, hvis 

de ikke var vejvante, eller en vogn var særligt larmende 

eller kørte med en distraherende last. Derfor skulle loko-

mobiler med tærskeværker og andre dampmaskinerogså 

efterleve de samme krav på Bornholm som de vilde dyr 

Tegninger fra dansk reklameannonce for udenlandsk importeret dampmaskine –et ikke-selvkørende lokomobil med Tegninger fra dansk reklameannonce for udenlandsk importeret dampmaskine –et ikke-selvkørende lokomobil med Tegninger fra dansk reklameannonce for udenlandsk importeret dampmaskine –et ikke-selvkørende lokomobil med 

tærskeværk fra Marshall Sons og Co. Denne dampmaskine var ikke hvermandseje i 1870 �ernes Danmark, derfor var det et 

sjældent syn, at se den blive transporteret med hesteforspand rundt på landevejen.
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– dvs. standse op og lade de forbipasserende komme 

forbi.162 Men der kørte ikke mange lokomobiler rundt på 

de danske landeveje. Den mest interessante kørsel havde 

fundet sted i Vendsyssel med „dampelefanten“ i 1862, men 

køretøjets ødelæggelser af vejene havde hurtigt nedlagt 

den tunge dampvogns levedage som passagertransport. 

Men tilbage til de følsomme heste – hvor Hjørring amts-

råd ikke ønskede døde dyr i vognlasten, der kunne opsætte 

hestene: „Raa Kjødstykker eller Aadsler, der føres ad off entlig 

Vej, skulle være saaledes tildækkede, at forbipasserende He-

ste ikke kunne se dem.“163

Pludselige forstyrrelser i hestenes regelmæssige gang-

art tog uregerlige heste mere imod. Det var ikke en tryg 

foranstaltning for trafi kanterne, hvis en hest pludselig blev 

kulret under kørslen. Derfor var mærkning af disse heste 

indført af hensynet til de andre vejfarende. De blev ret-

tidigt advaret og kunne derfor undgå en uheldig færdsels-

episode. Den gamle vejforordning foreskrev at: „Heste, der 

slaa eller bide, skulle, naar de benyttes, være forsynede 

med synlig Halmvisk, bunden henholdsvis ved Haleroden 

eller bag Øret.“164 I en plakat af 23. december 1815 blev 

det indskærpet at heste, som blev brugt til vognmands-

befordring, skulle mærkes, hvis de havde fl yvekuller eller 

den uvane at løbe løbske. Prisen var at hesten mistede et 

stykke af hvert øre og fi k en split i det afskårne øre indtil 

dets midte efter længden. Disse „stumpørede“ heste måtte 

ikke bruges til vognmandsbefordring, medmindre de var 

under løbende opsyn.165 Ligesom de senere indregistrerin-

ger af biler, fi k hestevognmændenes vogne påført ejerens 

navn og opholdssted. Ingen nummerplade – men påmalet 

direkte på vognen med oliefarve.166

Et andet tema – som nogle amter havde forholdsregler 

for, var dyrenes velfærd under dyretransporter. De blev efter-

hånden fragtet over længere distancer i togkreaturvogne, 

men landmanden og vognmanden fragtede stadig dyr 
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til det lokale marked eller slagteri. Et sådant dyrevelfærds 

påbud kunne lyde: „Med hensyn til Behandlingen af Kalve, 

Lam og Svin foreskrives, at Transporten kun maa foretages i 

Vogne, hvori fi ndes et blødt Underlag af Halm eller Hø, saa-

ledes at Hovedet aldrig hænger udenfor Vognen.“167

Men færdselsregler handlede også om de enkelte tra-

fi kanters hensynstagen til hinanden. Den eneste måde at 

regulere dette område på var ved at straff e kusken, som ved 

sin skødesløshed eller ved forsætlige kørsel pådrog en an-

den vogn, et menneske eller kreatur skade.168

Sådan en skødesløshed udviste den jyske tjenestekarl og 

kusk Christopher Pedersen bosiddende i Viborg amt en sep-

tember formiddag i 1881, da han kørte for stærkt af sted i en 

hestevogn på vej til marked i Viborg. Pludselig var uheldet 

ude – med uagtsom legemsbeskadigelse til følge:

„... efter at være kommen næsten til Viborg, ligeledes 

i stærkt Trav villet kjøre udenom en Række af 5 Vogne og 

derved, efter at være kommen forbi 4 af disse, har overkjørt 

den 76aarige Aftægtsmand Mikkel Nørgaard – som gik paa 

Landevejen ind imod Viborg, og som, ved at høre en Vogn 

komme kjørende stærkt bag ved sig, var gaaet til Side helt 

over til Grøftekanten – idet Vognstangen paa Tiltaltes Vogn 

ramte Nørgaard i Ryggen og kastede ham omkuld, hvorefter 

Hestene og det ene Forhjul gik over ham, inden Vognen 

blev standset.“169 Den 24-årige kusk måtte betale en erstat-

ning til den gamle mand på 200 kr. for sygehusophold, svie 

og smerte plus en bøde til den lokale politikasse, fordi han 

blev idømt efter vejforordningens regler.

Til gene for de vejfarende 

Færdslens frie bevægelighed på landevejen blev til tider ge-

neret af vejpolitiske foranstaltninger og vejvæsenets arbejde 

på vejene. Det kunne ikke undgås, at vejbyggeri og vejenes 

vedligeholdelse lagde hindringer til skade for vejens brugere. 

Men til glæde for de kørende var brugen af led på landeve-

jene allerede blevet forbudt i den gamle 1793-vejforordning 

med en enkelt undtagelse.170 Således var det ikke længere 

tilladt ved nyanlæggelser at opstille dem. Og efter 1867-vejlo-

ven blev de resterende led på de ældre landeveje nedlagt.171

Det er let at forestille sig, hvor irriterende det var at fær-

des på veje med led, hvor kusken hele tiden var nødsaget til 

at stoppe vognen for at åbne og lukke leddene. Medmindre 

en ledvogter var ansat til dette formål.

Billedet viser et militærhestekøretøj med feltkøkken ledsaget 

af en rytter på Strandvejen nord for København 1907. Til højre 

i billedet ses en hvidmalet vejviser af træ.
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De upopulære bompenge

Et meget upopulært vejafgiftsinstrument i Københavns amt 

var amtets 6 landevejsbomme foruden Strandvejsbommen 

ved Slukefter og bommen på Amager.172 Det eneste sted i 

hele landet, der blev inddrevet bompenge efter 1867-vej-

lovens ikrafttræden. En økonomisk rentabel afgiftsindtægt 

hævdede politikerne, men til stor gene for de vejfarende, 

der måtte betale for afbenyttelse af de pågældende vej-

strækninger.

Bompengenes historie gik helt tilbage til 1773, hvor en 

bom blev oprettet ved Damhuset på den nyanlagte hoved-

landevej fra København til Roskilde. Pengene fra Damhus-

bommen gik til statskassen (kongens kasse) som en slags 

erstatning for de udgifter, kongen havde haft med vejens 

anlæggelse. Nogle år senere i 1786, efter fl ere nye hovedlan-

devejes anlæggelse, blev det bestemt, at der for hver mil på 

disse nye chausséer skulle opsættes en bom og opkræves 

bompenge. Allerede i 1820´erne var antallet af bomhuse 

røget op på 53 stykker – dog kun på Sjælland og Fyn. Oveni 

kom bomhuset ved Strandvejen og bomhusene på Ama-

ger.173 Bomhusenes opdrift skete i takt med udbygningen 

af hovedlandevejsnettet, men deres udbredelse nåede ikke 

videre vestpå, inden debatten om bompengenes afskaff else 

var sat i gang. 

Fra det første opkrævningsreglement i 1773 blev ud-

stedt, skete der med jævnlige mellemrum takstforhøjelser i 

takt med ændringer af køretøjer.174 I 1830 blev det sidst gæl-

dende takstreglement udsendt dog med mindre justeringer 

i 1843, hvor taksten ved Strandvejsbommen blev forhøjet 

i de 4 sommermånederne fra maj til september. Begrun-

delsen herfor var, at de mange sommertrafi kanters brug 

af vejen medførte en støvplage, som krævede en vanding 

af Strandvejen 2 gange dagligt. Revisioner blev foretaget i 

1874, i 1904 og endelig sidste gang i 1906.175

Men hvem skulle betale for at passere de sidste lande-

vejsbomme i årene efter 1868. I princippet var det alle, der 

passerede ét af de tiloversblevne 8 sjællandske bomhuse, 

hvoraf der var 3 landevejsbomme på henholdsvis Roskilde 

landevejen og på vejen fra København til Hillerød. Bønder, 

som boede tæt på landevejene, kom til at betale for de veje, 

som de selv eller deres forfædre havde været med til at 

bygge. Én anden gruppe, som følte sig generet af bompen-

geafgiften, var vognmænd eller småhandlende, der bragte 

varer ind til torvet i København. Fritagelser fra betaling til-

kom enhver embedsmænd, som kørte indenfor deres eget 

embedsområde, tillige med de vejmænd, vejassistenter og 

vejinspektører, der arbejdede på vejene. Dog var medlem-

mer af amtsråd og sogneråd ikke fritaget. De fritagne kørte 

med fritagelsestegn for at undgå genvordigheder med 

bomforpagterne, men hvis de pågældende glemte tegnet, 

måtte de alligevel betale.176

I tidens løb indløb der mange klager over bompengene 

også i de sidste bommes levetid. Disse klager blev bragt i spil 

under de langstrakte politiske diskussioner om bommenes 

afskaff elser, der verserede i Stænderforsamlingen fra 1835 

og som endelig i 1851 endte med de første nedlæggelser 

af de fynske bomme. To år efter fremkom et forslag om ned-

læggelse af de sjællandske bomme, hvilket dog ikke blev en 

realitet før vejloven af 1867 lukkede de fl este sjællandske 

bomhuse. Baggrunden for nedlæggelsen af bomme skyld-

tes bl.a., at bomindtægterne ikke dækkede administrations-

udgifterne. Omvendt gav de sidste bomme på Sjælland et 

godt overskud – derfor tøvede man med at nedlægge dem. 

De sidste bomme blev nedlagt 1. april 1915.

Utilfredsheden med bompengesystemet afstedkom kla-

ger fra vejbrugerne. Disse klager kan overordnet inddeles i 

tre kategorier. En generel utilfredshed med at skulle betale 

penge for at køre på en (hoved)landevej man evt. selv havde 

været med til at lave gratis – som pligtarbejde. Dvs. en fø-

lelse af at skulle betale to gange – først med arbejdskraft og 

dernæst når vejen blev brugt. Den anden kategori af klager 

Denne fragtvogn med højt læs kunne ikke snyde sig forbi landevejsbommen 

ved Lundhussøen (Emdrup Sø) og undslippe betaling. Men de upopulære 

bompenge gav ofte anledning til tvistigheder ved bomhuset. Forpagteren 

kunne forsøge at snyde de vejfarende ved at kræve en højere bomtakst, eller 

folk sneg sig forbi bommen ved nattetid, hvor de håbede, bommanden sov. 
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rettede sig mod principielle spørgsmål om f.eks. kørsel med 

afgiftsfrie produkter. Disse blev indanket for indenrigsmini-

steriet – heriblandt også spørgsmål om fritagelse. Den sidste 

type klager omhandlede kritik af den konkrete opkrævning i 

enkelttilfælde, hvor folk især var utilfredse med bomforpag-

terens nidkære og nøjeregnende inddrivningspolitik.

I et tilfælde gik bomforpagterens emsighed ud over mi-

litærpersoner. En gruppe soldater betalte 36 øre for bom-

passage i Nyholte for fi re militærvogne. Den pågældende 

bataljon fra Helsingør var på march til og fra deres indkvar-

teringssted i efteråret 1880, men beløbet blev efterfølgende 

eftergivet ved amtsrådets medvirkning. At ikke alle krigsper-

soner eller -materiel kunne blive fritaget eller få eftergivet 

afgiften, vidner den næste sag om. Kun hvis en offi  cer gik 

med sabel, var det gratis for ham, hvis han var uden, skulle 

han betale. Undtagne herfor var garderhusarerne. Denne 

afgørelse kom frem efter, at en offi  cer i uniform i 1884 havde 

nægtet at betale bompenge. Sagen endte med en krigsmi-

nisteriel forhandling og afgørelse af sagen.177  

Amtsvejvæsenets vejbukke 

De kørende, ridende og gående kunne også blive udsat for 

en mere besværlig færd på amtets veje, især når amtsvejvæ-

senerne anlagde nye veje, eller vejmanden var i gang med 

at udbedre eller nybelægge vejstykker i sit vejdistrikt. 

Efterårsmånederne var bedst egnet til at foretage repa-

rationer af de fugtige vejbaner. Det var vejmandens job at 

kaste materialet ud på vejene og foretage de nødvendige 

foranstaltninger, for at vejfyldet blev presset godt sam-

men. Spordannelser skulle helst undgås i det nyudlagte, 

løse vejmateriale. De første hestetrukne stentromler havde 

ikke en stor nok vægt til at plane vejen helt perfekt. Oftest 

havde amtet kun én hestetromle, derfor var det ikke mu-

ligt at benytte den til alle vejarbejder i hele amtet. På de 

veje, hvor hestetromling ikke havde stor eff ekt eller slet 

ikke blev brugt, anvendtes i stedet en simpel teknik. Dele 

af vejbanen blev afspærret med vejbukke for at fordele 

færdslen. Imellem disse vejbukke var det nødvendigt for 

vognene at køre siksak-kørsel, hvilket var til stor irritation 

for de vejfarende. 

Materialet til at afspærre vejen behøvede ikke at være af 

træ. I Holbæk amt fi k vejmanden ordre til at udlægge sten 

som afspærringsmateriale. 178 Og i Svendborg amt blev en-

ten sten eller træbukke stillet ud. 179 Vejbukke af træ kunne 

fremstilles af en ca. 1 ½ meter lang bjælke med fi re ben ne-

denunder. Den mest almindelige udgave bestod af en rå 

træstamme med en tværstok, der forhindrede stammen i at 

rulle frem og tilbage. Det var i alle tilfælde vejmandens job at 

få lagt bukkene ud om morgenen i hver side af vejrabatten 

med ca. 10 meters mellemrum, og ved aftenstid tog han 

Selv børn forsøgte at sætte sig op imod 

eller drive gæk med forpagteren. Sådanne 

narrestreger lavede drenge, der drev 

lam vest for Roskilde ad landevejen mod 

København i slutningen af 1860’erne. Hvor 

en af drengene med en vis portion frækhed 

bad bomforpagteren ved Baldersbrønde om 

selv at tælle dyrene.* 

* DVT 1961, s. 158-159.
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dem væk igen. De kørende måtte fi nde sig i slalomkørsel 

og en langsommere fremdrift i 1 til 2 måneders tid, førend 

al gruset var tromlet ned i skærverne.180

Ved større eller mindre anlægsarbejder sørgede vejvæ-

senets mandskab for, at trafi kanterne kunne få oplysninger 

herom og sikrede, at vejarbejdet var ordentligt afskærmet, 

så de vejfarende ikke kom til skade. 

„Naar off entlig Vej istandsættes, eller der for øvrigt paa 

samme foretages Arbejder, der afbryde Færdselen, skal Ve-

jen i en passende Afstand betegnes som spærret. Vedvare 

Hindringerne ud over et Døgn, skal Afspærringen tillige 

forud være bekendtgjort i de der i Egnen mest læste Avi-

ser. Efter Solnedgang skal Afspærringen foretages ved en 

Stang i passende Højde tværs over Vejen eller paa anden 

for de kjørende tilstrækkelig kjendelig Maade.“181 Når vejar-

bejdet tog for lang tid, var vejmændene nødt til at anlægge 

et midlertidigt vejspor henover bondens mark eller langs 

med vejen, som var under reparation. 

AFSLUTNING

For hver ny generation har forholdet til afstande, tid og hvor 

hurtigt man kom frem, ændret sig i takt med køretøjernes 

udvikling og infrastrukturens udbygning. Trafi kantens følel-

se af forbedringer eller tilbageslag har nøje hængt sammen 

med, hvordan køretøjers færdsel blev reguleret, og vejnettet 

administrativt bestyret. Et ønske, som vejtrafi kanter til alle ti-

der gerne vil have indfriet, er, at komme hurtigst muligt frem 

på kortest mulig tid – ad et godt vejnet. I tiden omkring an-

den halvdel af 1800-tallet var to ting mest afgørende herfor: 

køretøjets tekniske formåen og amtsvejvæsenets indsats på 

vejene. Hastighedsbegrænsninger var der ikke på hestekø-

retøjer, og vejenes stand blev bedre og bedre, men der var 

stadig en del færdselsforhindringer og lovrestriktioner, som 

kunne sætte en kæp i hjulet for en hurtig og bødefri kørsel 

ad det ikke så ringe landevejsnet.

„Så blev vejbukkene lagt ud – hver anden på den ene side 

og hver anden på den anden side af kørebanen. Vognene 

måtte så krydse mellem disse bukke, som stadig blev fl yttet 

af vejmanden. På den måde blev landevejene kørt til ved de 

vejfarendes hjælp. Vejbukkene måtte dog ikke stå på vejen i 

døgnets mørke timer.“*

* Tubberup tidende. Medlemsblad for Historisk Forening for Herlev-Hjortespring nr. 

11 1986, s. 16.
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1880 – 1900

„Vel er Jernbanerne blevne Hovedaarerne i Landet og have derfor overtaget en 
betydelig Del af Færdslen og navnlig den tidligere svære Fragtkørsel mellem 
Købstæderne; men den totale Vejfærdsel er dog fremdeles mindst lige saa stor som 
forinden Jernbaneanlæggene, og – hvad der er af Betydning – den vokser hvert Aar, 
og navnlig forøges den svære Færdsel stærkt.“1
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Nu gik det ellers fremad med vejforbedringerne og jernba-

nebygning i det ganske land. De nye andelsvirksomheders 

trafi k kom på tværs af overvejinspektør Dalgas forventning 

til færdselsudviklingen på landets største veje. Landevejens 

rolle på samfærdselsscenen gik nu ind i anden akt. I køl-

vandet på den tunge andelstrafi k op igennem 1880´erne 

steg den almindelige persontrafi k med fl ere og fl ere dag-

vognsruter, der i 1891 overgik postdiligencernes antal. Flere 

landboere havde fået fi nere vogne, og befolkningstallet var 

voksende. Det systematiske vedligeholdelsesarbejde, amts-

vejvæsenerne grundlagde i det første årti efter vejlovens 

ikrafttræden, blev nu udfordret og ændret. Amtsrådene ju-

sterede på færdselsreglerne, da de forskønnede landeveje 

fi k besøg af nye trafi kanter – cykelfolket. 

Men først skal vi høre om de tunge køretøjers ubelejlige 

entré på vejene.

TUNGE SMALHJULEDE HESTEVOGNE 
ØDELAGDE VEJENE 

I december 1896 klagede teglværksejer Karl Laursen fra 

Stenstrup Teglværk på Fyn til politiet over en konkurrents 

murstenskørsel på landevejen: „I anledning af at jeg erfarer 

at Teglværkseier Klavs Andersen hersteds hyppig befordrer 

Mursten paa Landeveien med smalfællede Vogne, formener 

jeg at nævnte Andersen maa have erhvervet sig en Dispen-

sationsret fra denne Lovbestemmelse, som forbyder nævnte 

Transport.“2 Den første tanke, som strejfer én, er, at Laursens 

handling var stikkeri. Men måske var det et udtryk for da-

tidens konkurrenceforvridning, at en konkurrent fi k lov at 

køre i hestevogne med smallere hjulfælge end vedtægterne 

foreskrev, da Laursen i klagen også bad om at få samme 

tilladelse. Hvorfor vogne med smalle hjulfælge på mellem 

5-6,5 cm var foretrukne skyldtes, at de var lettere for heste 

at trække på en god fast vej, og vognen kom hurtigere frem. 

Omvendt sank en hårdlæsset smalhjulet vogn dybere ned 

i sandede veje.

Vejødelæggelsen sættes på dagsordnen

Hvis vi ser bort fra teglværksejerens motiv og i stedet dykker 

ned i, hvorfor der fandtes regler for fælgbredden og laste-

vægten på de hestevogne, der befarede de danske lande-

veje i slutningen af 1800-årene, rammer vi ned i en tid, hvor 

landindustriernes behov for at køre tunge varer som mælk, 

tegl og roer til og fra de opblomstrede andelsvirksomheder 

i landdistrikterne var stigende. Mere færdsel med vogne 

med tungere læs sled på vejnettet, især hvis vejene ikke 

løbende blev istandsat. Hertil kom efterårets og vinterens 

nedbørsmængder, som let gjorde vejbanen til et pløreælte. 
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Vejassistent Schmiths 8 forslag 

1 Reglerne skulle være landsdækkende og gælde på alle lande- og sogneveje

2 Fælgbredde: 10,5 cm for arbejds- og fragtvogn. 7,8 cm for pers.vogn 

 med over 7 pers. 5,2 cm for andre pers.vogne 

3 Forbud mod at bruge kegleformede (koniske) hjul – 

 kun runde (cylindriske) hjul skulle være tilladte

4 Krav at hjulfælge skulle have en plan overfl ade – ingen søm måtte stikke ud

5 Krav om ensartet og stor sporvidde

6 Tillade mindre fælgbredde for fj edervogne

7 Fastsætte en maksimumsbredde for ethvert læs

8 Måske fastsætte maksimumsvægt for vogne, som passerer broer

I disse måneder kunne tunge hestevogne med smalle fælge 

virkelig få kørt vejene op og give vejinspektørerne rynker i 

panden ved tanken om, at vedligeholdelsesbudgettet heller 

ikke dette år blev mindre. 

Sådanne bekymringer havde amtsvejinspektør Petri an-

sat i Odense og Assens amtsvejvæsener, da han en majdag 

i 1888 skrev et brev til Odense amtsråd: „Ihvorvel Jernba-

nenettets Udvikling har medført et formindsket Slid paa 

enkelte Strækninger, er Trafi ken til Gjengjæld stegen paa 

andre Veie, særlig Adgangsveiene til Stationerne, baade i 

henseende til Kjøretøiernes antal og Læssenes Størrelse, og 

navnlig har Sukkerroedyrkningen og de talrige Fælles- og 

Andelsmeierier i de senere Aar stillet store Krav til Veienes 

Bæreevne.“3

Nøjagtig 20 år før havde problemet, som han fortæller 

om, ikke været stort nok til, at Rigsdagen vedtog en lands-

dækkende lov med regler for køretøjers vægt og konstruk-

tion. På Sjælland havde der siden midten af 1800-tallet på de 

tidligere hovedlandeveje været regler for kørsel med heste-

vogne, hvis vægt oversteg 1,5 tons. Kravet til disse vogne var 

at køre med hjulfælge på mindst 10,5 cm, hvor hjulenes søm 

ikke ragede ud. Dertil kom en række andre bestemmelser 

om bredden på vognlæsset og sporvidden. 

Rædselseksemplet for den fynske vejinspektør var synet 

af mejerivogne med meget smalle hjul, der kørte rundt med 

læs på 1,5-2 tons på amtets landeveje. Landbrugets stive 

arbejdsvogne blev helt holdt udenfor denne diskussion, da 

de ikke var så stor en belastning for landevejen. Det var vej-

inspektørens ønske, at amtsrådet fi k sendt budskabet om 

de ændrede trafi ktilstande på de danske landeveje videre 

op i systemet.

Også andre amtsvejfolk ønskede at få gjort noget ved 

sagen. Fra Vejle amtsvejvæsen kom i 1891 et fagligt og po-

litisk indlæg i den Tekniske Forenings Tidsskrift skrevet af 

cand. polyt. vejassistent Schmith, hvori han var fortaler for 

„om ikke Indførelse af bredfælgede og vidsporede Vogne i 

Stedet for de nu almindelige smalfælgede og smalsporede 

kunde være fordelagtig.“4 De bredere vognhjul havde ifølge 

ham indlysende fordele for alle parter ved at fordele læsset 

bedre på den sidehældende vejbane – dvs. for vejvæsenets 

økonomi, vejenes tilstand og vejbrugeren. Problemet var 

også, at amtsvejvæsenernes vejbygningsteknik ikke kunne 

hamle op med et ændret færdselsmønster, hvor trafi kken nu 

fordelte sig på fl ere landeveje og oven i købet med tungere 

læs. Det økonomiske sparekrav til landets vejudgifter var ikke 

indfriet, fordi mange års forbrug af marksten, kampesten og 

grusgravsten til skærvebelægninger havde gjort sten dyrere 

at fremskaff e. En mulig løsning på dette problem var at æn-

dre vedligeholdelsesmåden og spare på materialerne. For 

den hyppigt anvendte praksis med at overlæsse vejbanerne 

med grus, ler eller sten på kort tid – typisk om efteråret, var 

ikke heldig for de vejfarende. Vejvæsenet kunne selvfølge-

lig drage nytte af, at trafi kken tromlede vejfyldet til en plan 

vejbane. Derimod blev resultatet af kørsel med de tunge, 

smalfælgede vogne, at det nyudlagte vejfyld bare blev til 

støv. Dette var især et problem i den tørre årstid, hvor der 

blev udstrøet sand eller ler. 

Hvordan kunne vejbrugeren opnå en fordel ved at inve-

stere mange penge i en ny vogn med brede fælge? Ville ku-

sken komme hurtigere frem, eller blev vognen og hestene 

mindre slidt? Vejassistenten kunne garantere, at de mindre 

gode veje var bedre at køre på, hvis man kørte med brede 

fælge og stor sporvidde, fordi hjulene ikke sank så dybt i 

vejsporet. Den kørende ville lettere kunne trække sin vogn. 

Men hvis vejen var velplejet, var der ingen fordel i at an-

vende de anbefalede vogne. Som sidebemærkning, mente 

Vejassistent (senere vejinspektør) Ivar Joachim Gustav 

Schmith fra Vejle amtsvejvæsen udarbejdede 8 forslag til, 

hvordan tung hestevognstrafi k kunne reguleres og begrænses 

for at skåne vejene mest muligt. Bemærk, at han ikke 

foreslog en max. vægt for vognlæsset og heller ikke ville gøre 

fælgbredden afhængig af, hvor stort et læs der skulle køres 

med. At veje hestevogne var en svær kontrol at udøve og 

håndhæve i den daglige praksis.*  

* Den Tekniske Forenings Tidsskrift 1891, s. 299-300.
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vejassistenten ikke, at der fandtes mange gode landeveje i 

det hele taget. 

Amternes regler for fragtvogne

I perioden 1882-1900 blev der oprettet 700 andelsmejerier i 

det ganske land, især 1888 var et år med stor anlægsaktivitet 

– over 200 mejerier så dagens lys. Men mælkevogne var ikke 

de eneste tungere vogne, som andelstiden bød vejene – også 

mursten, roer, øl og andre tunge produkter skulle transporte-

res til og fra fabrikken, stationen eller nærmeste købstad. Over 

længere afstande var toget det foretrukne transportmiddel. 

Det første andelsmejeri blev oprettet i 1882 i Ribe amt, 

og det var også på disse vestlige kanter, at to vest- og 

midtjyske amtsråd blandt de første amter på landsplan, 

begyndte at diskutere og vedtage forandringer i vejpoliti-

reglerne. På dette tidspunkt var landsdækkende færdsels-

regler et ukendt fænomen. Udover de overordnede regler 

for færdsel på de off entlige veje, som var helt tilbage fra 

vejforordningens tid i 1793 samt de sjællandske regler for 

de tidligere hovedlandeveje fra 1800-tallets midte, var 

det overladt til hvert amt at lave sine helt egne regler på 

området i de såkaldte politivedtægter. Selvom den gamle 

vejforordning havde indbygget en hensigtserklæring om 

at få forbudt smalle fælge og udstikkende søm på hjulet 

indenfor en kort årrække, var dette endnu ikke blevet en 

realitet 100 år efter. 

Ligesom Odense amtsråd skrev amtsrådene i Viborg og 

Ringkøbing i slutningen af 1880´erne til indenrigsministe-

riet for at få tilvejebragt en lov, som forbød smalle fælge 

på tungtlæssede vogne.5 Som det første jyske amt vedtog 

Viborg amt i 1891 et krav om en fælgbredde på 10,5 cm for 

alle fragtvogne med 2 eller fl ere heste, dog trådte bestem-

melsen først i kraft 3 år efter. En fælgbredde på ca. ti centi-

meter skal ses i forhold til, at en smalfælget vogn normalt 

kun havde hjulfælge på 6-6,5 cm, så det var et vidtgående 

skridt Viborg amt her fi k taget. 

Som formodet var andelsmejeriernes mælkevogne ho-

vedproblemet for amtsvejvæsenerne i disse år. Her får vi 

overvejinspektørens synspunkt på sagen i 1893:

„men især er det Andels-Mejerierne, som i stort Antal 

ere blevne etablerede rundt om i Landet, der have forøget 

Udgifterne til Vejenes Vedligeholdelse, endog i den Grad, 
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at fl ere Amter have gennem Politivedtægten faaet optaget 

Bestemmelser om bredfælgede Hjul, for dog at holde disse 

Udgifter inden for rimelige Grænser.“6

Men amterne var tilbageholdende med at pålægge fa-

briksejere og vognmænd at skifte deres vogne ud. De var 

godt klar over den økonomiske udskrivning, der var forbun-

det med at anskaff e en helt ny vogn. Det var denne erken-

delse, som lå til grund for, at nogle amter valgte at nedju-

stere fælgbredden – endda før reglen var trådt i kraft – f.eks. 

Viborg, Randers og Sorø amter, foruden Vejle og Præstø, som 

gav ejerne af de gamle smalfælgede vogne en femårig frist 

til at få udskiftet hele vognen eller blot fælgerne med en 

bredfælget model. 

Modtagelsen af de nye vognregler blev ikke tiljublet af 

den menige befolkning. I Viborg amt oplevede vejinspektør 

Dalberg: 

„Der var straks stor Misfornøjelse med denne Bestemmel-

se, men den har dog fortaget sig meget, tilmed da Politiet har 

vist sig meget liberalt overfor de mange Forsyndelser, som en 

saadan Bestemmelse aff øder i Begyndelsen.“7 Hos fortaleren 

for en fælgbredde-ændring, vejinspektøren i Odense amt hr. 

Petri, berettedes også om de nye påbuds modtagelse:

„Da der hos os trak op til et Paabud om brede Fælger, 

blev Befolkningen bange. Der holdtes Møder omkring i 

Byerne, og alle var derimod. Nu, da Sagen er sat igennem, 

spores der Tilfredshed hos alle Parter.” 

Det var ikke godt for hestene at køre i 

snesjap med en bredfælget vogn. „Det er 

især en Klage, man hører fra Mælkekørerne, 

og det kan i en lang Snevinter være et 

møjsommeligt Arbejde. For Vejenes Skyld 

vilde det ikke betyde meget, om man under 

saa vanskelige Forhold gav dem frit Valg 

mellem bredfælgede og smalfælgede Hjul.“

Her ses en mælkevogn bagfra, hvor hjulene 

er skiftet ud med meder, så den kunne 

trække et tungt læs mælkejunger igennem 

sneen på Skanderborgvej ved Århus en 

vinterdag i 1905.

* Landboskrifter 1902, citat s. 164-165.

12 amters krav til fælgbredden på fragtvogne med to heste ell. fl ere  

  Trådt i kraft Fælgbredde i cm Dispensation og nedsættelse af fælgbredde 

 Maribo 1893 10,5 

 Vejle 1899 10,5 Hvis vognen havde fj edre var fælgbredden nedsat til 7,8 cm 

 Svendborg 1893 10,5 Hvis vognlæsset vejede under 1,5 ton eller sporvidden var over 1 m

 Odense  1894 10,5 Hvis vognlæsset vejede under 1,5 ton eller sporvidden var over 1 m

 Ringkøbing 1896 10  

 Ribe 1900 9 1/5 

 Thisted 1900 9 1/5 Bestemmelsen gjaldt kun mælkevogne

 Sorø 1894 7,8 

 Viborg 1894 7,8 Hvis sporvidden var over 1,1 meter

 Bornholm 1898 7,8 Hvis vognlæsset vejede under 1,5 ton

 Randers 1895 7,5 

 Præstø 1900 7,5 Hvis vognlæsset vejede under 1,3 ton

  

   

Tabellen viser, hvilke regler amterne 

indførte i 1890’erne for at begrænse 

de tunge hestekøretøjers kørsel på 

landevejene. Der var bred tilslutning for at 

regulere den tunge færdsel på landevejene, 

dog havde 6 amter på dette tidspunkt 

ingen krav til fælgbredden – København, 

Frederiksborg, Holbæk, Århus, Ålborg og 

Hjørring.*

* Tidsskrift for Landøkonomi 1903, s. 115-118.  
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Blandt alle landets amtsvejinspektører var det ikke en 

selvfølgelighed, at færdselsregler blev vedtaget af hensyn 

til vejenes fortsatte gode tilstand.

„Man skal bygge Vejene efter Færdslen og ikke Vogne-

ne efter Vejene“ 8 Så klart citerede vejinspektør Hansen fra 

Præstø amt en fransk ingeniør, der opridsede det dilemma, 

mange vejinspektører og amtsråd stod overfor i disse år. 

Hvad kom først vognen eller vejen – og hvordan skulle 

amtsrådene satse for at få en god trafi kafvikling til alles til-

fredsstillelse? Ty til regulering eller ofre fl ere penge på veje-

nes vedligeholdelse? Sidstnævnte løsning blev foretrukket 

af den sjællandske vejinspektør:

 „at de Penge, der anvendes til Vognenes Omdannelse, 

vilde gøre lige saa stor, om ikke større Nytte, hvis de brug-

tes til forøget Udlæg af Skærver.“ Men hos overvejinspektør 

Collin-Lundh var der ingen tvivl – overgangsordninger og 

en gradvis indført regulering var til fordel for især sogneve-

jene, der ofte ikke var bygget efter færdslens størrelse. Han 

ønskede kun, at de brede fælge vandt frem overalt.

Men igen var vejinspektøren fra Præstø amt på krigsstien 

og af en anden mening end stort de fl este deltagere på det 

første fælles vejinspektørmøde i 1894:

„Bestemmelsen om brede Fælger bør absolut ramme 

Alle, navnlig Herregaardsvogne. Men til en saadan Ordning 

kræves der mange Penge, foruden et vidtrækkende Kon-

trol-Apparat, som man har haft i gamle Dage paa Hoved-

landevejene. Kan der ikke iværksættes Forsøg, saa man faar 

noget bestemt at vide om Fordelen ved at bruge brede 

Fælger?“9

Landbrugets vognprøver 

Alle de regler for kørsel med hestevogne på de danske lan-

deveje satte også gang i tankerne hos landbrugets organi-

sationer. Hvad ville det betyde for landemændenes heste-

kraftforbrug, hvis der kom påbud om bredere hjulfælge på 

deres stive arbejdsvogne, og kunne det så være en god idé for 

landmændene at have én vogn med to sæt hjulfælge et smalt 

og et bredt? De kunne så skifte hjulene ud efter eget behov 

eller med det formål at leve op til myndighedernes krav. 

I slutningen af 1800-tallet gik maskinudvalget under Det 

kgl. Danske Landhusholdningsselskab i gang med at under-

søge og afprøve hestevognes kraftforbrug med henholdsvis 

smalle og brede fælge. 

Nu fi k vejassistent Schmith og amtsvejinspektør Hansen 

en teknisk vognundersøgelse, som de begge havde efter-

spurgt nogle år tidligere. Udover forskellen i fælgbredden 

blev prøverne foretaget med forskellige læs, på forskellige 

Overvejinspektør Jonas Collin-Lundh tiltrådte dette embede i 1894 efter 8 år 

som assistent for den tidligere overvejinspektør Dalgas. Han havde en lang 

vejmilitær karriere bag sig med en uddannelse som ingeniør-premierløjtnant. 

Fra 1865 til 1886 var han vejinspektør i Københavns amt, hvor han fra 1883 

også udførte tilsyn med anlæg og drift af dampsporvejen på Strandvejen. 

Collin-Lundh bestred embedet som overvejinspektør til sin død i 1911.*

*Pedersen 1949, s. 20.

Axel Thor Sciavitsky Dalberg, amtsvejinspektør i Viborg amt 1894-1912. 

Dalberg startede sin karriere som landinspektør i 1862. I 1868-1872 var 

han ansat i Viborg amtsvejvæsen som vejassistent, senere blev han amtets 

bivejsinspektør 1872-1894. Derudover var han fra 1886 i fl ere valgperioder 

byrådsmedlem i Viborg byråd.*

* Pedersen 1949, s. 75.
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En dag med stærk trafi k på Roskildevej ved Frederikssund, 

hvor hestevogne læsset med svin er på vej til Frederikssunds 

Andelssvineslagteri, der blev oprettet i 1894.

vejtyper og årstider.10 Prøvestedet lå i nærheden af en saft-

station i Stokkemarke på Lolland. Et oplagt valg fordi egnen 

var præget af de tunge roetransporter. Til vognprøverne 

blev der fremstillet 2 nye vogne, og en helt almindelig ar-

bejdsvogn blev også taget med. De nye vogne blev lavet for 

at få så pålideligt et resultat af prøven som muligt. Mest fordi 

vognbygningen på landet her i slutningen af 1890´erne 

ikke foregik efter ensartede modeller eller konstruktioner. 

Bønderne fi k deres stive arbejdsvogne produceret af lokale 

hjulmagere og smede – og derfor havde hver sin egn eller 

by meget forskellige vogne. 

Hvilke vilkår bød landevejene egentlig landmanden? Ma-

skinudvalget forstod sagtens, hvorfor nogle amter ret hur-

tigt havde nedsat kravene til bredden på hjulfælgen. Det 

var simpelthen ufordelagtigt for de kørende, at der ikke var 

krav om ens standarder for alle vognes hjulfælge – f.eks. en 

bredfælget model. 

Landhusholdningsselskabets maskinudvalg havde også 

indset, at landboernes arbejdskørsel uløseligt var forbundet 

med vejenes stand, men også med om vejene blev befaret 

af vogne med en varierende fælgbredde. Hvis en smalspo-

ret vogn kørte vejen op, skulle den bredfælgede, som kørte 

bagefter, bruge hestens trækkraft på at få jævnet sporet ud 

Amtsvejinspektør Hans Hansen var ansat i Præstø amt 

1884-1914. Efter sin afgangseksamen i 1876 som cand. 

polyt bestred han forskellige ingeniørstillinger, bl.a. 

ingeniør ved Sielle granitbrud på Bornholm, førend han i 

1880 fi k ansættelse i Frederiksberg kommune som vej- og 

brandassistent.*

* Pedersen 1949, s. 44-45.

igen. Hvor det var tilfældet, blev det meget ufordelagtigt for 

landmænd at benytte arbejdsvogne med brede fælge. De-

res kørsel ville blive langsommere og hestene mere trætte.

Resultatet af vognprøverne ved århundredeskiftet giver 

et godt indblik i, hvordan bøndernes transport på vejene 

kunne blive optimal. Noget overraskende var landbrugsor-
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ganisationen ikke negativt indstillet overfor at tage bred-

fælget vogne i brug, selvom det var dyrt at anskaff e sig en 

ny vogn, men det var også dyrt for landmanden at anskaff e 

nye heste, hvis de blev overbelastet af kørslen med uhen-

sigtsmæssigt byggede vogne. 

Det viste sig, at den bredfælgede vogn stort set havde 

ligeså gode køreegenskaber som den smalfælgede, og det 

kom nok bag på maskinudvalget, at våd roejord faktisk var 

et godt underlag for den brede model. Konklusionen blev, 

at selvom vejbanens underlag havde den største betydning 

for, hvor meget trækkraft vognen brugte, var både hensy-

net til vejbanens standard og vognens trækkraft afhængige 

af hinanden. Derfor anbefalede maskinudvalget ”...at Prak-

sis vilde være vel tjent med, at der, gennem en passende 

Overgangsperiode, blev normeret en bestemt Fælgbredde 

for alle stive Arbejdsvogne og sværtbelæssede Fjedervogne, 

forspændte med 2 Heste, som færdes paa off entlig Vej. I saa 

Tilfælde maa en Fælgbredde af mindst 3“ (7,8 cm) forment-

lig anses for mest passende.“ 11

LANDEVEJENES TILPASNING EFTER 
JERNBANER OG LANDBRUG

Ændrede færdselsmønstre var ikke blot et spørgsmål om en 

tungere trafi k til og fra roefabrikker og mejerier, men ligele-

des mere persontrafi k til de nye jernbanestationer. Selvom 

en del af jernbanenettet allerede var kommet til i 1860´-

70´erne, var der også i 1800-tallets slutning en tendens til 

at adgangsveje blev anlagt i kølvandet på jernbanelinjers 

anlæggelse. Samtidig aff ødte nye jernbanestrækninger, at 

færdslen ikke længere blev så stor på visse landevejsstræk-

ninger, og det gav amtsvejvæsenerne frihed til at neddis-

ponere de årlige vejarbejder på disse vejlinjer. Men hvordan 

håndterede og imødegik amterne trafi kbehovet forårsaget 

af de nybyggede saftstationer og jernbanestationer? Først 

lidt om hvordan Odense amtsvejvæsen ændrede sine ved-

ligeholdelsesplaner, i takt med at presset på enkelte lande-

veje aftog eller steg.

Odense amtsvejvæsen justerer vedligeholdelsesplan 

Der er i samtiden og i forskningen den samstemmende 

opfattelse, at Odense fra 1880´erne og frem klart blev amts-

rådskredsens vigtigste by. Byens position var styrket infra-

strukturelt med nye landeveje og jernbanelinjer anlagt ud 

fra byen til oplandet. Odense var et trafi kknudepunkt, hvor 

færdslen koncentreredes.12

Men byens vækst og succes på transportområdet skyld-

tes især forbedringer fra 1883 til 1886, hvor Odense havn 

bl.a. fi k uddybet havnebassinet.13 Og den herefter etablere-

de dampskibsforbindelse til England betød øget færdsel til 

havnen fra oplandet. Det forårsagede øget slitage på lande-

vejene i havnens umiddelbare nærhed og belastede stræk-

ninger nærmest Odense med stigende færdselskoncentra-

tion. Jernbanenettet på Fyn var snart helt udbygget, og en 

stor del af den tunge varetransport overgik hertil, hvorved 

landevejsstrækninger på samme linje mistede betydning. 

Men der var stadigvæk brug for veje i landdistrikterne. Trafi k-

ken ændrede blot karakter. 

I 1870´erne havde vejbestyrelsen i Odense amtsråds-

kreds prioriteret at få forbedret landevejsstrækninger til de 

mindre søkøbstæder. Nybelægningsturnusser blev udarbej-

det og lagt til grund for de årlige budgetter og igangsat. I 

1880´-90´erne tog amtsvejvæsenet fat på at ændre de ruti-

neprægede vedligeholdelsesplaner, så de blev tilpasset de 

nye trafi kmønstre.

Allerede i 1883 ændrede amtsvejinspektør Petri belæg-

ningsplaner for to landeveje, hvor vejbehovet og slitagen 

Kendetegnet for Maribo og de fynske amter var de tunge roetransporter i den 

våde årstid, hvor sukkerroerne blev taget op og kørt til egnens saftstation 

eller sukkerfabrik. Selvom Maribo amt ikke turde påbyde større fælgbredde 

alene for roevogne, havde de alligevel som et af de få amter et generelt 

påbud om 10,5 cm hjulfælg for erhvervsvogne med to eller fl ere heste. Men 

etablering af roebaner med skinnespor langs landevejenes rabatter afhjalp 

efterhånden den meget koncentrerede belastning af disse vejstrækninger i 

den korte periode, hvor roerne blev taget op og fragtet videre.
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blev forandret. I det ene tilfælde udviste Petri omstillings-

parathed efter en tiltagende transport af varer:

” Paa Landeveien Odense-Faaborg til Dalumveien har 

Færdslen derimod i de senere Aar udviklet sig saa meget, at 

Manglen af Paklag i høi Grad føles ved indtrædende Tøbrud; 

navnlig lider den meget ved Transport af Mursten fra Alle-

sted og Veile Teglværker og ved Roetransporten.”14

Således blev ca. 2,3 km af landevejen Odense-Fåborg 

omchausseret fra Odense til Rikkesminde.15 Et projekt, som 

fortsatte med ca. 376 m om året i 5 år på hele strækningen, 

og som var igangsat ud fra en forventning om at reducere 

de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. 

Det andet tiltag, som vejinspektøren havde sat i gang, var 

foranlediget af åbningen af jernbanelinjen Odense-Bogense 

i 1882. Her iværksatte han en færdselstælling af vogne, som 

passerede de strækninger, der forventedes berørt af jern-

banen. Tællingen foregik 11.-16. december 1881 forud for 

åbningen og igen efter jernbanens åbning på samme kalen-

derdage i december 1882 på strækningerne nær Bogense.16

Tællingen medførte, at nybelægningen fra Særslev til Neder-

mølle blev afl yst i det efterfølgende år pga. en reduktion i 

vognantallet på 30 vogne om dagen. Derudover sænkede 

vejinspektøren materialeforbruget på de øvrige veje i regn-

skabsåret 1882/83 med ca. 2600 kr.17

Overvejinspektørens anbefalinger

Synkront med færdslens ændring blev det svært for amts-

vejvæsenerne at opdrive brugbart vejmateriale: „...allerede 

nu er Formindskelsen af godt Vejmateriale følelig, og al-

lerede nu maa det paa mange Steder hentes forholdsvis 

langvejs fra. Det var i Følelsen heraf, at Overvejinspektoratet 

henledede Indenrigsministeriets Opmærksomhed paa det 

ønskelige i at søge oplyst i Udlandet, om man der havde 

udfundet Midler eller Fremgangsmaader, der kunde ind-

skrænke Materialforbruget, og Ministeriet besluttede da at 

lade en saadan Rejse foretage for at indhente Oplysninger 

i saa Henseende.“18

Statens vejledende rolle overfor amtsrådenes landevejsbe-

styrelse i 1893 med at koordinere og løse amtsvejvæsenernes 

mangel på sten blev hørt og taget til sig i nogle amter. 

De indhøstede erfaringer fra udlandet blev til fi re råd 

til landets amtsvejvæsener: 1) anvende færdselstællinger 

for at afstemme vejenes vedligeholdelse med færdsels-

mængden, 2) udføre forsøg for at fi nde bedre udnyttelse 

af materialerne, 3) bruge hårde søsten som stenmateriale, 

4) dække vejbanerne med sandgrus for at begrænse sli-

tagen. 

Det var tyskeren, Gravenhorst, som på veje i Hannover 

gav sig i kast med at udføre forsøg med systematisk grus-

ning af skærvebelagte veje, så vejbanen hele tiden havde 

et gruslag ovenpå. Tankegangen var, at støvede veje nedsli-

des langsommere end fuldstændig renholdte veje. Prøverne 

gjorde det klart, at der var penge at spare ved at dække 

kørebanen med sandgrus. Som absolut tillægsgevinst blev 

kørslen behageligere for de vejfarende, og hestenes hove 

blev ikke nær så ødelagte.19

Men hvor var der problemer med at skaff e godt vejma-

teriale?

I det nordjyske var Hjørring amt i 1890´erne ramt af ma-

terialemanglen: „Vedligeholdelsen er kostbar, da store Stræk-

På billedet ses den opkørte vej foran saftstationen i Horslunde. Denne 

saftstation hørte under Nakskov Sukkerfabrik, der var anlagt i 1882. Læg 

mærke til gangstien i venstre side af billedet. Som sikkerhedsforanstaltning 

var stien markeret med hvidmalede sten, så de gående ikke blev kørt ned.

Færdselstælling på landeveje nær Bogense i dec. 1881 & dec. 1882  

  Antal vogne 1881 Antal vogne 1882 

 Odense-Bogense   746  557

 Odense-Krogsbølle   309  222

 Hjorslev-Klintebjerg  32  32

 Lumby-Bladstrup   77   85

 Bogense-Krogsbølle  141  103

 I alt    1305  999

Tabel med resultater fra færdselstællinger på landeveje nær 

Bogense: i 1881 før den nordfynske jernbane blev åbnet, og 

efter jernbanen var taget i brug i 1882.
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ninger af Amtet saa at sige ere blottede for Vejmateriale, 

hvorved Skærverne maa transporteres 22,5km-30km paa 

Vogn.“20 Men til trods for pessimismen var der nogle amter, 

som havde billigt vejmateriale lige ved hånden indenfor 

amtets egne grænser. Bornholm havde efterhånden fundet 

bakkegrus som blev anvendt sammen med sandgrus. De 

jyske amter Thisted, Randers og Aalborg var også helt godt 

med. De fi re begunstigede amter præsterede i årene 1888-

1893 nogle af landets laveste vejudgifter pr. løbende mil vej, 

fordi de selv kunne fremskaff e billigt materiale, selvom de 

havde en stor færdsel på deres landeveje.21

Søstensperioden i Vejle amt 

Foranlediget af overvejinspektørens udenlandske anbe-

falinger tog Vejle amts vejinspektør Schmith teten og be-

gyndte at anvende søsten som belægningsmateriale og 

udføre færdselstællinger for at afstemme vejmaterialet ef-

ter færdslens mængde.22 Det lykkedes for Vejle amt at gøre 

vejbanernes holdbarhed bedre og samtidig spare penge på 

vejbudgettet i 1890´erne, fordi amtsvejvæsenet iværksatte 

de nye tiltag.23

„Hidtil havde man næsten overalt maattet nøjes med 

hjemlige Vejmaterialer; hvad man kunde fi nde paa og i Jor-

den. Nu kom Søstenenes Periode, i hver Havneby leveredes 

Hundreder af Kub. Favne, og da Slagning med Haanden blev 

uoverkommelig og for dyr, tog man Stenknusemaskinen i 

Brug.“24

Søsten opfi skedes langs kysterne, men de var dyrere end 

landstenene. Søsten kostede mellem 24-50 kr. pr. 6,7m3, til-

svarende kunne amterne købe landsten til en lavere pris på 

mellem 18-40 kr. for samme mængde. Men søsten var stør-

re end landsten. En kubikfavn indeholdt derfor 10 % mere 

stenmasse ved søsten end ved landsten. Andre fordele ved 

at bruge havets stenmateriale var materialets ensartethed, 

hårdhed og styrke. De var gode at anvende på stærkt be-

færdede veje – og besparende, fordi de var mere holdbare 

end landsten.25

Men havets stene viste sig snart at være forbundet med 

to ulemper. Dels blev en landevej med søstensskærver ved 

slitage toppet og ujævn til gene for færdslen. Dels var ma-

terialet for dyrt at anvende på veje langt fra kysterne pga. 

transporttiden. I 1890´erne optog amtet en landevej syd for 

Kolding fra Vonsild til Sjølund. Men vedligeholdelsen blev 

kostbar, fordi stenene måtte transporteres fra Kolding havn 

med i alt en transportlængde på over 9 km.26

I søstensperioden steg stenslagningspriser i nærheden af 

byerne, fordi det var svært at skaff e nødvendig arbejdskraft. 

Igen var Vejle amtsvejvæsen ikke bange for at yde sit til, at 

vejenes hidtidige gode standard kunne vedvares – og sten-

maskiner blev løsningen på håndkraftsmanglen:

Vejbygningsprofessor Alfred Lütkens tabel 

over stenprøveforsøg, hvor forskellige 

stenarters hårdhedsgrad, vægtfylde i 

vandmættet tilstand, vandindhold i procent 

af vægten, brudbelastning i tør og våd 

tilstand samt vægttab i gram ved afslibning 

var blevet målt. Til trods for sådanne prøver 

påpegede Lütken i sin lærebog, at det 

ikke var muligt ud fra tabellen at beregne, 

hvilke typer sten der i praksis kilede sig 

godt sammen, eller hvilket bindemiddel der 

skulle bruges for at få en fast vejbane.*

* Lütken 2. del 1898, s 23-24.
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. „... har man indført Slaaning af Sten med Maskine, fore-

løbigt baseret paa de Søstenskvanta, ca. 2680m3, som aar-

ligt leveres i og ved Købstæderne. Lokomobilet, som driver 

Maskinen, er selvtransportabelt, og det har en saa kraftig 

Dampmaskine, at det kan slæbe Knusemaskinen fra By til 

By. Foranstaltningen synes baade i praktisk og økonomisk 

Henseende hensigtssvarende, og da Lokomobilet var ind-

rettet saaledes, at det med en forholdsvis mindre Bekost-

ning kan tjene som Damptromle, har det været muligt at 

indføre Damptromling, som fornævnt, her i Amtet med en 

ringe Bekostning.“27 To fl uer blev slået med ét smæk – en 

stenknusemaskine med køretøj, der kunne omdannes og 

bruges til damptromle, hvilket første gang skete i 1902. 

Mens andre amtsvejvæsener i stigende omfang tog nybe-

lægningsmetoden til sig, holdt Vejle op med at bruge denne 

først i 1890´erne. I stedet afprøvedes nye metoder. Den ene 

gik ud på at udlægge stenmaterialet i tynde dæklag, som 

blev lagt på hyppigt og efterfølgende tromlet. I starten blev 

tromlingen kun anvendt i nærheden af byerne, hvor lagene 

længere ude stadig blev stampet på plads af vognfærdslen 

og herefter afj ævnet med godt sand. Som tiden gik, blev 

alle dæklag tromlet med damptromle.28 Statens forsøg på 

at videreformidle billigere udenlandske vedligeholdelses-

måder til amtsvejvæsenerne satte ikke gang i en storstilet 

„afprøvningsperiode“ af nye belægningstyper eller teknikker 

ude i amtsrådskredsene i løbet af 1890´erne. Først efter bi-

lernes fremmarch på landevejene blev det for alvor nødven-

digt at tænke nye løsninger ind i vejvedligeholdelsen. Her i 

1890´erne var det nye tanker at bruge kysternes naturlige 

sten og sandgrus pga. manglen på landsten, at tælle færds-

len og omlægge vedligeholdelsesplaner herefter. 

LANDEVEJENS HELHED 
– FORSKØNNELSE OG 
FÆRDSELSSIKKERHED

„I de ældre tider, da der ingen Industri var paa Landet, og da 

Landboerne ikke førte tunge Foderstoff er og Kul fra Byerne, 

men kun førte sine egne forædlede Produkter til By eller til By eller til

Station, var det særlig de Bakker, som man skulde opad til 

Byen, som generede og som man sænkede; men i den nyere 

Tid er Forholdet vendt om, da blev det Bakkerne, der stiger 

fra By eller Station, som man ombygger.“29

Amtsvejvæsenerne havde brugt stor energi på at få gjort 

vejbanerne mere solide og havde stort set fuldført landevej-

nettet, så det bedre kunne tilfredsstille trafi kanternes færd-

selsbehov. Det blev nu tid til at fortsætte arbejdet med at 

få reduceret de uheldige sving; alt for smalle og for snoede 

veje blev fortsat rettet ud, gjort bredere og stigningerne 

blev gravet væk. De rejsende på landevejen i de sidste årtier 

af 1800-taltet kunne også glæde sig over fl ere og smukkere 

vejtræer. 

Smukke træer erstatter popler 

„Allerede rent æstetisk set spiller Beplantningen en stor 

Rolle og kan til dels give en hel Egn sin Karakter; en ube-

plantet Landevej kan være meget kedsommelig at færdes 

paa, hvorimod en Vej med smuk og god Beplantning har Læ 

baade for Sol og Vind, hvilket er til Gavn baade for den Vejfa-

rende og for selve Vejen. Under Snelæg og i mørke Nætter er 

Beplantningen derhos til stor Vejledning for Færdslen.“30

Vejingeniør i Vejle amt i over 40 år, Ivar Joachim Gustav 

Schmith, tog aktivt del i samtidens vejdebat og var 

foregangsmand for afprøvning af nye vejrenoveringstiltag. 

Som nyuddannet cand. polyt i 1879 blev han straks ansat 

som vejassistent i Vejle amtsvejvæsen, hvor han sideløbende 

arbejdede som Vejle bys tekniske konsulent fra 1879 til 1886. 

I 1893 overtog han posten som amtets vejinspektør, hvor 

han var ansat indtil 1923. I det sidste år af sin embedsperiode 

var han formand for amtsvejinspektørforeningen, der blev 

oprettet i 1911.*

* Pedersen 1949, s. 71-72.
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En uafhængig træplantnings-kampagne så dagens lys i 

slutningen af 1800-tallet, hvor nogle amter iværksatte større 

nyplantninger langs landevejene. Årsagen til denne aktivitet 

kan der gisnes meget om, men måske var de gamle pop-

peltræer hendøde og visnede bort, eller det skyldtes, at en-

keltstående kræfter i landets amtsvejvæsener slog ind på en 

forskønnelseskurs. 

De gamle poppeltræer, som havde stået langs landeve-

jens grund, var ikke længere ønskede. Den kønne pyramide-

poppel havde haft svære levevilkår i det danske klima, fordi 

den visnede hurtigt i toppen. Efter kraftige beskæringer 

mistede den hurtigt sin skønhed og gik ud. Men ellers var 

afhuggede poppelpile ikke de kønneste træer langs vejene. 

Holdningen var, at poppelpilens rødder tog næring fra de 

tilstødende marker. Et ældre asketræ stod heller ikke så kønt 

på sine gamle dage. 

„Nu for tiden anvendes mest smukkere Træsorter, saasom 

Kastanie, Lind, Elm, Birk, Røn og Axelbærrøn. Enkelte Steder 

har man forsøgt Frugttræer og bortforpagtet Frugten; det 

er i Reglen Pæretræer, der anvendes, da deres Væxt passer 

godt for Vejtræer.“31

På mode blev de smukkere træer – nu slog æstetikken 

igennem vejvæsenets rækker. I front stod Vejle amtsvejvæ-

sens amtsvejinspektør Kidde i slutningen af sin embedsperio-

de med udførelsen af et stort stykke forskønnelsesarbejde. 

Også overvejmyndigheden bemærkede og roste Kiddes 

indsats: „Desuden er der udført mange mindre Arbejder, sig-

tende til Vejenes Forbedring og Forskønnelse; saaledes er 

der ofret meget paa at udvikle de smukke Vejplantninger, og 

det skal særligt anføres, at Løvtræalleer nu fi ndes ikke alene 

i den østlige og sydlige Del af Amtet, men indtil 2 3/4 Mil 

(20,7 km) Vest for Vejle, og at der længere mod Vest er gjort 

Forsøg med at anvende Hvidgran til Alléplantning, hvilken 

Plantning endnu staar godt.“32

Enkeltpræstationer var ikke typiske for den øvrige sy-

stematiske nyplantning, som Ringkøbing og Frederiksborg 

amter foretog i disse årtier. Her stod andre organisationer 

bag. I Frederiksborg amt tog den lokale landboforening i 

1887 styringen med at tilplante vejenes rabatter indtil 1908, 

hvor amtet igen tog opgaven til sig.33 Allerede i 1913 svajede 

rodtræerne næsten overalt i det nordsjællandske amt.

I Ringkøbing amt var Det danske Hedeselskab primus 

motor for tilplantningen af hedearealer, derfor var det na-

turligt for amtsrådet at bede selskabet om at give amtsvejin-

spektøren råd om landevejsplantningen i amtet. Ønsket om 

fl ere træer var også her kommet fra lokalt hold, Hammerum 

Herreds Landboforening, som ville have plantet træer langs 

landevejene i deres herred.34

Efter Hedeselskabets vejledninger skulle amtsvejinspek-

tøren udarbejde en plan for plantningen. Men han måtte 

have lidt mere hjælp fra selskabet til at afgøre, på hvilke veje 

plantningen skulle starte og hvornår på året, det var hen-

sigtsmæssigt. Selve plantningen blev overladt til skovrider 

Borch at udføre i foråret 1882. 35

Klippeøen Bornholm startede sin forskønnelsesindsats 

noget senere. I 1897 var ca. 36 km af amtets ca. 230 km lan-

deveje beplantet med elm, røn og ahorn, og antallet steg 

til 83 km i 1908.36 Også Præstø amt tog sig tid og råd til at 

forskønne udsigten for de vejfarende. I perioden fra 1893 til 

1908 udplantedes 14.838 træer, hvoraf de sidst udplantede 

både var tiltænkt som afl øsere for vejpoplerne, men også 

til at supplere de allerede udgåede eller ødelagte tidligere 

plantede træer.37 Selvom amtsvejvæsener plantede nye træ-

typer, var det ikke alle steder, at de ville gro. I de tilfælde var 

poppeltræet uundgåeligt, for det var i stand til at gro hurtigt 

og kunne overleve på f.eks. bakkerne i Vejle amt. I Viborg 

amt plantedes også popler, da erfaringen med Bornholmsk 

Henrik Christian Kidde, amtsvejinspektør i Vejle amt 1868-1893, var ikke 

vejingeniør, men landinspektør. Han var uddannet landmåler og havde tillige 

en juridisk eksamen. Ved siden af jobbet som vejinspektør bestred han fl ere 

hverv som kammerråd, landvæsenskommissær og bestyrelsesmedlem for 

Vejle-Give jernbanen.* 

* Pedersen 1949, s. 70-71.
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røn hurtigt gav et negativt vækstresultat som et levedygtigt 

landevejstræ.38

Til glæde for de vejfarende

Landevejene var ikke kun til vognfærdsel. Ture langs smukke 

strækninger blev også nydt gående – og dertil var de mange 

nyanlagte, ophøjede spadsere- og gangstier over landevejs-

grøfterne et kærkomment tilbud. Lidt luksus var de gående 

forundt, så de kunne få et godt underlag at gå på: 

„For at Gangstier kunne holdes tørre og faste under vex-

lende Vejrforhold, er det nødvendigt at anbringe en Befæs-

telse paa dem; der stilles ikke store Fordringer til Bæreevnen, 

og man kan derfor nøjes med et temmelig tyndt Lag, hvis 

vigtigste Egenskaber skal være, at det lader sig træde sam-

men til en fast og jævn Overfl ade, og at det ikke udblødes 

af Regn.“39

De fodtrampede stier mellem landevejens kørebane og 

grøfterne blev udbygget med de ophøjede stier eller afl øst 

af stier anlagt ovenpå selve vejgrøften. Anlæggelsen af stier 

hang sammen med, at de åbne grøfter blev lukket, hvorefter 

overfl adevandet blev ledt i rør og kloaker især igennem de 

opblomstrende byer i landdistrikterne og i købstæderne. 

Til stiernes udbredelse trådte forskønnelsesforeninger også 

sammen, og det var ikke umuligt for disse borgerforeninger 

at få udført deres forehavende. I Ringkøbing amt adspurgte 

Holstebro Forskønnelsesforening amtsrådet, om de måtte 

anlægge en ca.350 m lang gangsti ved Holstebro-Odde-

sund landevejens østre side. Det fi k de lov til, mod at amts-

rådet overtog vedligeholdelsen af stien.40

Fra ejendomme til vejene blev overkørsler over vejgrøf-

terne nu anlagt af sten med jordfyld, hvor vandet blev ledt 

igennem stenkister. Tidligere tiders overkørsler bygget af 

træbjælker og plankedæk var ikke længere tilladte. Men 

foranstaltninger som lignede overkørsler kunne også anven-

des af amtsvejvæsenet selv til at anlægge materialpladser 

ovenpå. Derved kunne vejmaterialet blive fl yttet fra vejra-

batten tættere på vejens grund. Der kan spores en tendens 

i 1890´erne med fl ere anlæggelser af materialpladser; lige 

pludselig fi k vejvæsenerne øjnene op for fordelen ved at 

have tilgængeligt materiale liggende i mindre bunker tæt 

Udover en smuk udsigt – var det sikkert for folk at gå på Fredericia landevej ved Vejle, da 

dette foto blev taget i 1905. For gangstien var skærmet med et trærækværk i den ene side og 

desuden adskilt fra kørebanen med sten, hvor hver anden var malet hvid. I højre side af billedet 

står nogle yngre vejtræer, som Vejle amtsvejvæsen højst sandsynlig plantede før 1893 under 

vejinspektør Kidde’s ledelse.



80 1880 – 1900

på vejbanen. På Bornholm var ca. 56,5 km landevej forsynet 

med materialebænke i vejgrøfterne, som gav oplagsplads 

for vejmaterialerne.41

Derudover blev farlige vejstrækninger forsynet med 

jernrækværker eller gelændre. Langs høje dæmninger eller 

særlig dybe grøfter var sikkerhedsværn opsat for de vejfa-

rende i form af rækværker eller afvisere, der skulle advare 

trafi kanterne mod at træde ud over kanten. Nytilplantede 

træer, som skulle fungere som skærm for trafi kken, blev sup-

pleret med afvisere, indtil træerne blev store nok. Rækvær-

ker kunne udføres af træ eller af sten. Stenrækværker var 

lavet af udkløvet granitsten eller støbt af beton. De enkelte 

sten blev forbundet med en håndliste af rundjern eller med 

rør, der fæstes i øskener, som faststøbes med bly eller svovl 

i stenen. For nattefærdslens skyld var rækværker i træ typisk 

hvidmalede og stenrækværker kalkede.42

Til færdslens beskyttelse og nydelse foranstaltede Præstø 

amt mange tiltag i de sidste årtier af 1800-tallet. Der blev sat 

rækværker op af træ og jern på mindre strækninger. Træer 

blev plantet som fungerende rækværker, hvor midlertidige 

rækværker af jern blev sat op, indtil træerne var groet til. 

Senere blev rækværker af træ udbyttet med jernrækværker 

på stenpiller på enkelte strækninger, hvor vejen lå op ad 

damme og mindre vådområder. Nogle af disse rækværker 

blev dog taget op igen nogle år efter og fl yttet til andre 

steder, som havde mere behov for beskyttelse af trafi kanter 

mod at falde i vandet. F.eks. blev et jernrækværk i Orup by 

taget op og opsat i Karise-Olstrup by.43

Amtsvejvæsenet anlagde gangstier nær Køge og Fakse af-

grænset af brolagte rendestene. I Næstved skete der noget i 

midten af 1890´erne, hvor ophøjede makadamiserede gang-

stier med en bredde på 2,5 meter blev bekostet af grund-

ejere, Næstved kommune og amtsrådet i fællesskab. 44 Disse 

gangstier blev bygget på følgende måde: „mod Kørebanen 

er der anbragt en 4“ (10,5 cm) bred Kantstensrække, som i 

Forbindelse med et langs samme i Kørebanen anbragt Skifte 

af 2den Sort Brosten danner Rendesten for Vejens Overfl ade-

vand, medens den øvrige Del af Gangstien er makadamiseret 

med et 2“ (ca. 5 cm) tykt Lag harpet Grus, konsolideret med 

et 1“ (ca. 2,5 cm) tykt Lag Uharpet Grus.“45

Mange af disse herliggørende tillægsgevinster på lande-

vejens grund blev ikke stående alene som romantiske pryd-

symboler. Industrialiseringens fremskridt kastede produkter 

af sig, som ligeledes krævede en bid af det tiloversblevne 

rum langs landevejene. Således blev beplantning af vejene 

standset i Svendborg amt, fordi anbringelsen af telefon – og 

telegraftråde samt elektriske ledninger var til hinder for træ-

ernes udvikling.46

JERNHESTEN MØDER HESTEVOGNEN

Frygten for cyklen – det nye teknologiske vidunder – spred-

te sig på landevejen, efterhånden som først væltepeteren 

(velocipeden) og siden hen sikkerhedscyklen med kæde-

træk, lige store hjul, uden friløb og trækstangsbremse, blev 

udbredt omkring 1890. Denne sidstnævnte cykel havde i 

starten kun faste gummiringe, men fi k i løbet af 1890’erne 

lufthjul. De faste gummiringe gjorde ikke cykelturen beha-

gelig – cyklen fi k da også tilnavnet “skærveknuseren”. Men 

det varede lang tid før den bekostelige cykel blev hver-

mandseje, og førend den blev accepteret af ryttere, kuske 

og myndigheder.

Sky heste og amternes cykelforbud

„Jeg erindrer, at når vi red hestene til og fra smedjen, var vi 

ikke glade for at møde en cyklist ... dengang var hestene 

I slutningen af 1800-tallet blev saltglasserede muff erør anbefalet til 

vandafl edning i stedet for almindelige drænrør. Til venstre ses et muff erør 

lagt mellem to randsten. Sådanne rør blev lagt tværs under de nyanlagte 

ophøjede gangstier, hvorigennem vandet førtes ud i vejgrøften. Til højre 

er vist, hvordan en lukket rørledning i en overkørsel kunne afsluttes på en 

beskyttet og elegangt måde ved at opmure en frontmur. I Københavns amt 

var sten til disse frontmure støbt af beton.*

* Lütken 2.del 1898, s.89-93.
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bange for en cykel. Tit løb den over vejgrøften med en, men 

vi kom jo både hjem med hesten og fi k lagt 4 nye sko under 

benene på den.” 47

Hvor stor skade cyklisternes færden på de danske lan-

deveje voldte ridende og hestevognskørende, kan der ikke 

siges noget med bestemthed om. Uheldsstatistikkerne var 

ikke alment udbredte på dette tidspunkt. Men givetvis har 

cyklister og heste været indblandet i episoder og uheld, der 

gav anledning til, at amtsrådene hurtigt reagerede i forhold 

til det nye transportmiddel på vejene. Den ustabilt kørende 

væltepeter, kan man levende forestille sig, afskrækkede de 

fl este trafi kanter. Hvorimod sikkerhedscyklen, som i sin form 

minder om nutidens cykler, med sine bedre køreegenska-

ber, nok ikke skræmte i så stor grad. 

De første cykelforeninger blev snart oprettet over det 

ganske land, også mens cyklens udbredelse var i sin vorden. 

Foreningen „Dansk Cycle Ring” udsendte allerede i 1891 en 

samlet oversigt til foreningens medlemmer indeholdende 

amternes politiregler for cyklisters færden på vejene. Land-

distrikternes politimestre beklagede sig over cyklisternes 

manglende hensyn til de andre trafi kanter på vejene. Publi-

kationen udsendtes, fordi der i de forgangne år havde været 

en del sammenstød mellem cyklister og politiet. Nu skulle 

cyklisterne kende færdselsreglerne og samtidig tage mere 

hensyn til de øvrige trafi kanter. 

Som alle andre trafi kanter skulle cyklister overholde de 

almindelige færdselsregler, som amterne ofte havde tilfælles 

i politivedtægterne. Men amtsrådene indførte snart særlige 

regler for de problematiske nyopkomlinge i trafi kkens fø-

dekæde. Cyklistens plads var på kørebanen; de var uønsket 

på fortov og gangstier. Som andre køretøjer måtte de ikke 

ride om kap på vejene. Hvis cykelløb skulle afholdes, var det 

nødvendigt at få tilladelse fra den lokale politimester. 

I Københavns nordlige del, hvor Strandvejen lå, gjaldt 

særlige bestemmelser for cykelfolket:

„Efter Mørkets Indtræden skal Cyclen være forsynet med 

en tændt Lygte. – Paa Strandvejen og igjennem Byerne 

skulle de Kjørende stige af nedad Bakke.”48 Nedstigningen 

fra cyklen skulle ske på bakkerne på Skovshoved Hulvej, Or-

drupvejen ved Emiliekilde, på bakken mellem ny og gamle 

Tårbæk, Strandmøllebakken, Skodsborgbakken, bakken 

sydfra ned til Vedbæk, Kirkebakken i Søllerød og endelig 

Smedebakken i Lyngby. Forbuddet kom i stand af frygt for, 

at cyklernes dårlige bremser ikke kunne sænke farten nok 

nedad bakke.

En bestemmelse, som var indført i nogle dele af fædre-

landet, gik ud på, at når kusken eller rytteren ved et signal 

gav tilkende overfor cyklisten, at hestene var skræmte, skulle 

denne straks standse, stå af cyklen og evt. trække ind til si-

den.49 I Hjørring og Thisted amter blev det påbudt cyklisten 

med det samme helt at standse, når kørende og ridende 

passerede forbi.50

„Da vi kom i nærheden af Vestervig, kom der en cyklist, 

og Mads ruskede i hestene, for at det skulle se ud, som de 

var bange, og han rakte pisken i vejret. Det var tegn til, at 

cyklisten skulle stå af og hjælpe de bange heste forbi. Det 

gjorde manden også. – Det var nemlig almindeligt den-

gang.”51 Denne oplevelse fra Peter Houmøller fra Helligsø i 

Thisted amt foregik, da han kørte med en høstvogn på vej 

hjem fra børnefest i Agger i starten af 1900-tallet. 

Cykelplagen var større nogle steder end andre, eller må-

ske lod nogle politimestre sig mere genere og fi k indføjet 

skærpede bestemmelser. Særlig Randers tog konsekvensen 

af klagerne over de uforsigtige jernryttere, som kørte rundt 



82 1880 – 1900

i Rougsø, Sønderhald, Øster Lisbjerg, Galten, Støvring og 

Nørhald herreder.

Fremover blev de østjyske cyklister bl.a. påbudt „- at der 

ved Vejomdrejninger og naar der passeres gjennem Lands-

byer stadig klemtes med en Klokke, – at al Cyclekjørsel efter 

Mørkets Frembrud foregaar under jævnlig Klemten med 

Klokken.” 52

I parentes bemærket må cykelklokkernes ubønhørlige 

ringen særlig om natten have været til ligeså stor irritation 

for beboerne i Randers amt. Anderledes drastisk gik Ring-

købing amt til værks i den nordøstlige del af amtet, hvor „al 

Kjørsel med de nævnte Befordringsmidler paa off entlig Vej 

i Mørke er forbudt.” 53

Med tiden blev landbefolkningerne og myndighederne 

vænnet til jernhestens tilstedeværelse på vejene og forbu-

denes strenghed blev mildnet.

Selv amtsvejfolk kunne begå sig uheldigt på en cykel. 

Vejassistent Rasmussen i Holbæk amt fi k i 1891 den første 

tjenestecykel i amtet. Pengene til indkøbet, i alt 225 kr, var 

venligst udlånt af amtsrådet. Men på en cykeltur skræmte 

synet af cyklen nogle heste, der løb løbsk. „Hunde blev 

pudset på ham, og en gårdmand krævede ham til ansvar, 

fordi en ko havde kælvet i utide af skræk ved hans tilsy-

nekomst på cyklen.”54 Den uheldige episode bortskræmte 

dog ikke Rasmussen fra at benytte cyklen. Flere og fl ere 

off entligt ansatte ved vejvæsener, jernbanerne og andre 

embedsfunktioner, der krævede tilsyn med offentligt 

materiel, blev lettet i deres arbejdsopgaver ved, at de nu 

kunne komme hurtigere rundt og bese tingenes tilstand. 

Heriblandt de mange tilsynsrejser som amtsvejassistenter 

hvert år udførte i vejdistrikterne. 

Cykelklubber – sport og fritid

Opblomstrende cykelklubber søgte snart at udbrede og 

lette adgangen for alle til at købe en cykel, dog var der i 

starten forbundet en vis eksklusivitet ved at være medlem 

af en cykelklub. Men med tiden var cykelklubber etableret 

for alle samfundslag. F.eks. i 1894 blev Arbejdernes Bicycle 

Club i København stiftet. 

Nogle cykelklubber, som Dansk Cycle Ring satsede i de-

res formålsparagraff er på „Cyclesportens, særlig Landevej-

ridtets Fremme.“55 For klubmedlemmer var tilbuddet enten 

afslappende klubture, eller hvis de ønskede mere fart og 

spænding, var landevejsturen sagen. Ja, og det foregik i det 

første årti af klubbens virke alt sammen på væltepeteren. 

Ved cykelløbene på landevejene kunne tre klubmedlemmer 

årligt høste medaljer for årets tre bedste tider. 

En anden cykelklub, Dansk Bicycle Club stiftet 7. maj 

1881, forsøgte også at fremme „Bicyclesporten i Danmark“. 

I starten af 1880´erne arrangerede foreningen klubture for 

begyndere til Roskilde, Skodsborg og Rungsted. De rutinere-

de cyklister kørte til Køge og Frederiksborg, men deltagerne 

kunne ikke besætte de maksimalt 16 pladser pr. tur.56
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12 uniformerede mandlige medlemmer af Aarhus Bicykle Club 

fotograferet med tre væltepetere en dag i december 1884. 

Hvordan foregik disse cykelture på landevejene med 

Dansk Bicycle Club i 1880´erne? Et pluk fra foreningens 

ride-reglement anno 1881 giver et godt indtryk af, hvor-

dan det må have set ud, når klubbens medlemmer var på 

landevejstur. Disciplin var nøgleordet. Og kørslen foregik 

i kolonne med klubformanden, som såkaldt rideformand, 

i spidsen. De første cyklister havde ikke andre tilgænge-

lige ord at beskrive ’cykling’ med end de kendte udtryk 

fra hesteridning. Tilbage til rideformanden som bestemte, 

hvornår de øvrige cyklister måtte forlade kolonnen. Han 

kontrollerede også, at medlemmerne „... iagttager al mulig 

Forsigtighed ligeoverfor Kjøretøjer, hvis Heste maatte vise 

sig sky for Maskinerne.“57 Han var garanten for at cykelrid-

tet forløb i god ro og færdselsmæssig orden. Hvert enkelt 

medlem bar på disse foreningsudfl ugter et emblem og 

skulle medbringe lygte til cyklen. Hvis medlemmet ikke 

rettede sig efter klubbens regler, skulle den pågældende 

betale 50 øre i bøde til den af formanden udnævnte ad-

judant.58

Når det enkelte klubmedlem cyklede alene og var uden 

for cykelformandens opsyn, kunne denne rette sig efter be-

styrelsens færdselsregler:

„... naar de kjøre alene, at iagttage al mulig Forsigtighed, 

ved paa smalle og stærkt befærdede Veje kun at ride i Skridt 

ligesom ved Svingninger af Veje og Overkjørsler at ride lang-

somt og røre Signalklokken, altid at vige saa langt til Siden 

for Kjøretøjer som muligt og undgaa at ride hurtig imod 

Hestene, idet en besindig Holdning og gentlemansmæsig 

Opførsel maa være et Særkende for Clubbens Medlemmer 

og til Gavn for Sporten.“59

Det var ikke enhver forundt i starten af 1880´erne at have 

cykel, derfor var det forbundet med en vis status at tilhøre 

den mindre skare af uniformerede cykelklubmedlemmer: 

„Men de unge Cykleejere nød Farten og kørte hver Søn-

dag mange Mil ud i Verden. Med Beundring saa de paa de 

„rigtige“ Sportsmænd, dem med D. B. C.s eller Klubben Cyc-

listens Emblem i panden.“60

Hvordan en uniformeret sportscyklist kunne se ud i mid-

ten af 1880´erne – nærmere betegnet den senere hofme-

kaniker Aage Hassel – får vi lidt at vide om her: „ Paa Benene 
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havde han Trikot, Bukser og Strømper ud i et. Desuden 

havde han en Snorefrakke med Medaljer paa, dem havde 

han vundet ved at køre Væddeløb i Tivoli, og paa Hovedet 

en Jockeyhue med Cyklemærke. Over Skulderen bar han et 

Horn, da han kom over Jernbanebroen og nærmede sig Al-

léhuset, hvor Familien Kielberg boede, blæste han i Hornet, 

saa de kunde høre, at der kom fremmede.“61

Hvis Dansk Bicycle Clubs årlige beretninger følges, er 

det muligt at få et glimt af, hvordan den foreningsmæssige 

cykelkultur udviklede sig. I 1880´- 90´erne søgte klubben 

at få sat fart på landevejssporten, og endelig i 1897-98 var 

der stor tilslutning til stjerne- og Møensløbet. Men allerede 

året efter berettedes der om, at landevejssporten stod i 

stampe. Nu satsede foreningen mere på „Turist-Cyclisterne“ 

ved at anlægge 12 depoter i Københavns omegn på de 

mest almindelige besøgte steder. Her kunne cykelfolket 

forsyne sig med forbindingssager, kort, pumper og smøre-

olie. 62 Det var tegn på, at klubbens medlemsskare kom til 

at afspejle en bredere del af befolkningen end i det første 

årti, hvor cyklen endnu ikke var hvermandseje. I 1905-06 

stod det sløjt til med entusiasmen for at dyrke egentlig 

„sport efter væddeløbsreglement“. Medlemmerne foretrak 

at være turistcyklister, der deltog i klubbens fødselsdags-

tur, cykeltur til udstilling i Haslev osv. Men klubben afholdt 

„Under Kjørslen skal Cyklisten altid have mindst den ene Haand paa Styret og Fødderne maa ikke tages bort fra Pedalerne.“

I forhold til Århus amts uakrobatiske påbud var københavnerne tilladt fl ere udskejelser, her skulle kun den ene hånd være på 

styret, så der var fri bevægelighed for benene. I det nordsjællandske Frederiksborg amt måtte cyklerne end ikke trækkes på 

fortove og gangstier, og den forhadte cyklist måtte ikke ringe under selve overhalingen af andre køretøjer.*

Billedet er taget ved Løgten Kro, da Aarhus Bicykle Club var på cykeludfl ugt ca. 1888. Kun et klubmedlem kørte på væltepeter, 

mens de andre havde valgt at køre på sikkerhedscykel-modellen.

* Se politivedtægter for: Landjurisdiktionerne i Aarhus og gl. Skanderborg Amt, Aarhus 1897; Kjøbenhavns Amts Nordre Birk; Kjøbenhavns Amts Søndre Birk 1898; 

Frederiksborg Amts Landdistrikter 1897.
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også stadigvæk større væddeløb, bl.a. stjerneløbet i Ros-

kilde.63

Cyklen blev hvermandseje 

Fritidsfornøjelser var nu inde for rækkevidde på en mere 

uafhængig måde. At feriere eller komme ud i naturen på 

en hurtigere måde blev muliggjort med safety-cyklen. Som 

cyklist skulle der ikke tages hensyn til hestenes fodring og 

hviletid, eller om den off entlig transport nåede ud til øde 

egne. Den enkeltes transportfrihedsgrad blev tillige øget. 

Allerede i 1895 havde 25-30.000 danskere erhvervet sig en 

cykel.64 Cykelturismen lå også cykelklubberne på sinde. Hos 

Dansk Cycle Rings bestyrelse forsøgtes at opnå fordelagtige 

rabatter til medlemmerne på logi og mad på hoteller og 

gæstgiverier i hele landet. Snart kunne enhver, som havde 

råd, begive sig ud ad landevejen på egen hånd til strand, 

skov og forlystelsesetablissementer. Endskønt det var et 

opsigtsvækkende syn, der forårsagede stor forargelse, blev 

kvinders cykelridt ikke forbudt. Det feminine køn tog cyklen 

til sig ligesom mændene.

Ferieturen blev nu tilbagelagt på cyklen. Dette sagfører-

ægtepar nød i fællesskab den nyvundne transportfrihed på 

længere ture:

„Man sagde, at Fruen sad paa Cyklen ligesom Manden, 

men det var ikke rigtigt. Paa hendes Cykle var Stangen bøjet 

ned, og hun sad meget pænt paa sit Køretøj. Hun var den 

første Dame, der kørte paa Cykle i Frederikssund. Megen Op-

mærksomhed vakte det, da Sagfører Hansen og Frue omtrent 

paa samme Tid cyklede fra Frederikssund til Rostock. Paa Tu-

ren sendte de fra de forskellige Steder, de passerede, en lille 

Aarhus Bicykle Club’s medlemmer „vare alle Comisser i forskjel. Forretninger“, 

måske derfor er dette foto taget ved klubbens sammenkomst i Handels- og 

Kontoristforeningen i 1895. Kvinden på tandemcyklen er formodentlig 

ikke et cykelklubmedlem, men placeret på cyklen i anledning af 

fotograferingen. Læg mærke til de forskellige cykelkasketter med emblem og 

klubsymbolnålen placeret på medlemmernes jakker.
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En noget senere foto taget af Aarhus Bicykle Club’s 

medlemmer i 1898, hvor udfl ugten gik til Frederikshøj Kro, 

som er beliggende ved den nuværende Oddervej. Der er ingen 

kvinder med i klubbens medlemsskare, men derimod ses fi re 

drenge i den påkrævede cykeluniform. 

Beskrivelse hjem til redaktør Lindbo, som optog den i Isefj ords-

posten, og herigennem kunde Folk følge hele Turen.“65

Irritationen over cyklens indtog på landevejene var mest 

et trafi kalt problem. Nervøsitet gjaldt de øvrige trafi kanters 

ve og vel, og begrænsningerne i brugen var også kommet 

på banen for at beskytte cyklistens egen sikkerhed. Cyklens 

vægt og materiale sled ikke vejene hurtigere ned, derfor 

blev de heller ikke nævnt i overvejinspektørens rapporterin-

ger over landevejenes tilstand. 

Vejmyndighederne var langsomme med at tilveje-

bringe særlige cykelstier – højst sandsynlig fordi de fl e-

ste vejes trafi kmængde ikke var for stor til at give plads 

til cyklen. Men på Strandvejen nord for København gav 

det udfl ugtshungrende københavnerpublikum amtsvejin-

spektør Winkel problemer i de første årtier af 1900-tallet. 

Det skyldtes, at cyklen og bilen skulle deles om pladsen 
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sammen med sporvognsanlæg på den smalle og stærkt 

trafi kerede udfl ugtsvej.

„... som Cyklefærdslen til Tider, især selvfølgelig mest 

Sommer-Søndage, er ganske overvældende, idet den 

som et mægtigt Tidevand om Morgenen og Formidda-

gen gaar nord paa og om Aftenen syd paa. Men naar man 

saa betænker, at en blot 3 m bred Cyklesti fra Bellevue til 

Amtsskellet ved Smidstrup næppe nok vil kunne bygges 

under 1 Million Kroner, saa har i alt Fald jeg ikke Mod til 

at stille Forslag derom...“66 En ufattelig bekostelig aff ære at 

anlægge en sti til cyklisterne, men Winkels anke mod dette 

projekt skyldes i lige så høj grad en gru for, at kørebanen 

ved cyklisternes forfl yttelse ville blive overbefængt med 

fl ere automobiler. 
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AFSLUTNING

Selvom jernbanerne var fjerntransportmæssig sejrherre 

over landevejene, bevirkede den gryende industrialisering, 

andelsbevægelsens opkomst, teknologiske forbedrede 

hestekøretøjer og mere lokaltrafi k til jernbanestationer og 

købstæder, at landevejene ikke bare blev nedlagte, men at 

der faktisk fra 1880´erne var forøget behov for gode lande-

veje med stenbelægninger, der kunne tåle tung og hyppig 

erhvervskørsel. I de sidste årtier af det 19. århundrede igang-

sattes spæde forsøg i nogle få amter for at imødegå færd-

selspresset ved indkøb af damptromler og nye vejmaterialer. 

Den billigste løsning for amtsrådene var at ty til strengere 

færdselsregler, og dermed regulere sig ud af problemet 

med de tunge, bredfælgede fragtvogne. Denne træghed 

hos størstedelen af landets amtsvejvæsener med at indkøbe 

de nyudviklede vejmaskiner og afprøve nye belægningsty-

per var (vel)begrundet i, at vejvæsener godt kunne klare at 

tilpasse vedligeholdelsesindsatsen efter den tungere heste-

vognstrafi k med den hidtidige indsats.
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Landeveje til hestevogn
og automobil 
Landeveje til hestevogn
og automobil 
Landeveje til hestevogn

1900 – 1910

De skærve- og grusbelagte landeveje var ikke bygget til automobilfærdsel, men til hestehove. 

Automobiler var en kuriositet i 1900-tallets første årti. Hestevogne var stadig i stort 

overtal på amternes landeveje. Derfor var det oplagt for amtsvejvæsener, at fortsætte den 

hidtidige indsats med at skærve- og nybelægge vejenes kørebaner på de steder, hvor dette 

arbejde endnu ikke var udført, eller hvor der var brug for en forstærkning. En udbygning 

af landets hovedvejnet med nyanlæggelser var slet ikke på tale i disse årtier. Tværtimod 

skete der fra slutningen af 1800-tallet og årene frem en afhændelse af landevejsgader og 

landevejstrækninger i købstæders umiddelbare nærhed. Amtsvejvæsener gik i gang med en ny 

brolægningsmetode og nye vejmaskiner blev taget i brug.
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DEN BILLØSE PROVINS OG 
AUTOMOBILFORSKRÆKKELSEN

Hvornår den første bil kørte på dansk jord, er der ikke enig-

hed om. Hammelvognen var navnet på det første og ene-

ste danske automobil, som Alfred F. Hammel fi k bygget og 

prøvekørte en dag i 1887 eller 1888. Først i 1894 importe-

redes fra Tyskland af grosserer Gottschalck et automobil fra 

Benz-fi rmaet til brug for grosserer Lassen i København. Men 

det skulle blive Holger Hassel – også grosserer – der med 

sin import af et automobil af mærket Daimler i sommeren 

1896 aff yrede startskuddet for automobilets udbredelse i 

Danmark. Men sit engagement i Kgl. Dansk Automobil Klub 

fra 1901, forsøgte han at omvende automobilforskrækkede 

hestevognsfortalere til at lempe reglerne for det nye mo-

torkøretøj.1 Frygten for en ny og ukendt teknisk udvikling 

var ikke til at tage fejl af. Modstanden var stor, især bøn-

derne tog ikke imod automobilet med åbne arme, selvom 

de sjældent så et sådant køretøj ude på landet. I 1902 tog 

dagbladet Politiken aff ære i anledning af den første større 

danske automobiludstilling. Det var nu tid til at omdøbe det 

fransk-klingende automobil til et dansk ord. Det var ikke et 

let valg – der stod mellem „tøf“ (tøf-tøf´eren, som køretøjet 

kaldtes i folkemunde) og „bil“. En sprogforsker udpegede 

heldigvis for eftertidens skyld – bil – som den oplagte kon-

kurrencevinder.2

De første automobiler til sport og ikke nyttekørsel

„For Øjeblikket tror jeg, at man maa sige, at Automobilkør-

sel hovedsagelig er at betragte som en Sport, og det er fra 

dette Synspunkt, at Lovforslagets Bestemmelser væsentligt 

maa ses.“3

Denne holdning fra et landstingsmedlem var der fl ere i 

og udenfor Rigsdagen, som tilsluttede sig under debatten 

om den første danske automobillov i efteråret 1902 og for-

året 1903. På den ene side stod strammerne – landbrugets 

folk – heriblandt forslagsstilleren justitsminister Alberti, der 

for øvrigt ikke selv havde siddet i et automobil, da loven blev 

vedtaget. Modstanderne følte sig generet af de sportsglade 

rigmandsbilister, der susede forbi ude på landet og skræmte 

hestene fra vid og sans. Og de kunne ikke få øje på automo-

bilets fremtidsperspektiv, hvordan det kunne gøre nytte til 

f.eks. vare- eller lægekørsel.

På den anden side stod enkelte bilglade rigsdagsmed-

lemmer, der ikke anså automobilets fremfærd på de danske 

veje for problematisk. 

Viborgenseren Julius Brems med to sønner 

prøvekørte sit danskproducerede automobil 

omkring 1900.
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Der er ingen tvivl om, at automobilet i det første årti 

af 1900-tallet kun var forundt et eksklusivt publikum. Og 

motorloven fra 1903 blev da også vedtaget som en over-

gangslov, der igen skulle genforhandles i 1905. For hverken 

politikere eller befolkningen kunne med det lille bilantal her 

i starten af 1900-tallet ane, hvordan køretøjets indtog på 

vejene ville forløbe. Et skub i retning af en landsdækkende 

automobilglæde tændtes ikke af de sportsglade rigmænd, 

som blev automobilets prøvekørere. Hvis den almindelig 

nyttekørsel hurtigere havde slået an, var de kritiske røster 

sandsynligvis ligeså hurtigt forstummet.

Det var få køretøjer, som kørte rundt på landets lande-

veje i bilismens start. I 1903 havde 57 danskere erhvervet 

sig et automobil eller en motorcykel. Fire år senere i starten 

af 1907 kørte 231 automobiler rundt primært i København 

– hvilket vedblev at være landets mest automobilrige om-

råde. Udbredelsen af bilen gik langsomt i provinsen.4

Medlemmerne af de første automobilklubber var heller 

ikke hr. hvemsomhelst. Kongelig Dansk Automobil Klubs 

første bestyrelse i 1901 var repræsenteret ved en kaptajn 

og baron, en direktør, en kammerjunker, en grosserer og en 

premierløjtnant.5 De øvrige 30 medlemmer med eller uden 

eget køretøj tilhørte også det øvre samfundslag.6

Automobilmedlemmerne kørte i importerede udenland-

ske vogne. Her i Danmark var allerede i 1899 åbnet en lille 

Hammelvognen

automobilfabrik i Viborg, hvor Julius Th. Brems i alt nåede at 

fremstille 8 automobiler i fabrikkens korte levetid. I løbet af 

1900-tallets første år kom karetmager H. C. Christiansen og 

co´s „Dansk Automobil- og Cyclefabrik“ i Store Kongensgade 

i København på banen først med auto-tricykler og senere 

produktion af automobiltaxaer og rutebiler, indtil virksom-

heden lukkede ned i 1908.7 Den danskproducerede bil til 

familiekørsel slog aldrig igennem, måske pga. de restriktive 

billove, men også fordi prisen på et fi re hestekræfters auto-

mobil (dog af udenlandsk oprindelse) her i starten af 1900-

tallet var 3-4000 kr.8

Automobilens køreegenskaber

Frygten for automobilerne skyldes i høj grad, at de var upåli-

delige at køre. Vognene var svære at styre og gik ustandselig 

i stå, eller hjulets gummiringe punkterede. Indehaveren af 

køretøjet havde derfor en chauff ør eller hjælper med, som 

var i stand til at reparere bilen undervejs. Og i bagagerum-

met lå altid et tov, som kunne anvendes til at slæbe bilen 

hjem igen, når den var gået i stå. Et ikke ukendt syn i auto-

mobilens første år var motorvogne trukket af heste.

Fra et af de tidligste medlemmer i Kongelig Dansk 

Automobil Klub – Gustav Salomonsen, indfanges datidens 

stemning fra hans biltur i 1898 i den nyerhvervede franske 

Peugeot:
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„Jeg husker en skøn søndag morgen, hvor jeg tog vog-

nen frem for at køre en tur. Starten gik fi nt, men det gjaldt 

straks at få vognen i gang, når den først var startet, for den 

rystede ganske forfærdeligt, når den stod stille med moto-

ren i gang. Skærme, styrestang og andet udstyr raslede og 

klaprede, og motoren var jo heller ikke helt støjfri.“ „Der var 

dengang en forordning om, at vognen skulle være forsynet 

med et fuldtonende boldhorn, men for at advare folk, så de 

kunne komme af vejen i tide, havde jeg desuden anbragt en 

kæmpebjælde foran på vognens foraksel.“9

Efter sit første Peugeot-automobil anskaffede Salo-

monsen en Darrak med to cylindre i 1900, og et år efter 

fik han en locomobile dampvogn. I forhold til hans to 

benzindrevne vogne var dampbilen mere lydsvag. „Men 

selvfølgelig havde dampvognen sine ulemper. Når der var 

fyret op under vognen, og man havde kørt lidt, gjaldt det 

om at fuldføre turen uden stop, for når man holdt stille, 

opstod der hurtigt et stort overtryk i dampkedlen, og så 

åbnede sikkerhedsventilerne sig med et brag, så folk fl yg-

tede ind i gadedørene.“10 Heldigvis gled de dampdrevne 

automobiler snart ud af landevejsbilledet til fordel for den 

benzinslugende pendant.

Mekaniker Viggo Jensen, ansat hos H.C. Christiansen i 

dennes Automobil- og Cyclefabrik i København lige efter 

århundredeskiftet, har fyldige erindringer om de første 

danske såvel som udenlandske bilers tekniske udvikling. 

Især en tysk lille importeret sag formodentligt af mærket 

Magdeburg, som fabrikken indkøbte i år 1900, krævede en 

mekaniker i nærheden. Desværre for føreren var bilen ikke i 

stand til at bakke, og derfor blev en køretur tit medfulgt af 

hånende tilråb fra publikum i vejkanten, når det var umuligt 

at få vendt bilen.11 Mekanikeren var hjælpende hånd på fl ere 

udfl ugter med den lille tyske vogn, herfra berettedes om 

vognens kørselsvanskeligheder: „... vi kom ikke altid kørende 

hjem i den vogn, da motoren ofte gjorde strejke, uden at 

vi var i stand til at rette fejlen omgående, en anden fejl der 

altid indledtes på samme måde, nemlig nogle fæle bank 

og klap i bundbrædderne, motoren løb løbsk, og vognen 

standsede, når farten var løbet af, og når vi så bagud, lå der 

et stykke tilbage på vejen en lang sort forvreden genstand, 

det var remmen, der var sprunget og tabt. Dette uheld skete 

så ofte, at min nærværelse ved vognen alene af den grund 

var nødvendig, da man absolut ikke uden at ødelægge sit 

tøj og forurene sig ganske uhyggeligt kunne foretage denne 

i sig selv vanskelige operation: at sy remmen omkring rem-

skiven med tilstrækkelig spænding til at kunne trække, men 

jeg havde efterhånden opnået en stor øvelse heri.“12

Om de dansk producerede biler i årene omkring 1903-

05, der i motorteknisk henseende og konstruktion var mere 

primitive end de udenlandske vogne, fortælles: „Det var ty-

H. C. Christiansens luksusprægede bilmodel 

med aftageligt bagsæde, så den kunne 

laves om til en topersoners vogn. På 

siden af vognen hang der et reservehjul, 

som belejligt kunne bruges, hvis hjulet 

punkterede. Når køreturen foregik på 

skærvestenveje indtraf punkteringer let. 
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var skyld i et mindre uheld, hvor en hund blev kørt over. Nu 

sad kongen ikke selv ved automobilets rat – til dette formål 

havde han medbragt sin egen chauff ør foruden hyret KDAK-

medlemmet, Holger Hassel, som guide.14

Omtalen af den engelske kongens besøg udbredte helt 

klart budskabet om automobilets tilstedeværelse i landet. 

Men det påvirkede ikke de forbeholdne automobilfj ender 

til en venligere indstilling over natten. De organiserede bili-

ster forsøgte derfor ofte på kreativ vis at påvirke de tilbage-

holdne og kritiske røster fra landbobefolkningen, som var 

nervøse for og stærke modstandere af automobilkørsel i det 

hele taget. Således arrangerede de automobiludstillinger, 

skrev indlæg i aviser og ikke mindst udøvede lobbyarbejde 

under Rigsdagens behandling af den første motorlov og de 

følgende lovrevisioner i 1905 og 1908. 

Under behandlingen af den første motorlov tilbød mo-

torklubben Rigsdagens medlemmer en tur med automo-

biler fra Rosenborg Eksercerplads og videre ud ad Roskilde 

landevej.15 Dette forsøg på at købe politikernes stemmer gav 

dog ikke de organiserede bilister medvind i sejlene i den 

begrænsende automobillov. Hos landbrugets repræsentant 

– folketingsmedlem Rasmus Hansens indlæg blev der sat 

ord på automobilfrygten:

„Naar vi Landmænd f. Eks. Møde dem her i Kjøbenhavn, 

tror jeg, det sker med en fælles Følelse, nemlig den, at vi 

pisk for alle biler fra disse årgange, at de var åbne, når lige 

undtages busserne, havde ingen dør til førerpladsen, og var 

alle uden bundskærme, hvilken sidste mangel i regnvejr var 

meget ubehageligt, der skete nemlig det, når man kørte gen-

nem en vandpyt, sprøjtede pløret op på svinghjulet, og derfra 

slyngedes det videre op gennem åbningen i bundbrædder-

ne og oversprøjtede passagererne i den grad, at man ofte var 

fuldstændig ukendelig i landevejssnavs.“13 Løsningen på dette 

bundproblem blev udvirket ved at spænde en sejldug under 

bilen – men den blev snart olieret, snavset og iturevet. Den 

fungerede dog godt som møtrikopsamler, men bundskærme 

af jernplader blev hurtigt fundet mere brugbare.

Organiseret propagandakørsel på landevej 

Når nu dette noget upålidelige køretøj ikke fandt gehør ude 

på landet, var det måske tiltrængt for automobilforkæm-

perne at få besøg på dansk grund af den engelske kong 

Edward den VII i september 1901. Under hans 14 dage lange 

ophold på Fredensborg Slot fi k omegnens beboere rigeligt 

syn for automobilets opvisning på vejene. Det engelske 

royale medlem havde til adspredelse under det offi  cielle 

besøg nemlig taget sin Daimler med. Til lejligheden havde 

den ellers automobilkritiske justitsminister givet grønt lys 

for, at kongen uhindret kunne befare de nordsjællandske 

veje. Herom fortælles, at den engelske konges kørsel kun 
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Det var ikke alle tidlige motorvogne, 

der var forsynet med et rat som 

styremekanisme, f.eks. havde denne 

importerede amerikanske oldsmobile 

i stedet en styrpind. Vognen havde 

to forlygter af klart glas, men ingen 

nummerplade. Billedet er taget i 

Espergærde 1905. 

En bil hjemmehørende i Jylland af mærket Horch fra 1908 ejet af fabrikant Svenning fra Vejen. 

Lighederne med hestevognen er helt forsvundet i denne bilmodel med plads til 6 personer.
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ikke ønske at møde et saadant Køretøj, naar vi ere ude paa 

Landevejene med Hest og Vogn, navnlig ikke, naar der køres 

med saa stor Hurtighed og Uforsigtighed, som der nu køres 

med...“

„... Faren ligger ikke blot i, at Automobilerne køre hurtigt, 

men navnlig deri, at Synet af disse Maskiner, der komme 

prustende og stønnende hen ad Landevejen, indjager de 

allerfl este Heste stor Skræk. Og hvad det vil sige, at et Par 

forspændte Heste forskrækkes, er noget, vi Landmænd have 

Forstand paa og til fulde kende. Det kræver mange Gange 

en meget stor Aandsnærværelse og en sikker Haand for at 

kunne afværge, at der sker en stor Ulykke, og ofte kan den 

ikke afværges.“16

Et andet forsøg på at skabe en mere positiv stemning 

overfor det frygtindgydende køretøj mente klubben at på-

lidelighedsløb, som „Den store Jyllandstur“, kunne være en 

katalysator for. Løbet foregik i slutningen af juni 1905 med 

start i Frederikshavn og endemål i København. Automo-

bilerne var sendt med dampskibet Cimbria til Aalborg fra 

København.

I forbindelse med løbet agiterede Kgl. Dansk Automobil 

Klub i Gl. Roskilde Amts Folkeblad og Advertissementavis, 

på denne måde søgte de på forhånd at påvirke og vende 

landbobefolkningens frygt og holdning til bilen. Også jour-

nalister var inviteret til at sidde med i løbsvognene, heri-

blandt var forfatteren Johannes V. Jensen udsendt af Politi-

ken, Greibe fra Berlingske Tidende og K. C. Nielsen fra „Vort 

Land“ og „Auto“.

Propagandakørslen overfor landboerne var dog ikke pro-

blemfri: „Noget før Fredericia væltede Skibsreder Johnson 

med sin nye Adler-Vogn. Den var aaben, men med Tag, og i 

et Sving trykkedes Vognen ud i Kurven. Opretningen skete 

for brat, saa at Overbygningen fi k Overbalance. Redaktør 

K. C. Nielsen, der var med som Passager sammen med Gros-

En åben motorvogn fra 1902 hvor passagerne kunne sidde overfor hinanden 

ligesom i et hestekøretøj. Rattet er placeret i højre side med et båthorn tæt 

på, så chauff øren hurtigt kunne advare forbipasserende trafi kanter. Bilen har 

ingen nummerplade, da billedet er taget før, det var påkrævet. 
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serer Illum, fi k nogle ret alvorlige Saar, han blev bl.a. slemt 

forskaaret og maatte forbindes paa Sygehuset i Fredericia, 

medens Grosserer Illum slap saa godt som uden Skrammer. 

Skibsredder Johnsens Chauff ør syntes til en Begyndelse at 

være endog meget farlig tilredt, idet han havde faaet klemt 

Underlivet, og selv erklærede han, at han vist ikke kunde 

leve, da „Tarmene var traadt ud“. Det viste sig dog heldigvis, 

at det kun var de udstaaede Sindsbevægelser, der havde be-

virket en naturlig Funktion, og efter at Chauff øren var blevet 

vasket, kunde han uden Mén fortsætte Turen.“17 I Odense 

nåede grosserer Illum at indhente feltet. Han kom nu op 

at køre med Grev Ahlefeldt-Laurvig. Uheldet ramlede dog 

snart ned over denne vogn også, og Illum var for anden 

gang denne dag – nu mere forslået end ved det første uheld 

– udsat for en væltetur. Herefter foretrak han at tage toget 

videre.

Når man læser sådanne beskrivelser af de første bilers 

uheld, er det lettere at forestille sig, hvorfor de reaktionære 

bønder var så bange for liv og lemmer:

„Dersom Automobilkørselen faar nogen større Udvikling, 

vil det jo i særlig Grad komme til at berøre Landmændene. 

Der er 45,000 mindre Gaardmænd, og af dem kører det store 

Flertal med unge Heste og har unge Karle til at køre for sig... 

Jeg skulde i alt Fald for mit Vedkommende ikke have noget 

af at sætte mine Ben i et Køretøj, hvor Kusken er en ung Knøs 

og Forspandet et Par unge Plage, naar jeg forud vidste, at jeg 

paa min Vej skulde møde et Automobil i fuld Fart, medmin-

dre jeg forud fi k Respit til at gøre mit Testamente og tage 

Afsked med Kone og Børn.“18

Ud over at arrangere billøb og søge at ophæve restrik-

tionerne for bilkørslen foranstaltede Kgl. Dansk Automobil 

Klub også en ordning af benzinsalget til ære for de relativt 

få bilister. Førend benzinimport og depoter blev etableret, 

købtes benzinen hos det lokale apotek i literfl asker.19

REGULERING AF BILISMEN TIL ÆRE FOR 
HESTEVOGNSTRAFIK

„Oberstløjtnant Brandt mener, at Automobiler er Fremtidens 

Køretøjer; men dette bestred Vejinspektør Winkel, der ikke 

troede paa Automobiler, førend de fi k magasineret Elektrici-

tet.“20 Blandt vejinspektører på vejinspektørmødet i 1905 var 

overvejinspektørens medhjælper Brandt den mest fremsy-

nede i forhold til automobilets fremtid på de danske veje. 

Blækspruttens satiriske kommentar til den engelske konges automobilkørsel 

under besøget i Danmark 1901, hvor justitsminister Alberti havde givet 

kongen særtilladelse til at befare alle veje.
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Efter justitsministeren i 1899 tillod amtsråd at udfær-

dige regler til regulering af de endnu få motorvognes kør-

sel, begyndte fl ere og fl ere råd at udforme sådanne regler. 

Men allerede i 1902 indså landspolitikerne, at kørsel med 

automobilet måtte have enslydende regler for hele landet. 

Hensynet til landboernes sikkerhed, når de færdes med he-

stevogn på vejene var hovedårsagen til lovens vedtagelse i 

1903. 21 Lovens formål var med justitsminister Alberti egne 

ord „... at hævde Frihed for de almindelige vejfarende til at 

færdes paa Landevejene uden Fare for Molest paa Liv og 

Lemmer eller Ejendom,...“22

Amternes færdselsregler og den første automobillov

Først skal vi høre lidt om de bestemmelser nogle amtsråd fi k 

indføjet i deres lokale automobilregler ved århundredeskif-

tet. Den mest kendte regel stammer fra Viborg amt: „Kjørsel 

med Automobiler og Motorvogne af enhver Art er i øvrigt 

forbudt i Tiden fra ½ Time efter Solens nedgang til ½ Time 

før dens Opgang, medmindre der medfølger en Mand, som 

til Fods passerer Veien i en Afstand af ca. 100 Alen (ca. 63 m) 

foran Automobilet eller Motorvognen for at advare de veifa-

rende og være dem behjælpelig med Forbikjørsel.“23

I det nordvestjyske Thisted amt blev ingen chancer taget, 

for under motorlovens behandling var det helt forbudt at 

køre med bil, indtil loven trådte i kraft. 24 På Fyn foreskrev 

amtsrådene i Odense og Assens, at der stod en vagt ved de 

vogne, som holdt stille på vejen i ukøredygtig stand.25

Og på landevejene i Hjørring amt må befolkningen have 

set automobiler køre med sneglefart:

„Naar Vognstyreren, der maa være mindst 20 Aar gam-

mel, ikke foran sig har mindst 100 Alen fri og fuldt oversku-

elig Vejbane – omtrent Afstanden mellem 2 Telegraf- eller 

Telefonpæle – naar Landsbyer og andre tætbefolkede Plad-

ser passeres, og naar der køres over Broer, maa Kørehastig-

heden ikke overstige 1 Mil i Timen.“26

De fl este påbud i amternes motorregler drejede sig om 

mere almindelige sikkerheds- og færdselsregler, såsom at 

bilen skulle have bremser og lygter, at vognen helst ikke 

skulle larme for meget. Ligesom i cykelreglerne skulle auto-

mobilen standse op, når hestevogne passerede.

Mange af disse almindelige færdselsbestemmelser gik 

videre i 1903-automobilloven med dens fælles regler for 

KDAK-medlemmer fotograferet ved et senere propaganda- og 

pålidelighedsløb i Jylland i 1908.
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– hvorledes automobiler skulle være indrettede, hvorledes 

de måtte køre, og hvor de måtte køre.27 Det var stadigvæk 

muligt for amtsrådene at lave særlige regler for motorvogns-

kørslen gældende for deres lokalområde, blot de ikke stred 

imod lovens bogstav.

Efter motorloven af 1903 skulle automobilerne selvføl-

gelig have bremser og signalhorn foruden to lygter i klart 

glas foran og en lygte til at lyse det påmalede indregistre-

ringsnummer op. Ja, indregistreringen af bilen med bogstav, 

som angav hvorfra bilen kom – K var kendingsbogstavet for 

København – og tal i 6 tommers højde blev også et krav. Og 

den over 18 år gamle fører skulle under kørslen medbringe 

et førerbevis udstedt af politiet eller af en godkendt sag-

kyndig person. 

Herredsfogden i Vestervig, Thisted amt, udstedte om-

kring 1906 det første kørekort på egnen. Herom huskede 

herredsfogedens datter:

„Ejeren hed Møller, og kom ud til herredsfogedboligen i 

bilen, for at far skulle udstede kørekort. Den høje åbne bil 

holdt ved hoveddøren, og vi stod der alle sammen: Mor, pi-

gerne, frøken Clausen, Jens Persen, karlen Valdemar og den 

hvide kat, mens far og Møller i store kørepelse og automo-

bilbriller besteg det høje forsæde. Da alt var parat til at køre, 

råbte mor pludselig i panik: „Far skal ikke dø alene, jeg vil 

med!“ og styrtede ind i forstuen efter kåbe og hat. Jens Per-

sen hjalp hende op bag i bilen, og afsted tøff ede de, mens 

vi stod beklemte tilbage. Da de endelig vendte hjem, og far 

havde berettet, at når han sagde „kør til højre“, kørte Møller 

til højre, og når far sagde „stands“, kunne Møller standse, og 

når far ville have at han skulle vende, kunne han også det. Så 

fi k Møller sit førerbevis og vi børn fi k en tur i tilgift.“28

Af særlig interesse for den praktiske kørsel var motorlo-

vens regler for, hvor og hvornår bilisterne måtte køre. Det 

blev nemlig ikke tilladt at køre på sognevejene medmindre 

bilisten på forhånd havde fået en tilladelse med både justits-

ministeriets og amtsrådets underskrift. Landevejene var til fri 

Køgevej lægger vej til dette automobiltræf i 1913, hvor bilentusiaster ses i 

kolonnekørsel med fi re motortricykler i front.
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afbenyttelse, men kun i dagtimerne og med en maksimal 

hastighed på 30 km, hvis der var fri udsigt. I købstæder og 

byer blev hastigheden sat til max. 15 km i timen. Natkørsel 

var tilladt i sommermånederne – resten af året krævedes 

en tilladelse fra ministeriet og amtsråd, hvis tilladelsen blev 

givet var hastigheden begrænset til 15 km i timen.

Måske allerværst for automobilføreren – fastslog loven, 

at denne blev helt ene og alene om bevisbyrden og er-

statningsansvaret ved sammenstød og uheld med andre 

vejfarende – f.eks. skulle føreren af automobilet selv betale 

erstatning, hvis den tilskadekomne tabte arbejdsevnen el-

ler døde.

På falderebet, førend den første motorlov lå klar, udtrykte 

et landstingsmedlem optimistiske forventninger til en snar-

lig holdningsændring overfor det udskældte køretøj: 

„Efter et Amtsraadsmøde lod Amtmanden over Randers 

Amt et Automobil fremføre, og alle Amtsraadsmedlem-

merne fi k sig en Køretur derpaa rundt omkring i Gader og 

Stræder. Jeg tror, at Skrækken for at køre med Automobi-

ler dermed er forbi i Randers Amtsraad, og jeg tror ganske 

sikkert, at dette Amtsraad ikke vil foreslaa hemmende Ind-

skrænkninger i Automobilkørslen. Saaledes vil det vistnok 

ogsaa gaa andre Steder, efterhaanden som man lærer at 

kende, hvilken stor Behagelighed og Nytte man kan have 

af dette nymodens Køretøj.“29

Natkørsel på landevejen kun om sommeren

Selvfølgelig var det utilfredsstillende for bilisterne, at de ikke 

kunne færdes overalt – det var tilladt at køre vognen fra egen 

bolig ad den nærmeste vej ud til landevejen, hvis man boede 

på landet. I købstæderne var der ingen begrænsninger.

I de lyse sommermåneder fra 16. maj til 15. juli kunne 

bilfolket kvit og frit køre romantiske skumringsture på lande-

vejene uden repressalier. Men ellers var natkørsel kun tilladt, 

hvis folk på forhånd havde indhentet tilladelse fra justitsmi-

nisteriet og tillige fået amtsrådets samtykke hertil. 

„En Læge med en udbredt Praksis har et Automobil, som 

han har benyttet i længere Tid og altid benytter med stor 

Forsigtighed. Netop hans Benyttelse af det og Muligheden 

for derved at komme hurtigere fra et Sted til et andet i Syg-

domstilfælde, har været i høj Grad paaskønnet af Befolknin-

gen. Jeg vilde anse det for meget ønskeligt, om der kunde 

gives en saadan Mand tilladelse til Natkørsel.“30 Folketingets 

medlemmer var ikke begejstrede for, at Landstinget havde 

givet enkeltpersoner mulighed for at få adgang til natkørsel. 

Det viste sig snart i praksis, at ganske få personer i det gan-

ske land fi k denne særtilladelse af amtsrådene og ministe-

riet. Holdningen fra offi  cielt hold var stadig ligeså restriktiv 

som ved lovens vedtagelse. 

Da motorloven lå foran en revidering i 1905, søgte mo-

tororganisationen KDAK at få ophævet forbuddet mod nat-

kørsel. De mente, at det skulle være tilladt at køre om natten 

med indskrænket hastighed samt på alle veje i både dag- og 

nattimerne.31 Klubben argumenterede ihærdigt for automo-

bilismens gavnlige nyttekørsel, men der var ingen ord om 

lange propagandaløb og højere hastigheder. Nu skulle po-

litikerne overbevises ad en anden vej: „ ... lad os faa Automo-

bilerne ud paa Landevejen, lad Folk komme til at staa Ansigt 

til Ansigt med dem, ikke blot nu og da i et enkelt begrænset 

og skarpt kontrolleret Tilfælde, men altid, i det daglige Liv og 

Jyllandsløbet strakte sig over fl ere etaper, fordi den maksimale hastighed 

var 30 km i timen. På første dagen tilbagelagdes ruten fra Frederikshavn til 

Århus, på andendagen kørtes videre til Vejle med ophold undervejs i Horsens. 

Den tredje dag nåede deltagerne Odense, og endelig på fj erde dagen var 

København indenfor rækkevidde.*

* Ipsen 1926, s. 23-24.
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kun underkastet de almindelige Færdselsbestemmelser og 

de almindelige Hensyn, som vejfarende skylder hinanden 

– og Kuskenes Frygt vil være borte med det samme, medens 

Hestene meget snart vænner sig til Automobilerne, som de 

har vænnet sig til Jærnbaner og Cycler, saasnart disse fi k 

Lov til at komme frem. Det kan jo altid være overladt de 

lokale Myndigheder at træff e saadanne Indskrænkninger 

med Hensyn til Kørehastighed, som de stedlige Forhold 

nødvendiggøre.“32

Til bilisternes utilfredshed rokkede den nye automobillov, 

vedtaget i 1906, ikke ved de forhadte kørselsforbud. I årene 

herefter ansøgte fl ere og fl ere enkeltpersoner amtsrådene 

om lov til at køre om natten og på bivejene. 

Hos det vestjyske amtsråd var der i disse år ingen tvivl; 

motorkørslen om natten og på sogneveje ønskede de ikke. 

Selv Hedeselskabets anmodning om at køre på landevejene 

i Ringkøbing amt om natten med lygterne tændt, blev ikke 

imødegået med velvilje af Ringkøbing amtsråd.33 Ansøg-

ninger blev mest indgivet af folk, som havde et nyttekør-

selsærinde. En overbanemester fra Hellerup ansat ved Stats-

banerne, der helt konkret ønskede at køre på sin motorcykel 

hele året mellem Ringkøbing og Årgab, fi k ikke lov hertil. 34

Ligeledes gik det vognmand L. Nielsen Skov fra Silkeborg. 

Han ansøgte om tilladelse til på alle veje i hele amtet at køre 

efter solnedgang, når denne kørsel skete for læger, dyrlæ- Dette kortudsnit viser tilladte automobilveje i Midtjylland i 1908.
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ger, jordemødre og for politiet i funktion.35 Året efter at FDM 

– Forenede Danske Motorejere – i 1909 var stiftet, forsøgte 

de at tilvejebringe en generel tilladelse for al automobil-

kørsel fra kl. 12 til 4 om natten på sogne- og landevejene i 

Ringkøbing amt, men lydhørhed fandt organisationen ikke 

hos myndighederne.36

Andre handlende blev heller ikke tilgodeset. De to 

Nielsen´er fra Lemvig, henholdsvis smørhandler og cykel-

handler, kunne godt tænke sig at befare landevejen fra 

Lemvig til Hulum på regelmæssige ture – formentlig med 

varekørsel for øje. 37

I 1910 skete et mindre gennembrud for det nattekørende 

motorfolk, idet de nu fi k lov til at køre på de danske lande-

veje med en fart på max. 15 km i timen om natten.

Motorcykler

Motorlovene gjaldt også for motorcykler, som der i øvrigt 

var fl ere af end automobiler. På 1905-mødet i amtsvejin-

spektørernes egne rækker fortalte amtsvejinspektør Birk 

ansat i Frederiksborg amt, om den voksende antipati mod 

motorcykler, der i høj grad skyldtes den støj, som de ud-

sendte.38 Ikke alle amtsvejinspektører var enige heri – Lom-

holt fra Odense og Assens amtsvejvæsener tog til genmæle 

og forsvarede motorcyklen: „Forøvrigt protesterer han, som 

selv kører Motorcykle, mod, at det er dens Støj, som generer 

Folk; men Signalhornet holder Kuskene derimod ikke af, at 

Motorcyklisten bruger.“39

Så sent som i 1906 blev den første motorcykelklub dan-

net – „Elleham-klubben“ – hvor kommandør Richelieu var 

formand.40 Det blev Dansk Motor Union, som for alvor talte 

motorcyklisternes sag ved motorlovens anden revision i 

1908. I klubbens indlæg til Landstingets udvalg agitere-

des for en lempelse af reglerne for motorcyklisterne ved 

at trække dette køretøj over i cyklisternes rækker. En mo-

torcykel var nærmest at sammenligne med en cykel, var 

påstanden. Men argumentationen lykkedes ikke – selvom 

motorcyklens købere tilhørte et bredere udsnit af samfun-

dets lag:

„Motorcyklen er et praktisk og billigt Nyttekøretøj, der 

yder fortrinlig Gavn for den, der skal en Del omkring, og 

som enten fi nder Anskaff elsen af Hestekøretøj for kostbart 

eller indser, at dette ikke yder ham samme Nytte, medens 

den kun i ringe Grad anvendes som Sportsredskab og er 

ganske uegnet til at være Luksuskøretøj. Fortegnelsen over 

Brugere af Motorcykler her i Landet godtgør til fulde denne 

Paastand, thi man vil af den kunne se, at det hovedsagelig 

er Læger, Dyrlæger, Vejvæsenets Embedsmænd, Haandvær-

kere, handelsrejsende o. s. v., som benytte dem, og at disse 

Brugeres Antal – til Trods for Lovens hemmende Bestem-

melser – nu er ca. 2000, afgiver formentlig ogsaa et Bevis for, 

at dette Befordringsmiddel udfylder et Savn.“41

Færdselsuheld – nervøse kuske og hovmodige 

bilister

I København og på Nordsjælland i starten af 1900-tallet 

fandtes det største antal automobiler. Hvordan denne trafi k 

prægede trafi kbilledet på denne egns landeveje, havde de 

hjemmehørende landspolitikere klare meninger om alle-

rede ved den første motorlovsdebat.

„Oppe i Nordsjælland køre mange af Landboerne endnu 

ad Landevejen til Kjøbenhavn med forskellige Produkter... Jeg 

kender Tilfælde, hvor Folk i en Række Aar har brugt en saadan 

Trafi k, at det ligefrem er blevet deres Næringsvej, men som de 

Den første motorlovsdebat kom også under satiretegnerens 

pen i 1902. J. H. Jensen fra Venstre forslog, at der skulle gå 

en mand foran automobilet, hvilket var en let opgave for 

tegneren at karikere.
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Det var få forundt at tage på familieudfl ugt i 1902 i et automobil. I denne bil af mærket Star 

sidder automobilforhandler Steff ensen ved rattet. Billedet er taget ved Sorgenfri Slot.

Prinsesse Marie og prins Valdemar på køretur en sommerdag i 1906 i prinsessens franske Delauney-Belleville. 
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fuldstændigt have maattet opgive ene og alene af den Grund, 

at vedkommende gentagne Gange har faaet sit Køretøj kørt i 

Vejgrøften, et Stykke her uden for Kjøbenhavn, fordi hans Hest 

eller Heste ikke vare til at få forbi et Automobil.“42

Selvfølgelig var uheld ikke befordrende for introduktio-

nen af motorkøretøjet, og de nordsjællandske beboere var 

særdeles ængstelige herfor: 

„Møder man f. Eks. ude hos os et saadant Køretøj – ...- er 

det ikke saa ualmindeligt, at man søger den første den bed-

ste Overkørsel og kører ind paa Marken. Navnlig hænder 

det ofte paa den særligt farlige Vej mellem Fredensborg og 

Frederiksborg, at man søger den bedst mulige Overkørsel 

og kører langt ned i Skoven, hvor man holder sig i Skjul, til 

Automobilet er forbi.“43

Måske skete mange uheld og sammenstød mellem he-

ste og biler, fordi hestevognskusken reagerede nervøst ved 

mødet med automobiler. Forud for den første biludstilling i 

København i 1902 kørte mekaniker Viggo Jensen og bilfabri-

kant H.C. Christiansen i fabrikkens danske demonstrations-

automobil ud for at byde det første automobil – der var kørt 

helt fra Frankrig – velkommen på selve landevejen. Ved He-

dehusene mødte den primitive danske bil – den franske De 

Dion Bouton, men dette møde endte i et uheld:

„... medens vi holdt her med begge biler en på hver 

side af vejen og med standsede motorer, kom der kørende 

en bondemand, der skulle mod hovedstaden, han havde 

hele familien med og godt indpakkede, bag i vognen var 

en større bagage. Da han nærmede sig vore biler, så vi, 

at han var meget betænkelig ved situationen, hvorfor jeg 

straks løb hen og tilbød, at føre hestene forbi, men nej 

tak han skulle nok selv køre sine heste, og de fi k et par 

rap og sprang frem, samtidig med at hans trivelige kone 

hoppede ned på vejen, pludselig stopper hestene og svin-

ger ud midt på vejen og rykker baglæns med tværstillede 

forhjul, hvorved vognen med hele sig indhold vælter med 

alle 4 hjul i vejret. Manden og børnene kom intet til, men 

da vi rejste vognen op, lå der herunder en dejlig kalv med 

bundne ben samt en hvidskuret stor gris. Kalvens hoved 

var næsten knust under den ene vognfj æl og var død. Gri-

sen derimod begyndte at hyle og var uskadt, men endnu 

kan det bevæge mig, når jeg ser moderen og drengene 

knæle og kærtegne deres døde kalv. Vi udtrykte vor del-

tagelse, afl everede fabrikkens kort og tilbød forhandling 

Elleham-motorcykel med 

sidevogn.
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om erstatning og hjalp bonden af sted igen, men vi hørte 

aldrig noget fra ham.“44

De sørgelige uheld gav selvfølgelig næring til automo-

bilfrygten, og avisernes små eller store notitser om automo-

biluheld piskede også den negative stemning op. Men det 

hjalp heller ikke, at motortilhængere bagatelliserede folkets 

frygt. 

„Dernæst kører Automobilet Folk blødere over end andre 

Vogne. Der er gjort ufrivillige Forsøg i den Retning, og det 

har vist sig, at man slap betydelig bedre fra at køres over af 

et Automobils Gummihjul end af de jernbeslagne Hjul paa en 

Vogn af samme Vægt.“45Vogn af samme Vægt.“45Vogn af samme Vægt.“  Udtalt af apoteker Alfred Benzon på 

mødet med Københavns magistrat den 22. september 1902, 

hvor et nyt tillæg til politivedtægten blev diskuteret.

Motorklubben KDAK i færd med at overbevise landbefolkningen om, at bilen var ufarlig for 

heste ved et særligt arrangeret møde mellem heste og automobiler i Frederiksværk 1906. 
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Bilisterne i det nordsjællandske blev ikke mindre trætte 

af, at de stadig skulle betale bompenge ligesom dengang, 

de var hestevognsfarende. Indtil systemet ophævedes blev 

nye reglementer vedtaget, hvor bilisternes takster blev ind-

føjet. Og endelig i 1915 var det slut med bompengesyste-

met på de danske landeveje.

Strandvejens automobilforbud hæmmer varetrafi k

Strandvejen var et yndet udfl ugtsmål for sommerfærdsel med 

sporvogn, cykel, hestevogn og på gåben – men for bilisterne 

var det problematisk, at Strandvejskørsel med bil var forbudt. 

Så tidligt som i de første regelsæt for motorvognskørsel var 

Strandvejen forbudt område for automobiler på søn- og hel-

ligdage i sommermånederne foruden på dage med særlig 

stærk trafi k, der forud var bekendtgjort af politiet.48

Justitsminister Alberti begrundede, hvorfor kørslen 

på Strandvejen fortsat var forbudt efter 1903-motorloven 

– som en særlig undtagelse:

„... at den for Kjøbenhavn gældende Politivedtægt forby-

der Automobilkørsel paa Strandvejen, er det, fordi jeg med 

den overordentlige store Færdsel af meget forskelligt Art 

for Øje, der nu foregaar paa Strandvejen, fi nder, at det vilde 

være i en ganske uforsvarlig Grad at udsætte Mennesker 

for Fare paa Liv og Lemmer, naar man i stort Maal vilde til 

Et andet eksempel på de første bilisters holdning til he-

stevognstrafi kanter foregik en dag i sommeren 1907, hvor 

forfatteren til KDAKs jubilæumsskrift, kaptajn Ipsen, kørte 

med Grev Knuth på landevejen mellem Nyborg og Svend-

borg. „Omtrent ved Øxendrup mødte vi et Hestekøretøj, hvis 

Kusk havde lænet sig tilbage paa Læsset og sov blideligt, 

Linerne var faldet fra ham og hvilede paa Forsmækken. Da 

der ingen var til at forskrække Hestene, gik disse ganske sin-

digt, ogsaa da vi nærmere os, men da vi var ud for Kusken, 

vaagnede han, fór forskrækket ned efter Linerne, som han 

halede stramt an, og samtidig greb han efter Pisken, dels 

for at betyde os, at vi skulde standse, dels for at prygle løs 

paa de ulykkelige Dyr, som det dog ikke lykkedes ham at faa 

gjort kulrede. – Vi var for længst forbi.46

Men som tidligere nævnt måtte automobilføreren bøde, 

når han kørte for stærkt eller var involveret i uheld. Ofte af-

talte de involverede parter i færdselsuheldet sig til rette om 

erstatningens størrelse, men i færdselsovertrædelser var bø-

den ikke til forhandling. F.eks. erindrede Gustav Salomonsen, 

medlem af KDAK siden klubbens start, at han fi k en bøde på 

2 kr. i året 1900 for at overtræde amternes færdselsregler. 

Årsagen var, at han kørte for hurtig udenom en hestevogn 

på Strandvejen og ikke trak bilen ind til siden og holdt stille, 

som politivedtægten påbød.47
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den Færdsel, der allerede er, indføre et ubegrænset Antal af 

Automobiler.49

Motorklubben forsøgte ihærdigt, at få ophævet Strand-

vejsforbuddet i 1908. I marts tilsendte KDAK et indlæg til 

Landstingets udvalg, der var nedsat til at revidere motorlo-

ven.50 Heri forsøgte klubben, at få gjort det lempeligere at 

køre med vare- og nyttekørsel på alle veje. Klubben havde 

bl.a. indsamlet underskrifter fra omkring 130 grundejere og 

beboere langs Strandvejen fra Hellerup til Rungsted, som 

anbefalede varetransport på Strandvejen og de tilstødende 

sogneveje. Foreningen opdelte nu biler i fl ere kategorier 

for at få lov til at køre med varevogne med plads til kun to 

personer og nyttevogne med kun et sæde, der f.eks. kunne 

anvendes til lægekørsel:

„Ved V a r e v o g n e forstaar vi Automobiler, hvis Vognkas-

se er paamalet det paagældende Firmas Navn og som kun 

har siddepladser for 2 Personer. Ved disse Betingelser ude-

lukkes formentlig Muligheden for Misbrug af Varevognene 

som Lystkøretøj f. Eks. til Søndagskørsel, idet neppe nogen 

for sin Fornøjelses Skyld vil sætte sig selvanden op i en Vogn, 

der bærer Reklame for en eller anden Forretning.“51

Justitsministeriet henvendte sig til by- og amtsråd før 

lovrevisionen, for at høre om deres erfaringer med auto-

mobilkørslen og den hidtidige lovs virkning. Resultatet blev 

ikke så overraskende taget i betragtning af, at der ikke var 

mange biler i det ganske land. De fl este amts- og byråd var 

tilfredse med motorloven, som den så ud; nogle ønskede 

dog mindre stramninger. 14 af de ovennævnte råd havde 

ikke nok erfaringer til at kunne udtale sig om forholdene. 

Endelig var der 22 byråd, som ønskede loven lempet til gavn 

for bilentusiasterne. Men bemærk – ingen amtsråd udtal-

te dette ønske.52 Selvom KDAK fi k mulighed for at mødes 

med Landstingets motorlovsudvalg, kunne motorklubbens 

landstingsmedlem, grev Ahlefeldt-Laurvig, intet stille op 

mod sit eget partis holdning til automobilsagen. 

Forliste forsøg med rutebil 1903-08

På vejinspektørmødet i 1905 muntrede vejinspektørerne sig 

over de uheldsramte rutebilsforsøg på landets større veje. På 

Langeland var en prøvekørsel på en automobilrute tværs 

over øen endt med fl ere hestekøretøjer i grøften, fortalte 

amtsvejinspektør Husen fra det sydfynske amtsvejvæsen. 

Hans kollega fra Maribo amt gav mødedeltagerne vigtige 

oplysninger om rutebilfarten mellem Nykøbing F. og Ny-

sted „at Automobilet i den faste Rute mellem Nykjøbing og 

Nysted vejer ca. 8-9000 Pd. og kan rive Skærver op af Vejen, 

Årsagerne til den danske rutevogns upålidelighed var: „at Materialet i 

Christiansens førte Omnibusser, bl.a. Tandhjul i Gearkassen og Diff erentiale, 

var fremstillet af – Støbejern, saa vil sikkert enhver Nutidsautomobilist kunde 

indse, at det ikke var saa underligt, at man i gamle Dage af og til hørte en 

meget uhyggelig Lyd fra de nævnte Maskindele.”*

 * I: Rejseminder  Egefors 1984, citat s. 68.
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naar Farten sættes op. – Forøvrigt kan man uden Fare møde 

selv de store Automobilomnibusser, naar man blot vender 

sit Køretøj i samme retning som Automobilet og lader dette 

køre uden om.“53

De tunge rutebilers debut som rute- og posttrafi kkens 

motorisering blev ved forsøget. Det var ellers med opti-

misme og gåpåmod, at løjtnant Fuglsang i september 1903 

åbnede automobilruten mellem Nykøbing Falster og Ny-

sted på Lolland. Danmarks første rutebilsrute. I starten kørte 

passagerne i den uheldsramte åbne charabanc med plads 

til 10-12 personer produceret i Tyskland på fabrikken Maurer 

Union i Nürnberg. På regnvejrsdage kunne vognes sejldug 

udspændes, men vognens konstruktion uden gearkasse 

blev både en dyr fornøjelse og en uheldsvanger opgave for 

indehaveren, fordi rutebilen ikke var driftsikker.54

Derfor fi k ruten allerede i starten af 1904 en ny vogn med 

fornemt interiør bestående af bøff ellædersæder og ruder af 

spejlglas. Det var den tidligere Dansk Automobil- og Cycle-

fabrik– nu Dansk Automobilfabrik – som leverede den nye 8 

hestekræfters omnibus med to liggende cylindre.55 Vognen 

havde plads til 10 passagerer og kostede 5500 kr.56 Uheldene 

ramte dog også snart denne vogn. 

Efter det første rutebilforsøg gik flere i gang med at 

etablere enkeltstående prøveruter rundt omkring i landet. 

Men det størst anlagte og mest seriøse bud kom fra det til 

formålet oprettede Dansk Automobil Selskab, som i 1904 

havde fået blod på tanden til at drive landsdækkende ru-

teautomobilkørsel med post. Formålet var at motorisere de 

hestetrukne dagvogne med danskbyggede automobiler, og 

derfor indgik selskabet forhandlinger med Generaldirektora-

tet for Post- og Befordringsvæsenet om planerne. 

Folkene i selskabet talte flere af KDAK´s medlemmer. 

Lederen var Rudolf Schou, og løjtnant Fuglsang fi k tilbudt 

stillingen som driftsansvarlig, hvorved hans busser fra Nykø-

bing F.-Nysted ruten overgik til det nydannede selskab.

Lige fra Dansk Automobil Selskabs start var der store for-

ventninger til projektets succes, hvis blot mindre hindringer 

blev ryddet af vejen:

Her er Fuglsangs egen beretning om den første rutebils ustabile køreegenskaber på ruten Nykøbing-Nysted:

„Den stod midt paa Landevejen og fyldte op til Skræk for Heste og uduelige Kuske. Passagererne skældte ud, de skulde med 

Toget, jeg maatte da, – for første Gang, – gribe den Udvej at leje Køretøjer, hvilket ingenlunde var let, fordi de Beboere, som 

havde Heste, hadede min „Nürnbergvogn” som den lede Satan”. „Bagefter maatte jeg til at leje Plovheste til Transport af 

„Nürnbergeren”. Dette var første Gang jeg maatte benytte havremotor, senere faldt det ret selvfølgeligt, ja, det gik saa vidt, 

at Bønderne langs Landevejen holdt et par Heste hjemme paa den Tid, Rutebilen skulde passere for at være parat til at gribe 

Chancen, hvis der skulle blive Brug for et Spand Heste.”*

*  Egefors 1984, citater s. 64.
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„Naar Prøven for Postvæsenet er afl agt med tilfredsstil-

lende Resultat, er der endnu tilbage at erhverve Amtsraade-

nes Samtykke til Natkørsel. Ventelig vil Amtsraadene stille sig 

forstaaende, naar man har ført Bevis for, at der er Tale om et 

samfundsnyttigt Befordringsmiddel og at der ikke er Grund 

til at befrygte vild og hensynsløs Kørsel ... , samt at Hestene 

overmaade hurtigt vænner sig til at se disse Vogne glide 

lydløst forbi eller paa et Vink af de Vejfarende standse og 

forholde sig ganske lydløse.“57

Postvæsenet lod sig ikke overbevise uden prøvekørsel, 

og den fortsatte kørsel på Fuglsangsruten var ikke nok be-

vismateriale til at indgå en aftale med selskabet. Bussernes 

kørsel i et mere kuperet terræn skulle også afprøves, og der-

for etablerede selskabet en prøverute fra København til Slan-

gerup med tre omnibusser fra den danske fabrik. På denne 

rute var der fl ere højdeforskelle end på de to sydsjællandske 

øer. Begge ruter kørte med regelmæssig drift fra september 

til slutningen af november 1904. 58

Men selskabets levetid blev kort – etablering af ruterne 

København-Farum, Christianshavn-Dragør, Nørre Alslev-

Stubbekøbing og Assens-Årup kunne ikke få ministeriet og 

amtsrådene til at ophæve natkørselsforbudet. Og i 1908 var 

det slut med rutebilskørsel med automobil i Danmark. Der 

var fl ere årsager til, at rutebilsforsøget ikke lykkedes – og 

selskabet ikke overtog postkørslen på dagvognsruterne, 

som de havde stillet sig i udsigt indenfor en kortere årræk-

ke. Det gældende forbud mod kørsel om natten var afgjort 

en vægtig grund til, at selskabet ikke kunne udkonkurrere 

det gamle hestekørende transportmiddel. Posten skulle jo 

leveres rettidigt.

AMTSVEJVÆSENER UNDER FORANDRING

Ud over spredte bemærkninger på vejinspektørens træf i 

1905 om automobilernes indtog på amtsvejene, var det ikke 

megen taletid amtsvejinspektørerne fi k under de gentagne 

motorlovsdebatter. Fra offi  cielt hold blev kørsel med auto-

mobil og motorcykel et juridisk anliggende og ikke et vejan-

liggende. Lovgivningen tilgodeså og sikrede færdselstryg-

heden for hestevognsfolket. Lovens hastighedsforbud og 

kørselsbegrænsninger var ikke skabt for at beskytte vejene 

Den første vejdamptromle på dansk grund var en engelsk model af mærket 

Aveling & Porter produceret i Manchester. Billedet er sandsynligvis taget 

omkring 1894, da H.C. Petersen og Co. udlejede tromlen til Københavns 

kommune. Nogle år efter prøvekørte Københavns amtsvejvæsen tromlen med 

fuld tilfredshed, og inden udgangen af 1890’erne var damptromlen indkøbt til 

amtets vejmaskinpark.
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mod slitage. Først med motorloven fra 1910, hvor en bilafgift 

blev indført på motorvogne efter, hvor mange hestekræfter 

bilen besad, fi k vejvæsenerne endelig lidt penge på kiste-

bunden til at tilpasse vejene til det nye transportmiddel. 

Men hvad gjorde amtsvejvæsenerne i den spæde start for 

at tilgodese de nye transportmidler på landevejene? Hvordan 

var landevejene at køre på for bilister? Når nu bilisternes mu-

lighed for at udfolde sig på det danske vejnet var så plaget 

og begrænset i den første tid, interesserede bilfolket sig så 

for selve vejunderlagets beskaff enhed. De var måske bare 

taknemmelige for, at de i det hele taget fi k lov at køre i bilen? 

„Forfærdeligt dårlige, de var hovedsageligt belagt med skær-

ver og grus, og bildækkene holdt jo ikke længe.“59 Fra bilistens 

synsvinkel var problemet altså, at kørebanens underlag ned-

sled bilens dæk. Men snart blev det største problem både for 

trafi kanter og vejvæsen at udholde og bekæmpe støvplagen. 

Især i de tørre sommermåneder, hvor automobilerne mest 

blev luftet på ture ud i landet, hvirvledes støvet op. 

Tekniske fremskridt – damptromling med og uden 

ophakning

Det var ikke særlig ualmindeligt for amtsvejvæsener i 1800-

tallets sidste tredjedel at benytte vandvogn og tromle til at 

fæstne nye vejbelægninger. I starten benyttedes nogle lange 

tynde hestetromler af træ beslået med jernskinner til at gøre 

kørebanen fast, udover at trafi kken var med til at presse vej-

fyldet sammen. Trætromlerne var hule indeni og blev derfor 

fyldt med murværk for at blive tunge. Afl øseren til den let 

forgængelige og knap så tunge tromle af træ fandtes i stent-

romlen. De blev helst udhugget af en blok granit i et stykke 

med en mindre længde og større diameter end de gamle 

trætromler. Stentromlerne forspændtes med fi re heste. Som 

afl øsning for stentromlerne blev det nu muligt for amtsvejvæ-

senerne at indkøbe og benytte støbejernstromler. 

I forhold til stentromler havde jerntromler fl ere fordele: 

„Materialet er haardere og slides kun meget langsomt under 

Brugen, den tomme Jerntromle kan holdes lettere i Forhold 

til Diameteren end Stentromlen og dog faa større Totalvægt, 

naar den fyldes med Vand, og da Overfl aden tilmed er glat-

tere, kræves mindre Trækkraft i Forhold til Vægten.“60

Men snart tog den industrielle udvikling en anden drej-

ning – og damptromlen blev det nye hit til at gøre vejbanen 

fastere, billigere og mere holdbar i længden. Her får vi en 

Den ældste hestetrukne vejtromle var 

lavet af træ med et hulrum indeni, der 

kunne fyldes med mursten for at gøre 

tromletrykket større. 

Amtsvejvæsenet kunne vande de nybelagte 

vejbaner for at få bedst mulig eff ekt af den 

efterfølgende tromling, dvs. at vejmaterialet 

blev kilet godt sammen. Men det var dyrt at 

skaff e vand, derfor blev nybelægninger af 

vejene oftest henlagt til den våde årstid.
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Vejbygningsprofessor Lütkens tre skitser af Danmarks første damptromle. 

Tromlen var fremstillet af det engelske fi rma Aveling & Porter. 

Med fi re heste forspændt som trækkraft tromler denne vejtromle vejen langs Præstegårdshaven i Øster Assels på Nykøbing Mors.

Den hestetrukne stentromle afl øste trætromlen.

Støbejernstromlen var tungere, mere slidstærk og nemmere 

for hestene at trække end stentromlen.
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forklaring på, hvad en hestetromle gav af ulemper i forhold 

til en damptromle uden trækdyr: „Ved alle Hestetromler fø-

les det som en Gene, at Hestene med deres Hove bringe 

Forstyrrelse i det halvt banede Skærvelag, desto mere natur-

ligvis, jo tungere Tromlen er at trække. Og vanskeligheden 

ved at skaff e Trækkraft sætter en Grænse for Totalvægten, 

saa man med de sædvanlige cylindriske Sten- og Jernvalser 

ikke kan faa et tilstrækkeligt stort Tromletryk til fuldstændig 

Komprimering af Skærvelaget.“61

Allerede på vejinspektørmødet i København i 1894 disku-

terede de fremmødte vejinspektører fra stort set alle landets 

amter, hvorledes nye tiltag til vejenes forbedringer løb af 

staben i amtsvejvæsenerne.

Med afsæt i en rapport udsendt fra ministeriet for off ent-

lige arbejder, som i en kortere periode havde overtaget den 

ministerielle myndighed over vejområdet, forelå de indhø-

stede erfaringer om damptromlens anvendelse i Tyskland 

nu på skrift til rådighed for landets vejinspektører i starten af 

1890´erne. Et hurtigt foretagende fi rma H.C. Petersen og Co. 

tog bolden op og anskaff ede to damptromler. Disse tromler 

blev velvilligt, nok med fremtidig økonomisk gevinst for øje, 

udlånt til Københavns kommune. Her blev de første prøver 

med damptromlingens virkning på vejenes holdbarhed 

foretaget i 1894.62 Spørgsmålet for landets amtsvejvæsener 

var nu, om damptromling skulle indføres eller ej. Fra midten 

af 1890´erne og indtil årene omkring 1910, lod enkelte af 

landets amtsråd sig overtale til indkøb af denne store og 

tunge vejmaskine. Men en stor udbredelse fi k den ikke før-

end efter 1. Verdenskrig. 

Fordele og ulemper havde vejmaskinerne altid haft, om 

damptromlens fortræff eligheder fortaltes i 1894:

„Damptromlens bedste Egenskab er imidlertid netop 

den, at den formaar at tromle Vejen fast; paa en ny Vej, hvor 

der er anvendt Hestetromle, vil Færdslen i Reglen medføre 

en Forskydning af Skærverne, medens derimod Damptrom-

len skaff er Skærverne det Leje, der passer bedst; de faa det 

stærkeste Tryk, de kan faa, og derfor kræves det mindst mu-

lige Bindemateriale. Det, der i dette Øjeblik bør lægges Vægt 

paa, er derfor ikke hvad selve Arbejdet koster at udføre, men 

hvad der spares i Vejmateriale.“63

Til de mere ufordelagtige konsekvenser udnævntes van-

dingen – damptromlingens akilleshæl. Netop denne ulempe 

havde været grunden til, at Frederiksborg amtsvejvæsen ikke 

var gået i gang med damptromlen, fordi vandudgiften kunne 

overskygge besparelsen på vejmateriale-regnskabet. 

Derfor var vejinspektørerne fra Odense og Vejle amter 

også mere tilbageholdende, idet de hellere ville satse på at 

forbedre hestetromlernes tyngde.64

Damptromlen blev brugt til at konsolidere belægningen på den nye Helsingørvej ved Lunden ca. 1900.
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Indkøbet af damptromler blev ikke foretaget, førend de 

nye maskiner var velafprøvede, og besparende resultater 

forelå til præsentation for amtsrådenes vejudvalg. „Man vil 

da faa at vide, hvad der omtrent spares i Materiale; thi det 

er dette, vi bør have Rede paa, og det Sagen drejer sig om, 

og ikke om hvorvidt Vejene blive mere eller mindre beha-

gelige for Publikum.“65 Lidt overraskende at en vejinspektør 

stadigvæk kunne være ansat i et vejvæsen efter sådan en 

udmelding. Men i 1800-tallets sidste årti var det åbenbart 

acceptabelt at bygge veje uden at tage højde for trafi kan-

ternes kørselskomfort i Hjørring amt, hvor den pågældende 

inspektør havde bopæl.

Næste diskussionsemne blev hurtigt, om det var nød-

vendigt at ophakke kørebanen, før damptromlen tromlede 

det nye lag vejmateriale sammen. Årene siden vejlovens 

indførelse var gået med at få udbredt nybelægningsmeto-

den til de mest befærdede landeveje. Men nu var denne 

vedligeholdelsesmåde trådt ind i en ny fase. Som vejinspek-

tøren i Københavns amtsrådskreds udtalte, var det ligefrem 

blevet almindeligt ikke længere at ophakke vejbanerne før 

en helt nye belægning blev lagt ud. I hvert fald i det fore-

gangsrige Københavns amt, hvor kun stejle bakker fi k en 

omgang ophakning.66

Hvorfor var en ophakning af det gamle vejmateriale nød-

vendigt før nyudlæg? Når den gamle afslidte vejbane blev 

hakket op, og vejmaterialet i en vis dybde blev løsnet, kunne 

det nypålagte materiale bedre blive bundet sammen med 

det underlæggende gamle materiale ved hjælp af heste- el-

ler damptromling. Hvis skærver bare blev udøst på en afslidt 

hård vejbane, ville skærverne måske knuses til støv, når trom-

len kørte hen over det hårde underlag. Denne usikkerhed 

og de manglede praktiske resultater gjorde, at den offi  cielle 

vejovermyndighed stadig rådede amtsvejvæsenerne til at 

ophakke deres vejbaner, hvis de skulle tromle med damp-

Damptromlen kunne også bruges som trækkraft, når tromlehjulene blev udskiftet med bærehjul. Nu kunne vejvæsenet 

transportere et helt vogntog med vejmaskiner rundt på amtets veje. Her ses forrest damptromlen, der trækker vogntoget med 

en stenknusemaskine, en vogn med trillebøre og trilleplanker, en vogn med kul og til slut en vandvogn, der var vandtank for 

damptromlen.
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kraft.67 Mange amtslige vejvæsener havde allerede forsøgt 

sig uden ophakning – selvom de ikke havde anskaff et sig en 

damptromle. På vejene i Odense og Assens amtsrådskredse 

foruden i Hjørring amt var ophakning et overstået kapitel. 

Men amtsvejinspektøren fra det københavnske amtsvejvæ-

sen afl agde en større forsvarstale for bevaring af ophaknin-

gen forud for påkørsel af nyt vejmateriale.68

Fra håndkraft til hestekræfter 

I 1900-tallets første årti blev vejmaskiner ikke indkøbt af 

amtsrådene, uden at de på forhånd grundigt havde over-

vejet den økonomiske og vedligeholdelsesmæssige gevinst 

ved de dyre nyanskaff elser. Ganske logisk at de amtsvejvæ-

sener, der var på højde med de nye vejarbejdsmåder, hur-

tigst tog de nye maskiner til sig. Siden amtsvejinspektørerne 

første gang havde sat hinanden stævne i 1894, var damp-

tromlerne 11 år efter endnu ikke særligt udbredte til vejar-

bejdet på de danske landeveje. 

Som vi har hørt tidligere, var Vejle amt tidligt ude med at 

købe en damptromle, der først kun blev brugt som stenslå-

ningsmaskine og senere også som damptromle. Og særligt 

Københavns amt havde vist stor iver for at afprøve den dam-

pende tromlings eff ekt med gode resultater til følge. 

„Medens Nybelægninger paa Landevejene tidligere fore-

toges saaledes, at der anvendtes Ophakning af de afslidte 

Kørebaner ved Hjælp af Haandhakning, og Baning af de ny-

udlagte Skærver med Hestetromler, ere disse Arbejder i de 

to Aar 1896-97 og 1897-98 foretagne med en dertil lejet 15 

Tons Damptromle af Aveling og Porters Fabrik med tilhø-

rende Patent-Ophakningsmaskine af Morrisons Patent.“69

Amtsrådet og amtsvejvæsenet var tilfredse med den ny 

arbejdsmetodes resultater til gavn både for økonomien og 

for jævnere og fastere veje. Derfor indkøbte amtsrådet den 

lejede tromle med tilbehør, der bestod i, at damptromlen 

kunne anvendes som ophakkeapparat. Næste skridt var at få 

afprøvet om det nytromlede kunne udholde trafi kkens slid 

– her blev Roskildevejen udtaget til slidmåling.

Nok kunne det københavnske amtsvejvæsen spare 

penge på materialeudgiften og arbejdskrafttimer, men helt 

gratis var vejtromlens færd rundt på amtsrådskredsens lan-

deveje ikke:

„Transportudgifterne er endda betydelige, 16 Kr. pr. Mil, 

fordi man hyppig over ganske korte Strækninger skal sætte 

hele Tromletoget med Mandskabshuse, Kokesvogn og 

Vandvogne i Bevægelse.“70

Forsøg med benyttelse af damptromlen var før 1905 ble-

vet udført på landeveje i de to østjyske amtsrådskredse: Vejle 

og Århus. På Fyn var erfaringerne endnu ikke indhøstet før i 

1906, hvor Odense amt anskaff ede en 10 tons tung damp-

tromle.71 På Sjælland var forsøg blevet udført i Frederiksborg 

amt, men her foretrak de brugen af hestetromler pga. de 

høje transportudgifter.72 Transporten var også en hindring 

for Maribo amtsvejvæsen, der gerne ville have en damp-

tromle til rådighed. „... i Maribo Amt havde måttet forlade 

Damptromling, fordi Jernbanerne ikke vilde levere den til 

Tromlens Transport mellem Øerne fornødne Blokvogn.“73

Snart fulgte andre amter med på vejmaskinindkøbs-mo-

den. Bornholms amt var tidligt i gang med investeringerne: 

„Amtet har i 1907 anskaff et en Damptromle, der vejer ca. 

19,000 Pd. Man haaber ved dens Hjælp at opnaa, at Nybe-

lægningerne fæstnes bedre og hurtigere end tidligere, da 

man brugte Stentromler af fra 9,000 til 11,000 Pd.s Vægt; de 

i Vinterens Løb indvundne Erfaringer vise da ogsaa i denne 

Retning, samtidig med, at Bekostningen ved Arbejdets 

Udførelse samt Damptromlens Vedligeholdelse og Amor-

tisering ikke har været væsentlig større end tidligere ved 

Stentromling.“74 Allerede fi re år efter bestod den bornholm-

ske maskinpark af i alt 2 damptromler, 1 ophakkeapparat og 

1 skrabemaskine, hvor den sidstnævnte blev benyttet på 

landevejene i nærheden af Rønne.75

I 1912 fi k Maribo amts vejinspektør held med at anskaff e 

sig en 12 tons damptromle også med tilhørende hakkeappa-

rat til en pris af 11.000 kr. Men allerede tidligere havde amtet 

anskaff et 13 hesteskrabermaskiner, der hver dag, når roekam-

pagnen stod på sit højeste, rensede 2-2 ½  km kørebane.76

De jyske amter var lidt mere tilbageholdende med at 

investere i nyt vejmateriel. Således startede amtsvejvæse-

nerne i Skanderborg og Ringkøbing først med indkøb af 

støbejernstromler umiddelbart før 1913. Viborg amtsvejvæ-

sen fi k deres amtsråd til at betale tre støbejernstromler af 

3,75 tons vægt og en mindre motortromle på 6,5-7,5 tons. 77

Randers fi k en hestetrukken vejskrabemaskine, Skanderborg 

anskaff ede en grussortermaskine og Ribe købte en hestefor-

spændt vejrive. 78

Det sydfynske amtsvejvæsen i Svendborg amt var helt 

godt med; her indkøbtes både stenknusemaskine, vejskra-



114 1900 – 1910

bemaskine og rabatpløjemaskine omkring 1910.79 Også 

Aalborg amt tog grøftemaskinen i brug: „I 1902-03 er her 

første Gang benyttet en Rabatplov af fransk Konstruktion til Rabatplov af fransk Konstruktion til Rabatplov

at løsne i den rette Dybde de Rabatter, der ere for høje.“80

Denne rabatplov blev fortsat benyttet hvert forår med et 

godt resultat i årene 1903-08.81

Mosaik- og chaussébrolægning

„Mosaikbrolægningen vilde efter hans Anskuelse faa stor 

Betydning, og navnlig vilde den heldigt kunne anvendes 

paa Strækninger, hvor man er i Tvivl om, hvorvidt man skal 

brolægge eller chaussére. I Odense er gjort et Forsøg; der 

er lagt 30-40 løbende Favne med Mosaik, som har kostet 

10 Kr. pr. Kvadratfavn (ca. 3,5 m2) inklusive underliggende 

Paklag.“82 Stor begejstring havde den fynske vejinspektør i 

Odense amt for den tyske vejingeniør, Gravenhorsts, nye 

stenbelægningsmetode, som udvikledes fra omkring 1885 

på tysk grund. 

Men hvad var den tekniske forklaring på mosaikbrolæg-

ning. En betegnelse som den nye belægningstype først blev 

kaldt, men senere ændredes til chaussébrolægning.

„Materialet er store Skærver af god Kvalitet og muligst 

regelmæssig Tærningform med c. 3“ (ca. 7,8 cm) Sidelinie; 

de sættes mellem Randsten i tilfældigt Forbandt med saa 

smaa Fuger som muligt paa et 1 ½ “ (ca. 3,9 cm) Sandlag, der 

udlægges paa den gamle Vejbane.“83

Før århundredeskiftet afprøvede Københavns amtsvej-

væsen denne nye brolægningsmetode, endnu før automo-

bilets vejdebut knap nok var løbet i gang. Hvordan den nye 

brostensmetode blev afprøvet i dette amt, skal vi høre amts-

vejinspektør Winkel fortælle om i sit foredrag fra 1921: 

„Her i Amtet er der ogsaa vist denne Sag en Del Interesse 

lige siden 1893, da der første Gang blev slaaet til Lyd for 

„Mosaikbrolægningen“, som det den Gang med et noget 

mistydigt Navn blev kaldt, men først i 1898 lykkedes det 

at gøre et lille Forsøg med de ret ufuldkomne haandforar-

bejdede 3-4“ (ca. 7,8-10,5 cm) Skærver, Gravenhorst havde 

anbefalet, et Forsøg som forsaavidt lykkedes, som det viste 

sig, at disse Stens Afslidning kun var omtrent 1/8 del af, hvad 

almindelig Chausséring blev afslidt, men mislykkedes, for-

saavidt det efter nogle Aars Forløb viste sig, at de anvendte 

Sten var for ringe; de spidsede for stærkt nedefter, saa Fu-

gerne efterhaanden blev alt for store, Stenene kæntrede, 

og Brolægningen blev ubehagelig at færdes paa. Weylers 

Opfi ndelse af Faldhammeren bødede dog snart derpaa, og 

fra 1901 at regne fi k de nu brugelige Chaussébrosten Indpas 

Brolæggere i færd med at chaussébrolægge 

Køgevej den 29. september 1908. 
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her i Amtet med Chaussébrostens-Anlægget paa Helsingør-

vejen ud for Lundehussøen, hvor Færdslen inden den deler 

sig ved Bernstorff svejen er overordentlig stor.“84

I alt nåede Københavns amt at foranstalte tre forsøg med 

de såkaldte mosaikbrolægninger før 1905. Udover Helsing-

ørvejen anlagdes slidforsøg på Roskildevejen i 1898 på en 

meget befærdet del af vejen, hvor over 600 trækdyr dagligt 

passerede. Også Strandvejen var blevet genstand for denne 

brostensafprøvning. Roskildevejens belægning stod nu for 

omlægning efter 7 års varighed – hvor Helsingørvejens sta-

dig stod godt fast.85 Fra 1907 til 1909 tog amtsvejvæsenet 

fat på at give Roskildevejen ny belægning og gennemføre 

chaussébrolægning igennem Herlev, Ballerup, Søborg, 

Lyngby og Holte. 86 Arbejdet på Roskildevejen var kom-

met i stand ved hjælp af et optaget lån. Til dette ca, 2,6 km 

chaussebrostensarbejde brugtes 10,5 cm terningeformede 

udkløvde sten fra Lysekil i Sverige. De blev sat i bueforbandt 

i den gamle kørebane.

Men hvorfor udførte amtet disse dyre vejinvesteringer: 

„... dels af Hensyn til de lokale Interesser i Stationsbyerne 

(Glostrup, Taastrup, Lyngby), hvor de chausserede Køreba-

ner især om Vinteren ere vanskelige at renholde, dels af Hen-

syn til de især paa visse Steder meget høje Skærvepriser, og 

dels af Hensyn til den voksende Automobilkørsel og Færdsel 

med Motorcykler, hvilken virker ødelæggende paa Vejene, 

og paafører Vejens Naboer en generende Støv, hvis ikke Ve-

jens Kørebane holdes omhyggelig vandet.“87

Brolægning af veje var i sig selv ikke en ny opfi ndelse, 

men en dyr fornøjelse at foranstalte på længere strækninger, 

en væsentlig ulempe der var medvirkende til, at amtsvej-

væsenerne holdt igen med at igangsætte dette arbejde på 

landevejene rundt omkring i landet. Efter denne engangs-

investering var vejene slidstærke og vedligeholdelsesfri i 

mange år frem. Men som sagt kunne amtsrådene måske 

ikke overskue låntagning og den økonomiske byrde, der var 

forbundet med dette anlægsarbejde i forhold til de årlige 

mindre bekostelige nybelægninger med skærver. 

Hvorfor valgte Københavns amtsråd at give amtsvejin-

spektøren tilladelse til at forsøge sig frem med nye brolagte 

vejbaner?

„Fordelen ved Mosaikbro fremfor almindelig Landevejs-

bane bestod i, at man blev fri for at benytte Skraber, Skovl 

og Kost; Fordelen fremfor almindelig Brolægning bestod i, 

at Hestene lettere stod fast.“88

En underholdende forklaring, men Københavns amtsvej-

væsen havde siden 1868 haft de største vedligeholdelses-

udgifter til kørebanerne, og derfor var de villige til at afprøve 

nye metoder, der på sigt kunne neddæmpe omkostninger 

og tilgodese de større trafi kmængder og nye køretøjer.

Chaussébrolægning blev lagt på de gamle skærveveje, 

hvor trafi kkens mængder var så store, at skærvekørebanerne 

hele tiden skulle fornyes. Hvis de små brosten stod ordent-

ligt fast på underlaget med et godt bindemiddel i furene, var 

disse brostensveje næsten støvfri og svære at slide i bund. 

Men som med andre forsøg var der altid ulemper forbun-

det af større eller mindre grad, f.eks. blev chaussébrostenene 

toppede at køre på efter slitage. 

Nogle amtsvejvæsener var sandsynligvis bedre gearet til at 

følge op på trafi kkens udvikling og nye krav til vejenes styrke 

eller komme trafi kudviklingen i forkøbet med forsøgsveje. Til 

de mere eksperimenterende amtsvejvæsener hørte Aalborg 

Richard William Winkel (tv.), amtsvejinspektør i Københavns amt 1886-1922, 

var med sit engagement i vejsagen den toneangivende vejingeniør i sin 

samtid. Han var formand for Dansk Amtsvejingeniørforening fra 1911 til 1922 

og skrev fl ere faglige artikler og debatindlæg i bl.a. Ingeniøren og Teknisk 

Forenings Tidsskrift. Efter afsluttet vej- og jernbaneingeniørstudium i 1876 

startede han sin karriere i jernbanevæsenet med at udstikke banelinier 

i Jylland og assistere ved de fynske baners anlæggelse i første halvdel af 

1880’erne. Samtidig med amtsvejinspektørembedet var han censor på 

Polyteknisk Læreanstalt.*

*Pedersen 1949, s. 30-31.



116 1900 – 1910

amtsvejvæsen. Allerede så tidligt som 1897 havde et vejstykke 

på ca. 750 meter syd for Aalborg til Hobro fået udlagt mosaik-

sten, fordi stykket blev slidt i løbet af et år. Til dette arbejde var 

brugt tvangsarbejdere fra en nærliggende anstalt, og udgif-

ten var derfor ikke så stor for stenarbejdet, kun 6 kr. og 50 øre. 

pr. 3,5 m2. Alt i alt kostede det færdige resultat 12 kr. pr. 3,5 m2.

Til brolægningen af vejen havde vejvæsenet fulgt følgende 

fremgangsmåde: Vejen var først blevet udjævnet og dækket 

med ca. 1,3 cm sandlag. I sandet lagdes mosaikbrosten med 

en bredde på ca. 7,8-10,5 cm. De små sten blev kun lagt i lidt 

sand, ellers blev der bølgegang for færdslen.89

Vejmænd på akkordarbejde

„Kørebanens Vedligeholdelse har jo hidtil for en stor Del 

været udført alene af Vejmænd, og hvor Trafi ken er ringe, 

er dette sikkert ogsaa den bedste og billigste Vedligehol-

delsesmaade. Anderledes hvor man har stor Trafi k og gaar 

over til mekanisk Drift eller, som en Overgang, Hestekraft, 

til Udførelsen af alle en Vejmands vigtigste Arbejder, særlig 

naar Hensyn tages til de stærkt voksende Udgifter til Vej-

mandslønninger og -pensioner.“90

Negative udtalelser om vejmændenes sløsethed sivede 

ud fra vejinspektør Holm i Maribo amt i hans foredrag en 

oktoberdag 1915 på amtsvejinspektørernes årsmøde. 

„Det er jo desværre ikke helt uden Grund, naar det er 

bleven en almindelig Opfattelse, at Vejmandsstillingen er 

meget let at udøve, og at der herunder kan skjule sig me-

get Driveri, ligesom der er Erfaring for hos Vejbestyrelserne, 

at Vejmandens Arbejdspræstationer, der er god i den første 

Tid, ofte tager hurtigt af.“91

Allerede på amtsvejinspektørernes første offi  cielle møde 

i 1894 fremkom enkelte mishagsytringer med vejmænde-

nes ineff ektive indsats. 

Overvejinspektør Collin-Lundh ridsede kort problemets 

alvor op. Vejmændene var ofte ansat til at udføre to hoved-

arbejdsopgaver – vedligeholde vejene og have vejene un-

der opsyn.

„Men der er Tider, hvor der intet Arbejde er at udføre, og 

Vejmændene gaa da for Opsynets Skyld, hvilket foranlediger, 

at det ser ud som om de ere overfl ødige. Det kan Befolknin-

gen ikke godt taale at se. Og Amtsraadene have begyndt at 

røre sig for at faa indført en anden Ordning af Vejmandsinsti-

tutionen. Den bedste Ordning bliver sikkert, at Vejmændene 

faa en Del af deres Arbejde paa Akkord.“92

Claus Lykke Birk havde nok den længste amtsvejinspektørkarriere omkring 

århundredeskiftet. Først bestred han stillingen som amtsvejinspektør i 

Hjørring amt fra 1864 til 1881, hvorefter han blev ansat i Frederiksborg 

amtsvejvæsen indtil 1908. Hans karriere sluttede imidlertid ikke før i 

1911, hvor han havde en 3-årig retrætepost som bygningsingeniør i 

Frederiksborg amt. Som enkelte andre af sin samtids vejinspektører bar han 

titlen af landinspektør med en landmåleruddannelse bag sig foruden en 

tillægseksamen i jord- og vandbygning.*

* Pedersen 1949, s. 35-36.

Christian Georg Emil Holm, cand. polyt fra årgang 1886, blev 

i 1887 vejassistent i Københavns amt efter et års ansættelse 

som ingeniør ved Københavns landbefæstning. Fra 1893 til 

1927 var han Maribo amts vej-, vand- og færgeinspektør.*

* Pedersen 1949, s. 48.
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kritisk påpegede, var det ikke heldigt uden videre at kuldkaste 

sådan en gammel vejmandsinstitution til fordel for at indføre 

akkordarbejde målt efter præstation af enkeltopgaver. Derfor 

kunne han ikke tiltræde fællesudtalelsen fra vejinspektørmø-

det i 1894: „ Vejmandsinstitutionen, der maa anses for væsent-

lig til Vejvedligeholdelsen, formenes bedst ordnet saaledes: En 

vis, fast Løn for almindeligt Tilsyn med og Pasning af Vejbanen, 

samt Akkordbetaling for forskelligt andet Arbejde, hvorved 

Vejmændenes Flid vil fi nde en passende Opmuntring, – men 

naturligvis alt under Hensyn til de forskellige Anskuelser, der 

gøre sig gældende i Amterne.“96

Fortalere for en fortsat fast løn til vejmændene kom fra 

de sjællandske amter i Frederiksborg og Sorø. Især Vejle amt 

havde begunstiget de fastansatte vejmænd med bedre løn 

og mellem 25-30 dages fri om sommeren. Det var også fra 

disse kanter, at kritikken af akkordarbejdets indførelse kom. 

Ved omlægning til de akkordbaserede ydelser skulle landets 

vejassistenter til at yde en større løbende kontrol. Hvis de 

ikke i forvejen havde ført en nøje kontrol, fi k de nu til opgave 

at skrive ned, hver gang vejmanden havde afsluttet en vej-

opgave – for at denne senere fi k det rette tillæg udbetalt.

Om det i praksis var muligt at pålægge vejassistenten 

en ekstra kontrolfunktion, var der delte meninger om. Vej-

inspektør Birk fra Frederiksborg kunne ikke forestille sig en 

sådan kontrol udført i sit vejrige amt. Der var alt for mange 

landeveje til, at vejassistenten kunne være til stede overalt.

Endnu var amtsvejvæsenernes maskinpark ikke velud-

bygget i slutningen af 1800-tallet. Men enkelte vejvæsener, 

som vi har hørt om tidligere, var gået i gang med at meka-

nisere vejarbejdet med hestetrukne vejmaskiner og enkelte 

med dampkraft.

„I Maribo Amt er der indført Vejskrabemaskiner, som ere 

temmelig nødvendige paa Vejene i den Aarstid, hvor der er 

Transport af Roer, fordi Vejmændene da ikke kunne over-

komme Afrensningen af Kørebanerne uden at faa en Del 

Medhjælp, og Udgiften hertil spares paa Grund af Maski-

nerne, og man er godt tilfreds hermed;“97

I langsomt tempo op igennem 1900-tallet afl øste vejma-

skinerne de tunge opgaver med at nyanlægge og nybelæg-

ge kørebanerne. Vejmændene blev da forvist til grøftekan-

ten – og de pletvise udbedringer. Vejmandsarbejdet blev 

arbejdsopdelt – nogle blev damptromleførere, og andre fi k 

til opgave at passe og pleje landevejens tilstødende fl ora.

I Hjørring havde amtsrådet lyttet til befolkningens demo-

raliserende opfattelse af vejmændenes driveri i de perioder, 

hvor der ikke var meget vejarbejde at gå i gang med. Derfor 

havde vejmændene fået ansvar for at holde et stykke vej i 

orden, og hvis vejen blev holdt i pæn stand, behøvede de 

ikke at arbejde hver dag. Men så var den faste løn til gen-

gæld også lavere end i andre amtsvejvæsener. Akkordarbej-

det blev udført sideløbende som et tillæg til den faste gage, 

hvor vejmændene fi k betaling efter hvor meget stenmate-

riale, de lagde ud på vejbanen. Mange af disse nordjyske 

amtsvejmænd passede også et lille jordlod ved siden af.93

Et andet amt, som her midt i 1890´erne havde haft succes 

med at ændre på det bestående og indføre mere akkord-

arbejde, var Københavns amt med amtsvejinspektør Winkel 

som primus motor. Modsat det nordjyske langt mindre tra-

fi kfyldte vejnet uden så stort et slid for den enkelte vejmand, 

kunne de københavnske amtsvejmænd leve af jobbet. Hvil-

ket Winkel var særdeles tilfreds med foruden dette gulerods-

systems gevinst, hvorved de fi k fl inke og gode vejmænd 

frem for den gamle driveri-holdning. 

I det gamle system kunne vejmanden fi nde på at sløse 

med arbejdets udførelse, for at få vejvæsenet til at leje ar-

bejdskraft, herved fi k den dovne vejmand ansat sine venner, 

og de kunne da give sig af med at hyggesludre på vejen.94 Ja, 

sådan var holdningen til vejmændenes indsats på de dan-

ske landeveje anno 1894. Men der var også en vis medmen-

neskelig bekymring hos denne amtsvejinspektør, som via sit 

nye akkordsystem, sammen med en fast løn, fi k bugt med 

sløseriet og drikkeriet og dermed nedkæmpet den „dårlige“ 

ånd, der herskede hos de mænd, som arbejdede for det kø-

benhavnske amtsvejvæsen indtil midten af 1880´erne.95

En anden fordel, som mange amtsråd og amtsvejinspek-

tører nok også tog i betragtning, når de omlagde vejarbej-

det, var, at de ved at give vejmændene ekstra belønninger 

kunne reducere udgifterne til de dyrere vikarer, som blev 

kaldt ind til stenopsætning, rabat- og grøfteregulering samt 

vejrensning. 

Det decentrale ansvar hvert enkelt amtsråd var overdraget 

i 1868, havde de hver især udnyttet til at skabe en vejorganisa-

tion som tilgodeså de lokale arbejdsforhold og rekrutterings-

mønstre. Dog var der en tendens til, at amternes vejmænd i 

højere grad havde opnået egentlige fastansættelser i stedet 

for daglejeri. Som amtsvejinspektør Birk i Frederiksborg amt 
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Den hestetrukne skrabemaskine afl øste også vejman-

dens gamle håndskraber, der tidligere blev brugt til at 

skrabe det overskydende vejslam væk. På den måde var 

vejmandsinstitutionen under pres – arbejdet blev lettere at 

udføre, derfor krævede amtsrådet også en større indsats for 

de samme lønkroner eller nyorganiseringer af vejarbejdets 

fordeling. 

„Jens Vejmand er en Krønike“

„Jens Vejmand er en Krønike; Vejmændene slog aldrig Skær-

ver noget Sted mig bekendt; det maa have været en Art 

titulær Vejmand.“98

Måske undrer denne bemærkning nogen. Men amtsvej-

mændenes job var ikke at slå stenskræver, men at udlægge 

selve vejmaterialet på kørebanen og efterse, at skræveslager-

ne leverede det slåede stenmateriale i aftalte mængder. 

Som vejmandsinstitutionen ændredes, blev stenslage-

rens betaling også ændret. Den almindelige praksis med at 

udlicitere et bestemt kvantum sten en gang årligt til det 

mindste bud afgivet af de lokale husmænd og fattige små-

entreprenører, blev i nogle amtsrådskredse snart erstattet af 

en fast betaling efter mål. Her var gevinsten for vejvæsenet 

og den enkelte skærvearbejder „jo større Skærvebunken var, 

desto større blev Betalingen, ja mange af dem satte formelig 

en Ære i at faa det største Overmaal.“99

Hvor mange amtsvejvæsener, der gik over til at give en 

standardpris for det leverede stenmål, er der endnu ikke nok 

viden om. Men i Københavns amtsvejvæsen var vejinspek-

tøren træt af snyderiet i den gamle udliciteringsmåde, hvor 

stenslagerne fi k til opgave at slå stenene i mindre stykker, 

og derefter køre den aftalte mængde slåede sten til vejenes 

materialedepoter eller særlige oplagspladser. Ellers indgik 

mindre vognmænd eller husmænd licitationsaftaler med 

amtsvejvæsenet om leverance af det uslåede stenmateriale. 

Hvordan snød leverandørerne det københavnske amtsvej-

væsen: „Man lagde Stenene godt langt fra hinanden og en 

stor fl ad Sten ovenover Hulrummet, det kaldtes at bygge 

Bro, og det kunde ingen se udefra.“100

Ifølge amtsvejinspektør Winkel var det ikke kun sten-

slåernes egen skyld, at de forsøgte at snyde med stenar-

bejdet. Vejmændene var medsammensvorne og udførte 

ikke kontrolfunktion godt nok i Københavns amt. Snyde-

riet blev opdaget – men det var et hårdt kontrolarbejde, 

erfarede den nytiltrådte amtsvejinspektør i 1886: „Jeg tog 

mig derfor paa som noget af det første, jeg foretog mig, at 

maale et Utal af Skærvebunker op, men kom til det triste 

Resultat, at der i Gennemsnit var 1/12 Undermaal i Stedet 

for, at der efter Vejvæsenets egne Betingelser skulde vær-

re 1/12 Overmaal, idet Stenene ved at blive slaaet fylder 

mere. At dette kunde lade sig gøre hang sammen med 

Vejmandens håndvejskraber.
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to Ting; de haardeste Sten, Jernstenene, som de kaldes, 

skaff ede man bort paa en eller anden Maade. Etatsraad 

N. Andersen, der ejede „Søholm“ og den lille Lund øst for 

Lundehussøen, fortalte mig saaledes engang, at han, da 

han havde købt Søholm og spadserede i den lille Lund, 

undrede sig over østen for hvert Træ at fi nde en lille Bunke 

Sten. Naa, han samlede dem jo sammen og solgte dem 

til Amtsvejvæsenet, men først da han igen en Aarrække 

senere og igen fandt Stenbunker langs Træerne nærmest 

Landevejen, forstod han, hvorfra de kom.“101

Amtsvejinspektør Winkel satte hårdt mod hårdt i kam-

pen mod snyderiet, og mødte straks modstand fra stenle-

verandørerne ved den årlige licitationsrunde, hvor de alle 

dette år gav overbud. Men denne modstand blev mødt 

med standhaftighed fra vejudvalgets formand, der forka-

stede alle overbuddene. Og i sidste ende trak vejvæsenet 

det længste strå:

„Da saa Vejføret blev ekstra, og de ikke havde noget at be-

stille hjemme paa Gaardene, gik de jo til Biddet den ene ef-

ter den anden, jeg fi k det alt sammen, og næste Aar var den 

Krig glemt, det gik igen som før, undtagen for Stenslagerne, 

hvor jeg fi k afskaff et Licitation og dermed alt, hvad der hed 

Underbud; de stakkels Mennesker stod ellers der ved Licita-

tionen og underbød hinanden for at sikre sig Vinterarbejde, 

som de paatog sig til urimelig lave Priser. Det var den Gang 

Den hestetrukne skrabemaskine blev afl øseren for håndskraberen.

I Ringkøbing amtsvejvæsen blev det meste 

af vejarbejdet stadig udført ved håndkraft. 

Her er et udpluk af amtsvejinspektørens 

indkøb af vejredskaber i 1897. Efter et 

vedvarende års daglig brug var vejmandens 

redskaber nedslidt, og amtsrådet indkøbte 

derfor nye redskabsforsyninger til 

vejmændene hvert år. 

Harpe til rensning af skærvematerialet
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en hel Ynk at komme ud f. Eks. til Lyngby om Vinteren, for 

neppe var man bleven opdaget, før man blev omringet af 

en hel Skare arbejdsløse, der bad om, at Skræveslaaningen 

maatte blive paabegyndt, men det kunde jo ikke lade sig 

gøre, før Leverancerne af Kampesten var i Stand.“102

Uanset hvilken holdning og bevæggrunde, der lå bag en 

spirende utilfredshed med vejmændene og stenslagerne i 

årtierne før og efter århundredeskiftet, var det trods alt deres 

indsats med håndslåning af sten og udlægning af vejmate-

rialet, der var med til at gøre det danske vejnet bedre til gavn 

for landets vejfarende. Selvom der internt i amternes vej-

væsener igennem anden halvdel af 1800-tallet havde været 

problemer med at anskaff e stabil og ædruelig arbejdskraft, 

var landevejenes tilstand ikke blevet forringet. 

AFSLUTNING

De regionale vejvæsener havde formået at løfte den over-

dragne vejopgave tilfredsstillende ved løbende at tilpasse 

vejenes bæreevne og vedligeholdelse efter hestevogns-

trafi kkens udvikling. Men de nye automobilers regulerede 

kørsel spredte frygt og rædsel på landevejene. Amtsvejvæ-

senerne var ikke på forkant med den motoriserede trafi ks 

nye vejbehov, og de måtte kickstarte en omstillingsproces 

sideløbende med biltrafi kkens frigivelse på det danske vej-

net.

Vejarbejdets mekanisering og motorisering var en sag 

med mange vinkler. Utilfredsheden med automobilernes 

farlige kørsel på vejene afskrækkede dog ikke lederne af 

amtsvejvæsenerne fra at benytte det ustabile køretøj. Nogle 

amtsvejinspektører og -assistenter foretrak cyklen, andre tog 

motorcyklen til sig, som var et særdeles anvendeligt og ma-

nøvredygtigt køretøj, når vejassistenten synede de mange 

kilometer landevej i amtsvejdistriktet. Også helt til Thisted 

amt nåede budskabet om den motoriserede cykels fortræf-

feligheder. Så tidligt som den 22. august 1908 erhvervede 

amtsvejinspektør Dalsgaard fra Thisted amt sit førerbevis til 

motorcykel. Og han kunne nu glæde sig ved at være den 

anden mand i byen, som ejede et sådant.103

H. A. Brendekilde: En landevej, 1893.
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De støvede veje 
1910 – 1926

Biler og motorcykler var for legebørn og teknisk interesserede. Rige folk havde chauffører til at 

køre for sig, og i København kunne man praje en motordrosche, men frem til omkring 1918 var 

hestevognen stadig det fremherskende transportmiddel.

Vejene tog skade af de tunge motorkøretøjer. Restriktioner skulle derfor modvirke kørsel på de 

svageste veje. Endnu værre var, at de hurtige bildæk sled sandet af vejene. Vejfolkene måtte derfor 

udvikle nye tekniske metoder.

Efter 1. Verdenskrig kom der for alvor rimelige, teknisk stabile køretøjer. Samfundet skulle nu 

igennem en stor omstilling fra lavteknologiske hestevogne til højteknologisk biltransport.

Freden var forbi på landevejene. Larmende motorkøretøjer spredte en 

støvhale efter sig. Endnu var køretøjet i sin vorden, men man kunne skimte 

fremtidens muligheder. Roskildevej ca. 1910.
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DE NYE KØRETØJER PÅ VEJENE

Inden vi skal høre om vejene, vil de nye motorkøretøjer blive 

præsenteret. Som vi vil høre, gav de alle nye udfordringer 

for vejfolkene, da de på mange måder stillede nye krav til 

vejene.

Begyndelsen af det nye århundrede var en spændende 

tid. Man fornemmede, at nye tider var på vej, men ingen 

vidste med sikkerhed, i hvilken retning udviklingen ville gå.

Som nævnt var der kun i alt 699 biler indregistreret i 1909. 

Der var så få biler, at bladet Motor i 1910 kunne starte med 

at publicere en fortegnelse over bilnumre og navn på ejere 

af alle landets biler.

Der blev eksperimenteret med det nye køretøjs mulighe-

der. Spæde forsøg på erhvervskørsel blev foretaget enkelte 

steder, men kun i byerne kunne en egentlig nyttig bilisme 

bygges op, da det var her, vejene var egnede til bilkørsel. 

Det var fortrinsvis i København, hvor f.eks. 138 af byens 375 

biler var droscher.

Der var dengang amter, som Holbæk og Bornholms am-

ter, som kun havde én enkelt bil indregistreret, og der var 

egne, hvor motorkøretøjer længe var et særsyn. Lad os høre 

Aage Linds beretning om hans barndom i den sidste halvdel 

af 1920’erne ude på landet ved Gårslev ved Fredericia:

”Om sommeren skulle køerne flyttes en fire-fem gange 

daglig, hvor vi i middagsstunden samlede de 12-14 stykker i 

et kobbel og ad landevejen marcherede ned til kanalen, hvor 

køerne fik deres tørst slukket. De kritiske øjeblikke indtraf ikke, 

som nogen måske tror, på landevejen, idet trafikken her den-

gang var meget moderat, men derimod kunne køerne i deres 

desperate tørst, i de sekunder de skulle adskilles, nemt tage 

magten fra sådanne purke, så man måtte springe for livet.

Mange sommeraftener blev tilbragt i grøftekanten over-

for kroens kørestald. Her i grøftekanten samledes de omlig-

gende gårdes karle i større eller mindre antal for at iagttage 

kroens søgning og den forbikørende trafik. Vi drenge sad 

ofte og noterede numrene på de forbikørende biler i en no-

tesbog, og med god trafik kunne vi godt komme op på en 

snes stykker på en aften, men så skulle vi også være vakse og 

få alle med. Hestekøretøjerne havde heldigvis ikke numre, så 

her kunne vi nøjes med antal, men en enkelt foreningsud-

flugt fra Fredericia kunne godt komme op på 25 stykker.”2

Ford T blev i stor udstrækning den bil, som fik Danmark på fire hjul i 1920’erne. Her er varevognen for en dag blevet bus, da et 

selskab en dag omkring 1925 skulle besøge Frederikssund Havn.

Produktionen af Ford T startede i 1908, hvor bilen allerede havde mange af de systemer, der senere blev standard. Gearskiftet 

skete dog med et planetgear og tændingen med en kontinuerlig gnist. Salget var stort på grund af de lave priser, efter at 

samlebåndsproduktionen startede nogle år senere. Selvom der skete mindre forbedringer, stoppede produktionen i 1927, da 

den efter 19 år var blevet teknisk forældet.
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Endnu i 1911 kunne der udgives tegninger 

af moderne køretøjer, hvor føreren i alle 

modeller sad udendørs på samme måde 

som kusken på en hestevogn. Bilerne 

ændrede sig dog. Mens de første havde 

lignet hestevogne, begyndte de at få deres 

egen stil. Hjulene blev mindre og køretøjet 

lavere. Motoren blev placeret bagved 

forhjulene og foran føreren.

På landet var det i de første år kun på landevejene, man 

måtte køre med motorkøretøj. Dog kunne politi og prakti-

serende læger få dispensation, ligesom ejeren af et køretøj 

måtte køre fra landevejen og til sin bopæl.

En motorcykel var et billigere køretøj end bilerne. Deres 

antal var da også langt større i 1909, nemlig 3.467, og det 

forblev i endnu en del år det mest udbredte motorkøretøj.3

Trafikreglerne var en af grundene til, at motorcyklerne 

forblev populære frem for de lukkede biler, som trods alt 

var mere bekvemme, og som kunne have en større last. Det 

blev nemlig vedtaget i 1913, at motorkøretøjer også måtte 

køre på bivejene, men deres vægt skulle da være under 450 

kg. De nye regler blev en udfordring for automobilfabrikan-

terne, men både udenlandske og danske fabrikker kunne 

tilbyde de lette køretøjer, som blev kaldt bivejsvogne. Såle-

des fremstillede den danske fabrikant Thrige 50 stykker af 

sådanne bivejsvogne i 1914.5

De første stabile biler 

Det varede lidt inden bilernes teknik blev nogenlunde sta-

bil. Det begyndte først for alvor i 1910’erne, hvor bilen så til 

gengæld fik den form, som den har haft siden. 

En regulerbar tilførsel af benzin i passende mængder 

havde været et problem, men der var blevet konstrueret ef-

fektive karburatorer. Tændingen havde også fået en rimelig 

driftsikker konstruktion med tændspole og batteri; senere 

kom generatoren. Motoren lå i en kasse for at beskytte den 

mod støv og vejrliget. Denne kasse fik efterhånden navn ef-

ter kølesystemet foran på kassen. Køleren med dens mange 

vandfyldte ribber var nødvendig for de vandkølede motorer.

Efter motoren kom koblingen. Det var ofte en pladekob-

ling, som ved aktivering kunne tage motorens rotationer fra 

den øvrige del af systemet. Det var blandt andet nødven-

digt, når der skulle skiftes gear. Standardudrustningen blev 

nemlig snart en boks med gearhjul, som kunne aktiveres 



124 1910 – 1926

og sættes i indgreb, således at motoren kørte med næsten 

den samme omdrejningshastighed uanset om bilen kørte 

stærkt eller langsomt. Bremsen var der dog ikke helt enig-

hed om blandt bilkonstruktørerne. En del brugte endnu en 

tid at bremse køretøjet via en bremse på den aksel, som førte 

omdrejningerne fra motoren og til baghjulene. Bremsen på 

kardanakslen blev dog efterhånden erstattet af bremser på 

hvert af baghjulene.

Differentiale var en ny og nødvendig konstruktion til at 

overføre kraften til baghjulene. Som navnet næsten fortæl-

ler, skulle kombinationen af forskellige tandhjul tillade, at 

det ene hjul i et sving kunne køre meget hurtigere end det 

andet, idet den yderste cirkel var større end den inderste.

Styringen af køretøjet kom til at ske gennem et snek-

ketræk på ratstammen og ved en udveksling via en styrbolt 

og styrestænger til hjulene. Det var en lidt kompliceret kon-

struktion, men det skulle være både let at styre og teknisk 

korrekt, så hjulene var parallelle under kørslen.

Lad os stoppe den tekniske gennemgang her. Det varede 

dog endnu en del år før bilen helt var standardiseret. Det tog 

en del tid, inden placering af bremser, kobling og gearvæl-

ger var fastlagt, og selvstarteren blev først standardudstyr 

Omkring 1910 skulle en bil konstrueres med en stålramme af langsgående vanger og pånittede 

tværbjælker. Hjulene blev ophængt i fjedre, hvor baghjulene blev drevet af en fircylindret 

benzinmotor.
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omkring 1930. Det vigtigste var dog, at køretøjet var blevet 

så solidt, at man ikke mere behøvede at have en chauffør/

mekaniker for at køre den. 

Allerede fra århundredets begyndelse havde man på re-

klamer vist billeder af kvindelige chauffører, og op i 1910’erne 

blev reklamebilledet for alvor virkelighed.6 

En strøm af sand udskudt af en kanon  

– de støvede veje

Langt de fleste biler var åbne frem til 1. Verdenskrig. Selvom 

der efterhånden kom kalecher og karosserier, der kunne sæt-

tes på køretøjerne om vinteren og i regnvejr, sad chaufføren 

oftest i det fri uden vindskærm. Det fandt man naturligt, for 

det gjorde kuskene på tidens mest anvendte vejtransport-

middel jo også.

I Schmitto’s lærebog for automobilister var angivet man-

ge gode råd om, hvorledes man skulle håndtere det nye 

køretøj. Et af de gode råd handlede om kalecher. Det hed, 

at „om Sommeren (er det) mere praktisk at anvende en Kale-

sche, som rækker over alle Sæderne. Naar den i godt Vejr er 

slaaet ned, bør den række saa langt bagud, at den forhindrer 

Landevejsstøvet i bagfra at trænge ind og sætte sig i Nak-

ken paa de Passagerer, som sidder paa Bagsædet”. Støvet var 

også her et stort irritationsmoment ved køretøjerne.

En af datidens store beundrere af motorfarten var for-

fatteren Johannes V. Jensen. Han har i novellen „Naaede de 

Færgen?“givet et fint stemningsbillede af det at være mo-

torist i 1925. Novellen er i øvrigt senere blevet filmatiseret 

(bestilt af Raadet for Større Færdselssikkerhed), „De nåede 

færgen”, af Carl Th. Dreyer fra 1948. Her et lille uddrag af no-

vellen:

”Paa Landevejen mellem Middelfart og Odense racede 

en Motorcykel, en Maskine med stor Boring og fri Basun-

udblæsning. Et langt, i alle Regnbuens Farver anløbet Kob-

berrør liggende bag ud i stedet for Lydpotte, gav et dybt 

Drøn, som et bombeslag, for hver Eksplosion, naar Motoren 

gik smaat. Men naar Maskinen kom op paa Hastigheder 

over 60 Kilometer, smeltede Eksplosionerne og Tonen fra 

Røret, hvor Metallet kom i Svingninger, sammen til en høj 

brølende Node, en lyd som hensætter andre Vejfarende i 

hovedrystende Indignation, men som Motorcyklisten elsker 

som sin egen Livsnerve.”

”Fyn laa badet i Dug, med skimlede Haver og Hegn, Vejen 

let dugslaaet, men ikke nok til at binde Støvet, Hist og her 

var der kørt frisk Sand paa, svigefuldt, Baghjulet fedtede mere 

end én Gang; der maatte styres og balanceres paa et Haar.”

”Vira sad tryg bagpaa, Sophus sad saa nær som muligt, 

med et Ben paa hver Side af ham, som en Tang hvormed 

hun holdt sig fast. De smaa kritiske Situationer som Sophus 

klarede undervejs, var hun fuldkommen lykkelig Uvidende 

om. Et Bondekøretøj som uden at række Haanden ud plud-

selig og uventet svingede ind paa en Sidevej, til venstre, lige 

som Sophus lavede sig til at passere ham, en Forbrydelse, 

oplagt Mord af Idioten. Men Sophus havde altid Mistro paa 

Forhaande til ethvert Hestekøretøj og skrabede udenom 

med en rask Manøvre, en Beslutning som beroede paa ren 

genial Gætning. Om at sætte Farten ned var der ikke Tale 

i det afgørende Øjeblik. Kuskens og hans Øjne mødtes et 

Længe måtte biler kun køre på landeveje og ikke biveje. Der blev derfor 

udgivet landkort, som markerede disse tilladte områder. Her ser vi et udsnit 

af Forenede Danske Motorejeres’s kort over hovedstadsområdet i 1914.
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sekund, og Sophus rystede langsomt paa Hovedet ad ham, 

medlidende, et Udtryk for Sorg over Mandens Aandsevner 

og Moral. Men bagefter gik Hjertet haardt, og Sophus følte 

en forbigaaende Svaghed, som fik Luft i et Suk, der havde 

ikke været meget, der skilte ham fra at dundre med 70 Ki-

lometer Fart ind i Bredsiden af den elendige Møgvogn. Vira 

anede Ingenting.”

”Men Sophus og Vira saa ikke meget til Fyn, de var nødt 

til at lukke Øjnene næsten for den Regn af Støv og Sten, der 

kom fra Vognen foran. Det var bogstaveligt som om Bag-

hjulene udskød Grus, Luften var en flyvende Masse af fint 

bindende Støv, der piskede i Ansigtet, som om man kom 

imod det i en Orkans Hastighed, det var som at køre i en 

Strøm af Sand udskudt af en Kanon.”

I tørt vejr var der meget støv i luften. Når en forankørende 

hvirvlede sand op, kunne efterkørende køretøjer døje med 

støv i længere tid. Selv på mindre befærdede veje kunne 

vinden rejse støvet, som kunne hæmme førerens udsyn. Bril-

ler var obligatoriske for motorcyklister og førerne i de åbne 

køretøjer, som der i de første år var flest af.

Gruslaget havde desuden en tendens til at lægge sig på 

vejen i tværgående korte bølger lidt i stil med snedriver. Ve-

jen kom derved til at ligne et vaskebræt, som gav rystelser i 

køretøjerne med tilhørende usikkerhed i styringen.

Det løse grus blev efterhånden skudt til siden i flade vol-

de, og ved forbikørsel eller overhaling kunne man risikere 

at komme ind i dette sand, som ved en opbremsning let 

medførte at vognen skred ud.7

Løftede han pisken?  

– da biler skulle stoppe for hestevogne

Ifølge lov fra 1910 skulle biler standse, hvis kusken på et 

modkørende hestekøretøj gav tegn ved at løfte sin pisk. 

Automobilen skulle holde stille, mens kusken førte sine he-

ste ved bidslet forbi det motoriserede køretøj. Som ved alle 

regler kunne også denne give problemer.

Det var i hvert fald tilfældet, da en lastbil med margarine 

fra Otto Mønsted en majdag i 1912 kørte tilbage til Århus 

ad Silkeborg landevejen. Her mødte de et hestekøretøj for-

spændt med to heste. Slagter Jørgensen førte køretøjet, og 

med sig havde han to andre slagtere.

Da de to køretøjer var 50-80 meter fra hinanden, gav slag-

teren tegn med pisken om at motorkøretøjet skulle stoppe. 

Han kørte selv videre med hestevognen for at komme forbi 

lastbilen, som stadig havde sin motor tændt.

Hvad der herefter skete, var der lidt uenighed om. Chauf-

førerne i bilen påstod, at de straks stoppede, mens slagterne 

mente, at bilen først stoppede lige før hestevognen. Deri-

mod var der enighed om, at den ene af chaufførerne stod 

ud af bilen og tog fat i bidslet ved den ene af hestene og 

førte disse forbi bilen. 

Hestene var en del sky, og da chaufføren slap bidslet bag 

lastbilen, tog de magten fra kusken, og 150 meter senere 

væltede hestevognen.

Begge køretøjers førere havde overtrådt loven. Kusken 

havde ikke sørget for selv at føre sine heste forbi bilen, og 

chaufføren havde ikke stoppet motoren. I retten erklærede 

politiets motorsagkyndige, fabriksinspektør Herløv, at mo-

toren ved tomgang ikke støjede så meget, at det kunne 

overdøve en let vogns forbikørsel.

Dommeren skulle tage stilling til, om slagteren skulle 

have erstatning. Dommen gav imidlertid ikke slagteren ret, 

for han burde have vidst, at hans heste var sky for automo-

Som skibsreder O. Johnsen var det nødvendigt, at være pakket 

ind i pelse eller støvfrakker, når man kørte bil. Selvom det var 

meget chikt på den tid, er det sagt, at konsekvensen var, at 

”Damerne lignede Diakonisser fra et Hospital for smitsomme 

Sygdomme og Herrerne Bastarder af Brandmænd og Fiskere”.*

* Ipsen 1926, s. 14.



1271910 – 1926

biler, og derfor skulle han selv have ført hestene forbi. Denne 

gang slap chaufføren for problemer.8

Kørte han for stærkt?  

– da der ikke var fartmålere

I den første færdselslov stod, at man ikke måtte køre mere 

end en bestemt hastighed i timen. Imidlertid havde de fær-

reste køretøjer i begyndelsen af 1900’tallet et speedometer, 

og det kunne give anledning til store problemer.

Politibetjent August Nees var på vej til frokost, da han så 

en bil køre med stor fart på landevejen mellem Hørsholm 

og Usserød. Han skyndte sig at skrive nummeret ned. Han 

kunne kun se nummeret foran, for nummeret bagtil kunne 

ikke ses tydeligt på grund af den mængde støv og snavs, der 

blev hvirvlet op. Imidlertid havde han ikke noget lommeur 

på sig, men han mente at vide, hvad klokken var, da der var 

gået 5 minutter siden han gik fra sit kontor. Han plejede altid 

at gå præcis kl. 12, og han mente også at have hørt fløjten 

på Hørsholm Klædefabrik fløjte til middag, og da han gik 

forbi, var arbejderne da også ved at gå til middag.

Tidspunktet var vigtigt, for den tiltalte fører af bilen var 

anklaget for at have kørt for stærkt på sin køretur mellem 

København og Helsingør. Politiet havde fået samlet en del 

vidner, dels et par stykker, som politibetjenten stod og talte 

med ved 3,15 milestenen og dels nogle vidner, som befandt 

sig ved 6 milestenen. Ved at stadfæste tidspunkterne, kunne 

hastigheden på strækningen regnes ud.

Det store problem var blot, at ingen af vidnerne havde 

set på deres ur, hvis de havde et sådant. Kroforpagter Kruse 

på Amsterdam kro mente at klokken var lidt over 12, for folk 

var ved at gå til middag. Mælkekusk Bentzen var enig, for 

I 1911 kunne folk læse en plakat på landets jernbanestationer, som fortalte 

hvordan kuske og chauffører skulle opføre sig, når de mødte henholdsvis et 

motorkøretøj og en hestevogn.

Initiativet var taget af den nye motororganisation FDM, som havde fået 

tilladelse til ophængningen af Justitsministeriet. FDM var bange for, at 

utilfredshed blandt flertallet af landets trafikanter – dem med hestevogne 

– ville kunne fjerne de små fremskridt for motorkøretøjer i Automobilloven 

fra 1910.
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han bedede hver dag i kroen, hvor han plejede at komme 

lidt før kl. 12, og den dag var der gået en 10 minutter, inden 

han så køretøjet fare forbi. Sadelmager Nielsen var gået fra 

fabrikken 10 minutter i 12 og passerede kroen kl. 12. Det var 

han helt sikker på, for han havde gået vejen i mange år.

Ved 6 milestenen i Helsingør udspillede det samme 

sig. Her havde postkontrollør Hørup set køretøjet i hvert 

fald før kl. 12½, da han var på sit kontor på den tid. Han 

var ikke helt sikker, men han plejede at være der kl. 12½. 

Snedkersvend S. Nielsen forklarede, at klokken måtte være 

12:15 eller 12:20, da han plejede at bruge 15-20 minutter 

på at gå hjem.

Forsvareren i retssagen forsøgte at så tvivl om tidspunk-

terne. Han kunne også henvise til, at køretøjet ikke kunne 

køre 6 mil i timen, så de udregnede 7-8 mil i timen var helt 

umulige.

Lige meget nyttede det. Føreren blev kendt skyldig. Han 

ankede dommen, men heller ikke dette hjalp. På trods af 

manglende speedometre og ure fik han en fartbøde.9

 Trafik var cyklister og bilister nord for København

Vi ved lidt om hvorledes folk har transporteret sig, da der 

tidligt blev optalt køretøjer. Vejmyndighederne måtte vide, 

hvor meget trafik et vejstykke havde, for at kunne planlægge 

vedligeholdelse og udbygning.

I 1923 blev der optalt i Roskilde og Københavns amter. På 

de to mest trafikerede veje ud og ind ad København, Strand-

vejen og Roskildevej, kørte der på en almindelig dag flere 

tusinde mennesker. Den mest trafikerede vej var Strandve-

jen med 8.000 køretøjer, og desuden passerede lidt mere 

end 6.000 fodgængere. Roskildevej havde noget mindre 

trafik, kun ca. 2.300 køretøjer passerede og knap 2.000 fod-

gængere, hvilket måske delvis kan forklares ved, at tællingen 

skete helt ude ved Roskilde.

Det er umiddelbart slående, at der var så mange cyk-

ler. Langt over halvdelen af køretøjerne var cykler: 54 % på 

Strandvejen og hele 63 % på Roskildevej. Kun et par enkelte 

rideheste kom forbi Strandvejen.

Der var flest hestevogne på Roskildevej. Antallet af tunge 

vogne med to heste var lige stort på de to veje, men der var 

langt flere enspændere på Roskildevej.

Omvendt var der en stor trafik af personbiler nordpå, 

hvor hele 66 % af alle motorkøretøjerne var personbiler. 

Sydpå var andelen mere behersket, hvor personbiler sam-

men med lette varevogne kun havde en andel på 41 %. Det 

var højst sandsynligt en social skævhed i ejerskabet af biler, 

Den tungeste trafik fandtes i byerne. De store lastbiler kørte især ved jernbanestationer og 

som her ved havnen. Her er det Odense Transportkompagni med nogle af deres Scania Vabis 

lastbiler – endda med tippelad – ved kullageret ved Odense Havn efter 1913.
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der gjorde forskellen, for nordpå havde de rige bedre råd til 

at køre bil. Med i billedet skal dog nævnes, at Strandvejen 

var en populær udflugtsvej, så der i det mindste om sønda-

gene var særlig meget fritidskørsel.

Der var en del motorcykler. Her var der derimod ingen 

forskel i andelen af køretøjer mod nord eller syd; dog havde 

en lidt større andel af motorcyklerne mod nord sidevogne i 

forhold til de motorcykler, der kørte på Roskildevej.

Lastbiler var der ikke mange af, og de var næsten alle 

simple ladbiler, idet kun få havde påhængsvogn. Her fand-

tes en lidt større transport sydpå end nordpå.10

Automobilerne kommer

Biler var meget ustabile de første mange år. Selv i 1916 

kunne det siges, „Hvad Lighed er der mellem en Kvinde og 

et Automobil?”; svaret lød: „de er begge meget lunefulde, 

vanskelige at styre og gør meget støj.”11

Bilerne fortsatte med at falde i pris, og snart blev det også 

muligt for lidt bredere kredse i befolkningen at erhverve sig 

et motorkøretøj. Derfor skulle der også oplysning til, så folk 

vidste, hvorledes de skulle håndtere det. I en tid uden kø-

reskoler og ringe viden om køretøjer, var en lærebog som 

„Automobilet og dets behandling“nyttig læsning. Her et par 

citater fra den store bog:

Det hed om overhaling:

”Det hænder heller ikke saa sjældent, at Kusken er faldet i 

søvn, og naar man møder eller vil køre forbi saadan et Køre-

tøj, maa man være ganske særlig forsigtig. Hornsignalet har 

ofte ikke den ventede, men tværtimod lige den modsatte 

Virkning: Kusken, som pludselig vækkes op af sin Søvn, træk-

ker ofte i den forkerte Line, og saa kan man let udmale sig 

Følgerne”.12

Om de farer man vil møde på vejen, hedder det:

”For at jage Hunde og Fjerkræ (og blandt dette er vel 

Hønsene de mest dumme af hele Landevejens Befolkning) 

af Vejen, er en høj, skarp Hvislen med Munden ofte meget 

mere virksom end Hornets Lyd. Derimod véd Heste, Køer og 

Faar absolut ikke, hvor gærne de end vilde, hvorledes de skal 

vige ud for et Automobil, som kommer dem i Møde, og det 

er det rene Kraftspild at give Hornsignal eller gøre nogen 

som helst anden Støj. Hestene giver sig i Almindelighed til at 

løbe af sted foran Vognen, men da de ofte pludseligt bryder 

ud til Siden, er det ikke tilraadeligt at køre uden om dem, 

men mindre Dyret allerede er helt borte fra Vejen. Køer og 

Faar foretager sig overhovedet intet som helst, og træffer 

Automobilisten dem på Landevejen, har han intet andet at 

gøre end at holde stille foran dem og vente, indtil det be-

hager dem at gøre Plads. Heri ligner Svinene Faarene; men 

de er endnu mere ubehagelige på Grund af deres uventede 

Spring.”13

Om de mere tekniske manøvre lyder det:

”Ved standsning er der to Hovedregler at iagttage: for 

det første, at Vognen ikke maa spærre Vejen for den øvrige 

Færdsel, og for det andet, at man let kan starte igen. Paa 

Papiret synes enhver, at dette forstaar sig ganske af sig selv; 

men Virkeligheden ser ogsaa i dette Tilfælde ganske ander-

ledes ud end Teorien. Her tænkes ikke saa meget paa den 

almindelige Standsning, naar man kommer til Maalet for sin 

De fleste mennesker gik eller kørte på 

cykel. Kun et mindretal kørte i bil, viser 

en trafiktælling fra to af landets mest 

trafikerede veje. Københavnsvej var den 

sidste del af Roskildevej før Roskilde, 

hvorfor der sikkert ville have været en langt 

større trafik tættere på København. Bemærk 

i øvrigt den store forskel på andelen af 

hestevogne på de to veje.

Traffiktælling 1923-1924     

 Strandvejen Hellerup st. Roskildevej, Røde Port i Roskilde

 Vogne med 2 heste 197 7%  196 22%

 Vogne med 1 hest 118 4%  199 23%

 Personmotorvogne 1.977 66%  355 41%

 Lette Varevogne med luftringe 362 12%   

 Lastmotorvogne og Omibusser med fast gummi 115 4%  53 6%

 Lastmotorvogne med påhængsvogn 2 0%  2 0%

 Motorcykler 149 5%  56 6%

 Motorcykler med sidevogn 58 2%  12 1%

  2.978 100%  873 100%

 Cykler 4.785   1.464 

 Ryttere 2    

 Fodgængere 6.160   1.992  

 I alt 13.925   4.329
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Køretur, som paa de Tilfælde, hvor Vognen bliver tvunget til 

at holde stille ufrivilligt og pludseligt”.14

Iblandt den tekniske gennemgang anbefales der ved 

hjulene, at der blev anskaffet et såkaldt „glidedæk”. Det 

bestod af en læderbandage, som blev anbragt uden på et 

forhjul og det modsatte baghjul. Herefter kunne bilen me-

get lettere stå fast, hvis der blev spildt olie på vejen, hvilket 

datidens biler gjorde i stor udstrækning.15

Der var faktisk heller ikke noget at sige til, at nogle er-

hvervsgrupper som læger og dyrlæger hurtigt tog bilen til 

sig. En udregning med eksempel i lægekørslen i Svendborg 

amt – det var dengang patienterne havde huslæge, som 

besøgte de syge i hjemmet – viste at de 37 læger i gennem-

snit kørte 32 km om dagen. De havde lidt mere end 2 ture i 

gennemsnit om dagen, hvor de i alt besøgte 4-5 patienter. 

Med en hestevogn tog transporten 4 timer, da hastigheden 

normalt var 8 km i timen. Med bil tog det kun godt 1 time. 

Det gav altså både en lettelse for lægerne, men sandelig 

også en større service for befolkningen.16

Upålidelige lastvogne i byer

Mens de første personkøretøjer efterhånden var blevet 

set i de fleste små flækker i landet, varede det længere, før 

store lastbiler kom udenfor de store byer.

Til eksempel kan nævnes, hvorledes Postvæsenet i Kø-

benhavn fik anskaffet deres første lastbiler. Først lejede man 

en enkelt vogn og fik hermed konstateret, at et sådan køre-

tøj kunne være et alternativ til kørsel med hestevogne. Man 

anskaffede sig herefter i 1909 hele tre eksemplarer bygget 

af Berliet i Lyon. Lastbilerne var dog ikke ens, da de kunne 

læsse henholdsvis 500 kg, 750 kg og 800 kg, og de havde 

motorer fra 8 til 14 HK. I løbet af et år i 1910/11 kørte de tre 

biler tilsammen den imponerende længde af 63.346 km. Det 

var dog ikke uden problemer, for bilerne var ude af drift i 

Kurven viser antallet af 

firhjulede motorkøretøjer. 

Det var ikke før efter 1. 

Verdenskrig, at bilkøbet for 

alvor tog fart.

Der var desuden en anseelig 

mængde motorcykler. I de 

første år var der fire gange så 

mange motorcykler som biler.

1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
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tilsammen 186 dage. Hertil kom et større antal punkteringer: 

i alt 129 gange måtte man skifte dæk og slanger. De mange 

uheld afskrækkede dog ikke Postvæsenet, for i 1911 bestilte 

man yderligere 11 køretøjer. Disse var dog af en helt anden 

konstruktion, da det blev elbiler efter tysk forbillede.17

Mindre varevogne var der tidligt så gode modeller af, at 

de kunne være et seriøst alternativ til hestevogne. En lang 

række virksomheder i København bragte deres varer ud. På 

grund af forbuddet mod kørsel på Strandvejen måtte Wessel 

& Vett, Fonnesbech, Cloëtta, Messen, Simon Olesen og andre 

af hovedstadens førende forretninger have hestevogn, når 

de skulle nordpå til endda nogle af de bedste kunder i deres 

forretninger.18 Først da den nye motorlov fra 1913 trådte i 

kraft, måtte vejvæsenet i Københavns amt modstræbende 

gå med til at også motoriserede køretøjer måtte køre der.

Verdenskrigens lastbiler til Danmark

Det er blevet sagt, at amerikanernes lastbiler var med til at 

vinde 1. Verdenskrig.19 Der var nok mange sammenfaldende 

årsager, men rigtigt er det, at der kom rigtig mange lastbiler 

i brug i forsyningstjenesten, og at mange af dem var ame-

rikanske. Den mest udbredte og kendte var Mack lastbilen 

AC, som blev introduceret i 1916. Det var et stort og stabilt 

skrummel med en motor på hele 40 HK, som via kædetræk 

trak baghjulene. Under verdenskrigen leverede Mack mere 

end 6.000 lastbiler til både de amerikanske og engelske styr-

ker. Lastbilen forparti var ret fladt, og de engelske soldater 

kaldte den for en bulldog. Herfra stammer fabrikkens senere 

varemærke, en bulldog.

Det var verdenskrigen, som gav et særligt stort boom i 

lastbiler. I Frankrig havde der kun været knap 15.000 lastbiler, 

men da krigen sluttede, var der 180.000 køretøjer alene i den 

allierede zone, hvoraf de 40.000 var amerikanske.20

En del af disse lastbiler kom her til landet. Da krigen var 

forbi, blev mange lastbiler solgt rundt om i Europa. Efter 

nogle år med stilstand i bilimporten – og periodevis benzin-

rationering – kom der pludselig for den tids vedkommende 

meget velkørende køretøjer til Danmark, og de var med til at 

sætte en ny standard for, hvad køretøjer skulle kunne.

Introduktionen af lastbilen skete i modsætning til per-

sonbilen noget langsommere og senere. Så relativt sent 

som i 1910 fandtes i hele landet kun 77 lastbiler svarende til 

8 % af det totale antal automobilkøretøjer. 

Antallet af lastbiler steg efterhånden og begyndte meget 

langsomt at hale ind på andelen af personbiler. Indtil 1917 lå 

andelen af lastbiler på 13 %, og den holdt sig på 21% i de før-

ste år af 1920’erne, indtil den steg kraftigt i slutningen af årtiet 

til 28 %, som stort set holdt 1930’erne igennem. På samme 

måde som med personbilerne skete der et fald i begyndelsen 

af 1930’erne, men det blev overvundet efter et par år.21

De første lastbiler var ikke særlig holdbare, og de blev 

hurtigt udkonkurreret af bedre modeller. Den gennemsnit-

lige levealder anslås for perioden 1924-1932 kun at være 

på 7½ år.22

„Ingen Uhyrer hos os“

Det var nogle rystede amtsvejinspektører, som i 1920 fik 

forevist en speciel traktor. „Goliath”, som køretøjet hed, ve-

En vellæsset Scania Vabis lastbil er gået i 

knæ omkring 1920 i hovedstadsområdet 

og chaufføren forsøger at løfte den fri med 

en dunkraft. Lastbiler skulle ikke fjerne sig 

for meget fra byernes brolagte veje før der 

opstod problemer.
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jede nemlig selv 10 tons og den kunne tage en last på 5 

tons. Med fuld last gav dens bagaksel et tryk på 9 tons, mens 

forakslen trykkede 6 tons. Hertil kom påhængsvogne, som 

belæsset vejede 8 tons hver.

Amtsvejinspektørerne kunne dog snart ånde lettet op. 

„Goliath“kunne ikke få køretilladelse i Danmark og blev sendt 

retur til Østrig. Men de var klar over, at det var nødvendigt 

med en motorlov, som forhindrede køretøjer af denne type 

i at køre på deres veje.23

Det var desuden også med gru at de danske vejfolk så på 

udviklingen ude omkring i verden. Køretøjerne blev større 

og større. En studietur i 1924 til USA gav en vejingeniør sved 

på panden. Herovre talte han på en trafikeret vej 12.000 mo-

torkøretøjer – og kun 6 hestekøretøjer – i løbet af en dag. 

Mange havde en totalvægt på omkring 15 tons, og da 70 % 

af vægten lå på baghjulene, trykkede hvert af baghjulene 

med et tryk på 5-6 tons.24

Endnu værre var det i England, hvor der begyndte at køre 

lastbiler på op til 17 tons. „Sådanne uhyrer får dog næppe 

straks indpas herhjemme“konstaterede amtsvejinspektør 

Andreas Kjærgaard fra Frederiksborg amt – med rette for 

mange år fremover.25

Det var dog en udvikling, som ikke kunne stoppes. I 1922 

var lastbiler i USA den mest økonomiske transportform ved 

varetransporter op til 60 km, og for enkelte varegrupper 

endda 120-160 km. En stikprøveundersøgelse viste, at den 

gennemsnitlige vægt for lastbiler var på knap 7 tons, men 

også at næsten 12 % af køretøjerne havde overlæs.26

Det må nævnes, at denne udvikling også kom til Dan-

mark. Her blev det endda så udbredt, at det blev „tilladt“at 

have overlæs. Et cirkulære fra Justitsministeriet i 1933 be-

stemte nemlig, at ministeriet ikke havde noget imod en 

overbelastning på under 10 % af vognens tilladte belast-

ning. En større overbelastning op til 20 % kunne måske også 

tillades, hvilket blev overladt politiet at vurdere.27

De første busser

Busser fik deres gennembrud efter 1. Verdenskrig. Da de 

første gang var en selvstændig gruppe i statistikken, var 

der blevet talt 200 busser. I de følgende 4 år fik køretøjet sit 

endelige gennembrud, idet antallet næsten fordobledes til 

800. Nu kunne man også på landet blive transporteret i et 

lukket køretøj, på samme måde som byboerne i de største 

byer længe havde haft deres sporvogne og busser.

Gennembruddet skyldes bedre og mere komfortable kø-

retøjer. Således begyndte opvarmede biler at komme frem 

omkring 1924, så kørsel hele året blev bekvemt.28

Det krævede ikke meget kapital at etablere en busrute i 

forhold til anlæg af jernbaner. Det blev derfor et område for 

privat virkelyst, hvor håbefulde unge mennesker anskaffede 

sig et køretøj på kredit og begyndte at køre bus. Den tekniske 

udvikling af køretøjerne var stadig ikke særlig udviklet og slet 

ikke, når man sætter dem i forhold til datidens elendige veje. 

Hovedparten af ruterne holdt derfor ikke så længe.

Passagergrundlaget i bussernes barndom bestod i stor 

udstrækning af folk på udflugt og i mindre udstrækning af 

Introduktionen af lastbiler skete 

langsomt. Først efter  

1. Verdenskrig kom dette køretøj 

til landet i et betydende antal.
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egentlige pendlere.29 På dage med godt vejr var der stor til-

strømning til ruterne. Omvendt blev ruterne ofte reduceret 

kraftigt i vinterperioden, hvor der måske kun blev kørt, når 

der var markedsdage i den lokale købstad.

Da mange af ruterne kun kørte om sommeren, var en rutes 

succes afhængig af vejrliget. Desværre for mange busselska-

ber var der i begyndelsen af 1920’erne nogle våde somre.30

Ofte blev lastbiler også benyttet til personkørsel. De 

blev brugt til turistkørsel, familiekørsel, skolekørsel og 

transport af fodboldhold til kampe. Folk kunne sidde hyg-

geligt overfor hinanden på siddebrædder eller bænke i 

hver side af ladet.. Hvis det blev regnvejr, kunne der sæt-

tes jernrør op i hvert hjørne af ladet til en presenning eller 

måske et fast tag.31

På Bornholm benyttede ejeren af en destruktionsanstalt 

på hverdage sin Ford T lastvogn til døde dyr, men om af-

tenen og i week-enderne blev den brugt til personkørsel. 

Ejeren havde fået bygget en karrosse med et træskelet be-

Nogle af de krigsførende styrkers lastbiler endte i Danmark. Således 

købte Aarhus Oliemølle 16 stykker af mærket Mack. De fik en for lastbiler 

usædvanlig levetid. I 1967 kørte endnu et par stykker på fabrikken, og ca. 10 

af dem har overlevet som veterankøretøjer hos samlere og på museer.*

* Jessen 2005, s. 35.

Køretøjet Goliath levede op til sit navn. Med last og læssede 

påhængsvogne kunne der i alt køre 31 tons rundt på vejene 

til vejmyndighedernes store skræk. Importøren H. Sommer 

måtte dog sende køretøjet tilbage til Østrig.

Fotografi fra prøvetur i København 1920.

klædt med metalplader og en kaleche med celluoidvinduer 

på hver langside, som kunne slås op i dårligt vejr. Det har 

sikkert lugtet slemt, og myndighederne forbød da også 

kørslen omkring 1923.
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Andre vognmænd fortsatte kørslen med kombinerede 

lastbiler og bus, og helt frem til 1935 fandtes denne kørsel 

på Bornholm. Mange af vejene på den tid var stadig grusve-

je, og selvom der blev dækket af med presenninger, kunne 

passagererne være helt grå af støv, når de nåede frem til 

bestemmelsesstedet, da støvet let blev suget ind ad den 

åbne bagende.

Det var dog en fordel at bygge helt lukkede karrosser. 

Således havde en vognmand kørsel med svin til slagteriet i 

Rønne. Lastbilen blev derfor spulet med kogende vand på 

slagteriet, når kørslen var overstået. Vognmanden kunne nu 

nå hjem for at få den faste karrosse sat på for at køre med 

turister for hotellerne ved 9:30 tiden.

I København kørte en vognmand med en rustvogn, som 

også kunne indrettes med sæder til turistvogn.

Så sent som i 1930’erne blev der stadig bygget karrosser. 

Standarden blev til stadighed forbedret, så kvaliteten var 

næsten som i en ’rigtig’ bus. Således kunne en karrosse på 

hver side have vinduer, som kunne skydes op og ned ad en 
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Busser blev for alvor et befordringsmiddel uden for byerne 

efter 1918. Der skete næsten en firdobling af antallet i løbet af 

få år i begyndelsen af 1920’erne.

Busser blev i stor udstrækning færdiggjort på danske værksteder og fabrikker. 

Ligesom med lastbiler og specialvogne som ambulancer og droscher blev 

karrosserier bygget på et udenlandsk chassis. Her ses det første lidt firkantede 

karrosseri fra karetmager Duus i Aabenraa i 1924.

Busser i hele landet

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

læderstrop, og op mod chaufføren var der et skydevindue, 

mens der bagtil var en dør samt vinduer. Der fandtes kar-

rosser så store, at bilen kunne rumme op til 21 passagerer. 

Et sådan stort arrangement krævede en kran og måske en 

ombygning af vognmandens garage.
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I de første mange år kunne motorcyklerne dominere de 

fleste danske veje om sommeren. Det var der én god grund 

til: de måtte køre overalt på de danske veje, da deres vægt 

var så tilstrækkelig lav til, at de vægtbegrænsninger automo-

bilerne blev pålagt, ikke ramte motorcyklerne.

En af de mest kendte danske motorcyklister var forfatte-

ren Johannes V. Jensen, som både talte og skrev begejstret 

om det nye køretøj. 

Motorcyklerne var fortrinsvis importeret fra udlandet. 

Der fandtes dog enkelte danske fabrikker, hvis motorcykler 

siden hen er blevet ikoner. I alt har der måske været mere 

end 50 forskellige fabrikker, som har fremstillet motorcykler 

Rutebilen Randers-Grenå var en af de 

mange, som kom i fast rutefart, da de fik en 

pålidelig teknik. Bussen af mærket Audi har 

vognmand J. Bach sikkert fået leveret med 

karrosseri bygget hos Darr i Silkeborg, det 

senere DAB, ca. 1923.

Her et billede af en af de første busser i 

København i 1913, hvor Frederiksberg 

Sporveje indsatte busser bygget hos 

franske Dion Bouton. De kunne hver rumme 

27 passagerer. Busser blev hurtigt gode 

transportmidler i byerne, hvor folk boede 

tæt og hvor vejene ofte var gode brolagte.

Selvom busser og lastbiler var begyndt at blive et rimelig 

pålideligt transportmiddel i 1910’erne, besluttede Rigsda-

gen dog stadig oprettelse af nye jernbanelinier, f.eks. kom 

der på Fyn jernbanen Odense-Brenderup-Middelfart i 1911 

og Svendborg-Fåborg 1916.32

De populære motorcykler 

Kronragede, tatoverede og læderklædte motorcyklister med 

klubmærke på ryggen er en ny foreteelse. Motorcykler var 

fra starten transportmiddel for mere brede kredse end bi-

lerne, da motorcykel var langt billigere end bilen. Ret mange 

anskaffede sig tillige sidevogn, så hele familien kunne trans-

porteres på en gang.
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i et vist antal.33 Det har dog kun været et fåtal af dem, som 

havde held med en egentlig serieproduktion.

Motorcykler til militæret

Motorcyklernes pålidelighed – eller mangel på samme – kan 

ses fra en af turene med Elleham-klubben. I sommeren 1907 

skulle 23 af medlemmerne vise motorcyklers potentielle 

nytte til militære formål. Af de 23 køretøjer havde 9 ingen 

beskadigelser efter køreturen, mens de øvrige 14 tilsammen 

havde 22 skader. Fire motorcykler måtte helt udgå, og fire 

andre måtte have hjælp af en mekaniker. Der var 11 punkte-

ringer og 11 fejl ved motoren. I gennemsnit brugte de uhel-

dige motorcyklister 20 minutter på reparationer den dag.

Denne beskrivelse fortæller lidt om hvor upålidelige mo-

torcyklerne var. Alligevel blev øvelsen betegnet som en stor 

succes, og efter i nogle år at have haft frivillige motorcyklister 

som ordonnanser på løs basis, etablerede militæret i 1911 

motorcykelkorpset officielt. Det var stadig med frivillige mo-

torcyklister, men nu fik de uniform og uddannelse.34

Tidligt blev der kørt konkurrencekørsel, f.eks. en tur 

Sjælland rundt, eller det var hastighedsløb på stranden 

på Fanø (hastighedsløb var forbudt på offentlig vej; der-

for måtte man ved løb angive maksimale hastigheder for 

kørerne). Ud over det sportslige havde det tillige en kom-

merciel side, idet det i en periode med tvivlsomme kon-

struktioner var en velegnet metode til at bortluge useriøse 

fabrikanter.

Motorcyklen var helt fra den tidligste periode et brugskø-

retøj. Der var så mange læger, arkitekter, landinspektører og 

dyrlæger, der havde en motorcykel, at de stiftede deres 

egen motorklub.35

Så tidligt som i 1907 fik postvæsenet og politiet Elleham-

motorcykler, så nu blev de for alvor et brugskøretøj; i hvert 

fald i de store byer – hvor der ikke var langt til et reparati-

onsværksted.36

Nimbus motorcyklen

Elleham-motorcyklen mistede sin opfinders interesse. Det 

blev derimod en anden motorcykel, som for alvor blev den 

„danske“motorcykel, nemlig Nimbus. Fabrikationen kom 

først i gang i 1918, hvor fabrikant P.A. Fisker ville udvide sin 

produktion til mere end støvsugeren Nilfisk.

Allerede i 1909 var der 3.467 indregistrerede motorcykler* – næsten fem gange så mange, som 

der var biler. Først omkring 1920 overhalede bilerne motorcyklerne i antal. Nu var prisen på 

biler faldet, bl.a. da den seriefremstillede Ford T blev solgt i tusindvis, og snart fik biler også lov 

til at køre på biveje. Antallet af motorcykler fortsatte med at stige støt frem til 2. Verdenskrig.

Til højre i figuren angives antallet af sidevogne.

*Hos Poulsen 1987, s. 28 angivet, at det er tallet i 1905. Statistikken fra Vejtransporten i tal og tekst må dog bedømmes som 

mere pålidelig.
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Det blev ikke så meget denne første model af Nimbus 

motorcyklen, fabrikken blev kendt for. Produktionen stop-

pede i 1926, hvor der kun var produceret 1.252 stk. Under 

de valutasvage år begyndte firmaet dog igen at bygge mo-

torcykler i 1934.37

Man beregnede, at en motorcykel 1924-1932 i gennem-

snit havde en levetid på 10½ år,38 men hvis man beregnede 

levealderen for en Nimbus motorcykel, vil gennemsnittet 

blive 20-40 år – en tid som med de mange bevarede ve-

terankøretøjer langsomt er i stadig stigning. Nimbus er et 

køretøj, som på mange måder har levet op til sit navn: glorie 

eller stråleglans.

Stadig flest hestevogne

Længe var motorkøretøjer kun lidt kuriøse køretøjer uden 

den store betydning. I 1912 fandtes der i landet kun 1.504 

biler og 4.223 motorcykler, mens der til gengæld var over ½ 

mio. heste. Kun på enkelte områder havde motortrafikken 

vundet indpas.

Størstedelen af transportbehovet på vejene blev udført 

af hestekøretøjer. Selv de stigende transportmængder blev 

delvis klaret af dette køretøj og ikke af biler. En trafiktælling 

på vigtige indfaldsveje i Århus viste, at trafikmængden steg 

fra 204 tons totalvægt i1908 til 277 tons i 1915. Der var kom-

met motorkøretøjer til i 1915, men de transporterede kun 

45 tons mod hestevognenes 232 tons. Først efter verdens-

krigen begyndte bilerne for alvor at nærme sig hestekøre-

tøjerne, og i 1924 var hestene blevet overhalet. Der var dog 

stadig en betragtelig transport med hestekøretøjer på 32 % 

og selv i 1928 var andelen af hestetransport på 16 %.39

Heste var dyre. De krævede pasning og skulle have store 

mængder føde – op til 68 % af udgifterne i en vognmands-

forretning kunne gå til foder til hestene.40

Der var også en stor „slitage“på heste. Især hvis de skulle 

køre hurtige vogne eller trække tunge læs, levede de i kort 

tid.

De forbedrede veje er ofte blevet forbundet med mo-

torkøretøjer, men de var også en stor fordel for hestetrans-

porten. Vogne blev lettere at trække, hvorved hestenes an-

strengelser mindskedes, så de spiste mindre samtidig med, 

at de kunne leve længere. 

Fra de første trafiktællinger kan vi følge udviklingen – el-

ler rettere afviklingen – af transporten med hestevogne. I 

1924 stod hestevognene ved Odense for 243 tons af den 

kørte vægt i døgnet, mens motorkøretøjerne allerede kørte 

med 842 tons. 5 år senere kørte hestekøretøjerne med 105 

tons, mens motorkøretøjerne stod for 1.389 tons.41

I 1928-1929 udgjorde hestevognene i snit knap 13 %. 

Der var dog store udsving, hvor f.eks. Hjørring amt havde 

22 % og, Tønder og Thisted amter begge lå på 26 %. Til 

gengæld trak egnene omkring de store byer godt ned, 

hvor Odense amt havde landets næstlaveste andel på 

knap 6% hestekøretøjer, og Københavns amt var helt nede 

på godt 4%.42

Opfinderen Ellehammer med sin 

scooterlignende motorcykel, Elleham, 

som siden 1904 blev produceret i måske 

mere end 1.000 eksemplarer.* De 70 

medlemmer af Elleham-klubben var en 

entusiastisk menighed, som både dyrkede 

det sportslige og det selskabelige.**

* Damkier og Engstrøm 1946, s. 27.   **Annonceret i Motor, 

div. årgange.
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Billedet ændrede sig drastisk omkring 1930. Gennem-

snitskørslen med hestevogne i 1934 var nu faldet til 7% 

– næsten en halvering43 – og faldet fortsatte frem til 1939.44

Der var nødvendigvis ikke den store forskel på udgifterne 

til hestevogne i forhold til lastbiler. Selv så sent som i 1950 

kostede det i en større by 5 kr. i timen at have et énspands 

hestekøretøj til at køre for sig og 6,2 kr. for et tospand. Her 

kostede en lastbil med fast lad op til 2 tons 7,30 kr. i timen 

og 8,30 kr., hvis der var vippelad.45

Ved motorløb viste fabrikant Fisker, at 

hans motorcykel, Nimbus, var både stabil 

og hurtig. Den blev bygget i to versioner i 

to forskellige perioder. Her ses versionen 

fra den første periode, ”kakkelovnsrøret“ 

populært kaldet, da dens tank og ramme 

gav mindelser om et opadstigende rør.

Nimbus motorcyklen blev den mest populære danske motorcykel. Her ses Nimbusklubben på udflugt i 1924.

Vi har tidligere hørt om byernes vognmænd, som hav-

de monopol på kørslen indtil grænsen for næste købstad. 

Vognmændene startede oprindelig med hestevogne, men 

efterhånden fik de også motordrevne køretøjer. Det ses så-

ledes fra Odense, at i 1923 havde 54 af byens vognmænd 

110 hestespand, men kun 8 biler. I 1928 havde 52 af vogn-

mændene nu noget færre heste, nemlig 92 spand, mens 

antallet af biler var steget til 21. De efterfølgende år ser ud 

til at blive det endelige gennembrud for bilerne, hvor de 
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11,2 tons.48 Vægten har sikkert reguleret sig efter forholdene. 

Var vejen for dårlig, kunne hestene ikke klare at trække læs-

set, og når vejene var gode, kunne der sættes mere læs på. 

Der var ikke i færdselsloven i 1932 begrænsninger på he-

stekøretøjernes vægt. De nævnte store flyttevogne lå over 

den vægtgrænse, som motorkøretøjerne havde med deres 

maksimale 8 tons.49

 Cykler

Cykler havde allerede før 1900 fået en trafikal betydning. 

Et af argumenterne for at oprette færgefarten Middelfart-

Snoghøj i 1902 var, at cyklister foretrak den kortere vej Snog-

høj-Kolding end den længere over Fredericia.50

Man kan se, at transportmidlet var så udbredt på den 

tid, at der i 1907 endda måtte bygges en stor cykelstald ved 

Snoghøj med plads til 100 heste og hele 200 cykler.51 

Følgende historie er fortalt af forfatteren Johannes V. Jen-

sens søn, men kunne i og for sig være fortalt fra alle andre 

familier på den tid.

Først en historie fra omkring 1913, da familien havde 

sommerhus i Tibirke.

”De første år havde kun far og mor cykler, og når vi skulle 

til vandet, havde far os begge to (børn) på cyklen. Jeg sad 

foran på stangen, med benene ud til venstre. Bagpå stod 

Heste blev handlet på markeder som dette 

i Viborg i 1914. Priserne var i øvrigt gode 

under verdenskrigen, hvor mange heste 

blev eksporteret til Tyskland.

nu 91 vognmænd i 1933 rådede over 115 biler, men kun 

57 hestespand.46

Hestevognene var de tungeste

Hestevogne vejede normalt langtfra så meget, som motor-

køretøjerne gjorde. Vognene for personkørsel nåede sjæl-

dent over 2 tons. Blandt de største hestevogne var chara-

banc’erne, som med op til 12 personer kunne have en vægt 

på ca. 1,8 tons.

Nogle steder i landet var hestevognene særlig tunge, især 

i høsten. Store vogne kørte med roer under roekampagnen, 

hvor en roevogn i Sakskøbing med en egenvægt på 1 tons 

fyldt med roer og jord kunne veje 3.800 kg. I Maribo kunne 

man få mere på vognen, nemlig 4.500 kg, mens rekorden 

lå hos landmændene i Nakskov, som kunne få mere end et 

halv tons mere på vognene, så deres totalvægt kom op på 

4.700 kg. Til vognenes vægt kom de to hestes – i Nakskov 

og Sakskøbing hver på 900 kg, mens man i Maribo brugte 

en lidt lettere hest på 750 kg.47

I de store byer med gode veje kunne man i 1920’erne 

køre med tungere hestevogne. Mens en almindelig arbejds-

vogn på landet med to heste i alt kunne veje 2,6 – 3,5 tons, 

kunne en arbejdsvogn i byerne veje 4,7-7 tons. Flyttevogne 

kunne endda veje mere: i 1926 ca. 8,5 tons og i 1933 hele 
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Jens, med en hånd på hver af fars skuldre. Og der skulle træ-

des til på de sandede veje, hvor der af og til var en slags cy-

kelsti inde i vejkantens græs, men hvor man ofte måtte køre 

på selve den ujævne vej, løs og stenet. Og vejen var bakket, 

så man tit måtte af og trække. Jens stod på hønsepinden, en 

forlænget møtrik på baghjulet, altid på venstre side. På den 

pind stod man i timevis, med tynde sommersko. Det højre 

knæ lagde man på bagskærmen og belastede den frygte-

ligt, når smerterne i venstre fod blev uudholdelige.”

”Far havde en simpel sort cykel, som han brugte næsten 

daglig. Mors var gul, og den havde træfælge. Dækkene var 

dårlige dengang, mønstret blev slidt, og de revnede langs 

vulsten, og når det skete, var situationen alvorlig. Der fand-

tes en udvej, den udvendige dækslap, lavet af spaltlæder og 

med hægter i kanten, så den kunne lægges over det svage 

sted og snøres mellem egerne. Det var skærverne, som lå 

løst overalt på vejene, der kvæstede dækkene.

Kørslen var nu ledsaget af rytmisk dunken, når lappen 

passerede vejbanen, og ofte tog den på gaflen, og så var 

dens liv kort. Den var ikke som gummiet på en måde selv-

rensende: gamle hestepærer, og det der var værre, hunde-

efterladenskaber, blev længe siddende på sådan en lap og 

blev på en måde en del af den for stedse”.52

Dansk Cyklist Forbund har på en måde været motororga-

nisationernes modstykke på cyklernes område, selvom de 

langt fra på noget tidspunkt opnåede bilisternes organisa-

toriske styrke. Cykelsagen startede med Cykelstiforeningen 

i 1897. De fremstormende cyklister havde allerede i 1882 

fået åbnet ride- og gangstierne i København for cyklerne, 

hvilket det følgende år kom ind i politivedtægten. Glæden 

varede dog kort, for i 1892 gik politiet imod cyklisternes veje. 

Man mente, at cyklerne kørte stierne fast og var på vej til at 

overtage dem. Det var altså i kampen mellem ridning og 

cykelkørsel, at foreningen blev dannet.

I 1905 blev foreningen nedlagt i forbindelse med, at 

Dansk Cyklist Forbund blev oprettet. Det var starten på 

en række landsdækkende initiativer, hvor kampen for flere 

cykelstier fortsatte. Der blev også oprettet hjælpestationer 

rundt om på kroer og traktørsteder med en pumpe og re-

parationsværktøj for nødlidende cyklister.53

Foreningen fik hurtigt mange medlemmer; i 1924 var der 

omkring 4.500. 

VEJE OG TRAFIK

Vejene var især efter 1. Verdenskrig ved at blive dårlige. Ef-

ter automobilerne i større tal var kommet på vejene, var de 

blevet ujævne. Sandet blev suget op af gummihjulene, og 

stenene blev rykket op og endte i grøften. På amtsvejene 

kunne vejene blive holdt nogenlunde jævne, da der var vej-

mænd til at reparere og lejlighedsvis vande og tromle.54

Derimod var der ikke de store midler hos sognekom-

munerne, som havde ansvaret for bivejene. Her måtte man 

ofte nøjes med at lægge skærver på om efteråret, når det 

fugtige vejr gjorde det muligt. Herefter blev der strøet lidt 

1909   1914   1923   1929

Heste i hele landet
120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

Heste var længe den vigtigste trækkraft, og antallet steg et 

godt stykke ind i 1900’tallet. På landet, hvor heste var billige 

at have på kost, havde man stadig brug for trækkraft på 

marker og vej. Derimod aftog hesteholdet i byerne i takt med, 

at motorkøretøjerne tog over.

I diagrammet er år 1909 sat til 100 %

København

Provinsbyer

Landet
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Bil og stude måtte i endnu mange år leve 

side om side på vejene, efter dette billede 

blev taget i Grindsted i 1911.

grus på, og så gjorde man ikke mere. Køretøjerne skulle nu 

selv trykke skærverne ned i vejen.

Der var stadig en udbredt modstand mod de nye motor-

køretøjer. Selv en amtsvejinspektør med ansvar for et amts 

landeveje kunne mene, at det bedste, der kunne gøres, var 

at fylde grøfterne op, for så havde man da ikke dem at vælte 

i, når ens hest blev sky for et automobil.55

Specielt efter verdenskrigen tog udviklingen fart. Til ek-

sempel kan vi se, at trafikken på en af landets mest trafikerede 

landeveje, Roskildevejen, var steget betydeligt. Der var sket 

næsten en fordobling af køretøjer og last mellem 1887 og 

1921. Omkring 1887 var der en daglig trafik med 283 tospæn-

der hestevogne og 261 enspændere, hvilket blev beregnet til 

1.240 tons. En tilsvarende tælling i 1921/1922 viste 329 heste-

vogne, 326 motorvogne med luftgummihjul (personbiler og 

varevogne), 191 lastbiler og 147 motorcykler, hvilket på en 

dag tilsammen gav 2.094 tons for de 993 køretøjer.56

Efter verdenskrigen blev bilerne både mere stabile og bil-

ligere, så de kunne udvikle sig til et seriøst transportmiddel. 

Samtidig blev det i 1921 tilladt at køre på bivejene. Nu var 

der klart for den egentlige motorisering af Danmark.

Lastbiler – landevejens værste fjende

Blandt de ansvarlige politikere var der en stor modstand 

mod lastbilerne. Især så man skævt til dem, fordi 

lastbilejerne ikke betalte særlig meget i forhold til den 

slitage, de udførte. Således udtalte en amtmand og 

kammerherre, at „de store, tungtbelæssede Lastbiler med 

de massive Ringe og med de ligeledes tungtbelæssede 

Paahængsvogne er Landevejenes værste Fjender; de 

skærer gennem Vejens Dæklag og Pakning, og efter faa 

Maaneders Befaring gør disse Lastbiler alle Veje, som 

ikke er chaussébrolagte, – hvor vel vedligeholdte de end 

har været – saa hullede og udslidte, at de næsten bliver 

ufarbare. At disse Lastbiler kan udøve deres ødelæggende 

Virksomhed uden Særafgift og uden, at der gives Adgang 

til at forbyde eller regulere saadan Færdsel, naar der – med 

Rette – er paalagt Rutebilerne en saadan Afgift og givet 

Adgang til at forbyde disse.“Det sidste forbud gav nemlig 

de lokale vejmyndigheder ret til i perioder at stoppe for 

rutebilers kørsel, hvis de formodedes at kunne ødelægge 

en vej; samme mulighed havde man ikke overfor måske 

tungere lastbiler.57

Cyklen blev transportmidlet for alle – unge som gamle, i by og 

på land. Her tre cyklister ved Køge-egnen omkring 1920.
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”Ud for Benløsegård var der tværs under Roskildevej en 

kampestensgang. Vi børn kravlede igennem fra den ene side 

til den anden og blev møgbeskidte, men det lød så sjovt der-

inde, når de store margarinebiler kørte over.“Således husker 

Verner Jensen de første lastbiler han oplevede i 1920.58 

Vejene brød sammen

Det var et alvorligt emne, der var kaldt til møde til en junidag 

på Fredericia rådhus i 1916. 17 af landets amtsvejinspektører 

var mødt op for at imødegå et forslag til den nye motorlov, 

der lige var på trapperne. Der var nemlig blevet udarbejdet 

et forslag til loven af en privat gruppe, „Fællesudvalget”, og 

man frygtede at dette forslag ville blive vedtaget, hvilket 

ville medføre broer og vejes ødelæggelse.

Det var først og fremmest de tunge lastbiler, man var 

bange for. Der var endnu en del broer og vejstykker, der 

ikke kunne klare køretøjer med en vægt på 3 tons. Ifølge 

vejinspektørerne skulle de lokale kommunale råd kunne 

forbyde en sådan vægt eller i det mindste indskrænke de 

tunge køretøjers hastighed. Hastigheden var i det hele taget 

et problem, og man ønskede ikke, at lastbiler måtte køre 

stærkere end 15 km i timen. Endelig ville man også sikre sig, 

at penge fra afgifter i stor udstrækning blev fordelt direkte 

til vejfolkene, så de kunne forbedre vejene.59

Det var faktisk interessant, at amtsvejinspektørerne var 

imod Fællesudvalgets forslag, idet dette udvalg var blevet 

etableret efter forslag af Amtsvejinspektørforeningens for-

mand, R. W. Winkel, fra Københavns amt. Han deltog heller 

ikke i mødet – sandsynligvis af politiske årsager – så de syns-

punkter fra vejfolkene, der ikke kunne komme igennem via 

Fællesudvalget, måske kunne påvirke lovgivningen ved en 

direkte henvendelse.

Fællesudvalget var blevet nedsat af en bred kreds af in-

teressenter i loven. Der var 5 repræsentanter fra hver af de 

store kommunale foreninger: Amtsrådsforeningen og De 

samvirkende Sognerådsforeninger. Hertil havde Forenede 

Danske Motorejere, 7 repræsentanter og den anden bilin-

teressegruppe, Kongelig Dansk Automobilklub, 4. Vejfolkene 

sad med tre medlemmer, og var således den mindste grup-

pe bortset fra turistforeningernes to medlemmer.60

Man skal tænke på, at det var en stor omvæltning, der 

skete med vejene og derved også for amtsvejinspektørerne. 

En amtsvejinspektør kunne i 1913 udtale: „Jeg har nu været 

Vejinspektør siden 1883, og vi arbejder ikke anderledes i Dag 

end den Gang”.61

Det var hverken første eller sidste gang at vejfolkene 

blandede sig i trafikpolitik. Næsten hvert år siden 1914 hav-

de Amtsvejinspektørforeningen søgt at få deres synspunk-

ter igennem. Nogle gange søgte man støtte hos Amtsråds-

foreningen, De samvirkende Sognerådsforeninger og de to 

De danske amter havde i 1923 ansvar for i alt 7.601 km veje. Hertil kom 14 km 

såkaldte landevejsgader i købstæder.

Den altovervejende belægning var almindelig makadam, og på andenpladsen 

lå de rene grusveje. Kun få hundrede km havde en bedre belægning. Der var 

de 145 km chaussébrolægning, fortrinsvis ved meget trafikerede steder. Kun 

godt 300 km vej var i 1923 blevet belagt med tjære eller nogle af de øvrige 

nye belægningsmetoder.*

* Lomholt 1936, s. 25.

Belægning på landeveje 1923

 alm. Brolægning 13

 chaussé-brolægning 145

 andet 18

 overfladebehandlet makadam 296

 alm. makadam 5.237

 grusveje 1.893

 i alt 7.601

Syv vejvæsener anskaffede – som Vejle Amts Vejvæsen gjorde 

i 1917 – en lastvogn af mærket Gideon. Det var store køretøjer 

på mellem 3 og 4 tons og havde alle vippelad, som kunne 

tippes ved at dreje på et håndtag bag på køretøjet.
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motorklubber; andre gange måtte man selv fremføre sine 

synspunkter, når organisationerne ikke var enige.

I 1918 foreslog man således igen, at det skulle være muligt 

helt at forbyde kørsel på biveje og på svagt byggede broer.62

Bilerne var de store syndere, og da Amtsvejinspektørfor-

eningen i 1920 udtalte, at „en nogenlunde rationel Forbed-

ring af Landets Veje“ville koste flere hundrede millioner kr., 

blev motororganisationerne bange for at dette tal var for 

højt og ville kunne få negativ indflydelse på udbygningen 

af vejene. Organisationerne fik da formanden til at moderere 

foreningens udtalelser og angav, at det snarere ville koste 

ca. 9 mio. kr.63

Forsøgsvejen ved Roskildevej

Et af de mærkeligste vejstykker i landet var på Roskildevej 

ved Glostrup. Når et køretøj nåede til vejstykkets begyndel-

se, skulle føreren eller kusken vælge en af de tre kørebaner. 

Hvis han kørte en hestevogn, skulle han køre i højre bane, 

hvis han kørte med et køretøj med hel- eller halvmassive 

ringe skulle han køre i den midterste bane, og endelig skulle 

køretøjer med luftringe køre i den tredje bane.

Roskildevej var den vigtigste vej ud af København mod 

syd og vest, og af den grund benyttede vejfolkene den til 

et enestående forsøg. Ikke alene var vejstykket en forsøgs-

vej – dem havde man mange andre steder, hvor slitagen af 

forskellige typer vejbelægninger løbende blev fulgt – Ved at 

skille trafikken i de tre hovedgrupper, havde man mulighed 

for at se de forskellige køretøjers påvirkning på veje.

Vejen blev oprettet i 1926 i et stort og dyrt projekt, som 

staten ydede tilskud til.

Der blev gjort forsøg med de fleste belægninger, man 

kendte på den tid. Der var almindelig makadam-belæg-

ning med overgrusning, makadam overfladebehandlet 

med to forskellige emulsioner og så de faste belægnin-

ger med chaussébrosten, asfalt og cement. I løbet af de år 

forsøget blev udført, kom nye belægninger til som f.eks. 

toplagsfyldt makadam, mens andre blev erklæret for for-

ældede.

De videnskabelige resultater bekræftede de formodnin-

ger, man i forvejen havde. Således blev en vej af ren maka-

dam ødelagt af køretøjernes hjul, hvor levetiden var 2 år, når 

„Kør ad rigtig bane”, lød opfordringen på skiltet ved 

forsøgsbanen ved Glostrup Det var Danmarks bidrag 

til vejforskning på højeste internationale plan for at 

undersøge forskellige færdselstypers slitage på forskellige 

vejbelægninger.
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der udelukkende blev kørt med luftringe på den, mens den 

faktisk kunne holde hele 8 år, når der kun kørte hestevogne. 

Omvendt ødelagte hestevogne meget hurtigt de overflade-

behandlede belægninger, og selv en så stærk overflade som 

cement blev kraftigt påvirket af hestevognene.

Man beregnede også, hvor meget de enkelte køretøjer 

sled på vejene. Således sled lufthjulene 3,6 mm pr. millio-

ner tons, 55 mm pr. mio. tons ved massive hjul og 200 mm 

pr. mio. tons jernhjul. Dette enestående forsøg ebbede ud 

i slutningen af 1930’erne og stoppede i 1938,  da problem-

stillingen var blevet forældet.64

Det var dog ikke slut med at samle oplysninger om sli-

tage og trafik. Der var til gengæld opstået helt andre pro-

blemer, som skulle løses på anden vis, som vi vil høre om i 

de følgende kapitler.

Dæk på vejene

Dæk betød meget for motorkøretøjerne. Uden kunne biler 

ikke køre stærkt, og kørslen ville være ubehagelig.

Samtidig var dækkene desværre det mest bløde punkt 

for de nye køretøjer. De punkterede meget ofte, og i det hele 

taget holdt et dæk ikke til mange tusinde km.

En af årsagerne til punkteringerne var de løse skærver, 

der ofte lå på dårligt vedligeholdte veje. Det fik FDM til i 

1916 at ville belønne de vejmænd i hvert amt, som var bedst 

til at holde deres vejstykke fri for disse „Gummiødelæggere”. 

Pengepræmierne skulle være på 10 og 25 kr., hvilket var et 

anseeligt beløb på den tid, svarende til 1-2½ dags indtægt. 

Amtsvejinspektørerne takkede dog nej for dette initiativ,65 

men det forhindrede ikke FDM i efterfølgende at præmiere 

en vejmand i Svendborg med et sølvbæger.66

Initiativet ser ikke ud til at have løst alle problemer. Der 

var fra motororganisationerne stadig utilfredshed med 

vejenes dæklag, som betød mange punkteringer. Det var 

især skærverne og stenmel af flintesten, som var de store 

skurke. Det lykkedes i slutningen af 1920’erne at få Mini-

steriet for Offentlige Arbejder til at udsende et cirkulære 

om, at skærver af flintesten skulle undgås. Det var især 

skærver af sten fra grusgrave, som havde en stor andel af 

flintesten.67

De tungeste køretøjer blev man dog i starten nødt til 

at forsyne med massive dæk. I 1914 kunne selv de svære-

ste luftringe ikke bruges til lastbiler over to tons, så det var 

nødvendigt med massive og halvmassive gummihjul eller 

måske endda jernringe. Begge dele betød en betragtelig 

vægtforøgelse, hvorved nyttelasten ofte var mindre end 

bilens egenvægt. Køretøjer med massive ringe kunne kun 

klare op til 40 km i timen.

Derfor var de tungeste lastbiler nødt til kun at bevæge 

sig i de store byer med brolægning, som kunne klare deres 

kørsel. Udenfor ville vejene hurtigt blive ødelagt pga. stød 

fra de massive dæk.

Efter verdenskrigen kom nye dæk frem, som med et 

dæktryk på 7 atm. kunne klare mere end 1 tons og herved 

kunne de sættes på 3 tons lastbiler. Holdbarheden var ringe 

og meget begrænset – som ved datidens øvrige dæk. De 

Denne lastbil fra Scania-Vabis hørte til de 

tungeste køretøjer med en totalvægt på 7½ 

tons. De fleste veje ville uden tvivl bryde 

sammen, hvis den kom uden for Odense by. 

Lastbilen var sikkert bygget på Scania-Vabis 

fabrik på Frederiksberg, som byggede ca. 

175 lastbiler og 75 personbiler fra 1914 og til 

fabrikken lukkede i 1921.*

* Fra www.scania.dk
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kunne kun klare at køre 10.000 km, hvor dæk til personbiler 

havde en levetid på ca. 17.000 km i 1925.68 

Dækkene blev stadig forbedret, og langsomt krøb vogne-

nes lasteevne i vejret. Først til 5 tons og senere til 7 tons. I 1928 

lykkedes det at konstruere et dæk med lavt tryk til lastbiler. 

Det var de såkaldte ballondæk, som i 1923 var kommet frem 

til lette biler, og som nu kunne klare vægten af tunge lastbiler 

ved blot 4 atm. overtryk. Det var i samtiden et lige så stort 

fremskridt, som da man gik fra faste og til luftfyldte ringe.

I 1933 kunne luftringe klare vogne med over 10 tons ak-

seltryk. Dækkene blev samtidig lettere, og det var med til at 

gøre, at en lastbil med en egenvægt på 13 tons kunne klare 

en nyttelast på 25 tons, ikke mindst fordi chassiserne ikke 

mere behøvede at være overdimensionerede på grund af 

rystelserne fra de massive dæk.

De forbedrede dæk betød samtidig en kraftig nedgang 

i udgifterne til gummi, da de nye svære ballondæk kunne 

holde til mere end 100.000 km kørsel.

Brugen af massive og halvmassive ringe faldt kraftigt ef-

ter 1927. Der blev det år vedtaget to love, som befordrede 

udviklingen. Den ene lov forbød direkte massive ringe fra 

1934, mens den anden pålagde køretøjer med disse ringe 

en noget højere afgift.69

Forsøgsbane var dog et forkert ord, for banen var blot en del af Roskildevej 

– i øvrigt dér hvor motorvejen i dag skærer. Der var forskellige belægninger 

på vejstykket, således at slitagen kunne måles.

Der var stor interesse for resultaterne fra de danske forsøg. 

Her ses forsiden på den første engelsksprogede rapport fra 

forsøget udgivet i 1928.

Arbejdet omkring forsøgsbanen var meget omfattende. Således skulle alle 

køretøjer tælles. Teknikerne udviklede derfor udstyr til automatisk tælling. 

Her ses en tegning af en fysisk kontakt. Senere blev der udviklet systemer, 

som blev aktiveret ad elektromagnetisk vej.
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Bilernes belastning af vejene

Der var stor forskel på den viden, man havde om køretøjers 

slid på veje, og datidens teoretiske beregninger. Den prakti-

ske erfaring var mere veludviklet end teorien.

Ved forsøgsvejen ved Roskildevej fandt man ud af, at me-

get tunge hestevogne sled meget mere end mange lettere 

hestevogne. Derimod fandt man, at overfladebehandlede 

veje var tilstrækkelige til køretøjer med luftringe – man 

skulle blive klogere.

Man regnede ganske enkelt med, at to motorvogne på 

500 kg sled lige så meget som én på 1 tons. En måling af en 

vejs trafik skete derfor dengang gennem en simpel formel: 

tons vægt pr. meter vej pr. døgn. Det var altså den vægt, som 

kørte på et stykke vej i løbet af et døgn. Der blev taget hensyn 

til, hvor bred vejstykket var. Det er forståeligt, at en kørebane 

på en vej med to kørebaner blev slidt mindre end en vej med 

kun en kørebane. Helt holdt formlen dog ikke, når der kun var 

en kørebane, da køretøjerne kørte nogenlunde i det samme 

spor uafhængig af, hvor bredt vejstykket nu var.70

I dag ved vi, at én enkelt lastbil faktisk kan ødelægge lige 

så meget vej som mange tusinde små biler, men det vidste 

man altså ikke på den tid. 

I 1920’erne regnede man med en fast vægt på de for-

skellige køretøjer. Det svingede lidt fra tid til tid, men i 1929 

antog man, at en hestevogn i alt i gennemsnit vejede 2,39 

tons, et køretøj med luftringe 1,55 tons, mens et med mas-

sive eller halvmassive ringe vejede 5,78 tons.71 

I praksis vidste folk godt, at de tunge lastbiler og busser 

sled meget mere end nok så mange små køretøjer. Derfor 

blev lovgivning og regler i politivedtægter og amters dis-

pensationer administreret efter princippet, at de tungeste 

køretøjer skulle holdes væk fra de svageste veje, hvad dati-

dens svage bremser også gjorde nødvendigt, og de skulle 

relativt set betale meget mere i afgifter.

Det var snusfornuften, som dengang herskede; viden-

skab og teoretiske eksperter havde endnu ikke fået magt 

i vejsektoren. 

Udvikling som i USA?

Man må „have for øje, at automobiltrafikken sikkert er meget 

langt fra at have kulmineret her i landet”, som en vejingeniør 

sagde ret profetisk i 1924. Det må vi sandelig sige, at han 

havde ret i. Han og de øvrige vejfolk havde dog det problem, 

at de ikke vidste, hvor meget trafikken ville stige.

Næstvedvej ved Slagelse i 1923 ville man i dag kalde en hullet sti, men sådan var størstedelen 

af landets bedste landeveje. Der ligger stadig vand i vandpytter på vejen, og til venstre kan vi se 

bunker af skærver og grus klar til, at vejmanden kunne udføre sit vedligeholdelsesarbejde.
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Dengang havde Danmark 17 biler pr. 1000 indbyggere, 

men hvor meget ville antallet af biler stige?72 Man skævede 

kraftigt til de amerikanske forhold, når fremtidige vejstykker 

skulle planlægges. Her var der 127 biler pr. 1.000 indbyg-

gere. I Sverige havde man benyttet en prognose ud fra en 

stigning til det amerikanske niveau over 10 år, og den blev 

tilsvarende benyttet i Danmark – i øvrigt kun lidt overdrevet 

viste det sig.73

Dimensionering af vejes bredde og delvis også belæg-

ningens art og tykkelse skete ud fra færdselstællinger. En 

meget trafikeret vej i 1924 var således en vej, som havde 200 

køretøjer i døgnet (til sammenligning: i dag findes landeveje 

med mere end 13.000 køretøjer i døgnet). På den tid svarede 

de 200 køretøjer til en samlet vægt på 300 tons eller 75 tons 

pr. meter af vejens bredde.

Der blev også stillet nye krav til vejenes udformning. Det 

var ikke nok mere bare at reparere de gamle veje. De skulle 

bygges om til den nye tids udfordringer. De skulle være bre-

dere. Hvor veje traditionelt var blevet bygget i en bredde på 

3,8 – 4,4 meter, skulle der nu være en meters mellemrum 

mellem de hurtigkørende biler. Selve vejbanen skulle også 

forbedres, så den fik en bedre bæreevne. Det skulle undgås, 

at den blev gennemtrængt af fugtighed, hvorfor mange ar-

bejdsmænd måtte grave dybere grøfter rundt om i landet.74 

Hvor grøfter tidligere havde været ca. 45 cm dybe, skulle 

de ved bredere veje være 60 cm. Derimod kunne grøftens 

bund gøres noget smallere på op til 30 cm, hvor man tidli-

gere havde haft 45 cm.75

Grøfter var ikke tilstrækkelige til at afdræne stiv lerjord. 

I stedet måtte selve vejen drænes med drænrør eller pak-

ninger af sten. I en dybde på ca. 1 m under vejbanen kunne 

der i midten af vejen f.eks. lægges et længdedræn i form af 

en stenfyldt rende.76

Bærelagene blev ofte ødelagt, og der var ikke andet at 

gøre end at bygge dem op igen. Hertil skulle lægges bære-

lag på op til 15 cm tykkelse.

Vigtigt var, at reparationer skulle gøres, så snart det blev 

nødvendigt. Vejmanden havde traditionelt repareret ved 

at smide skærver på, hvor der opstod hjulspor eller huller. 

Arbejdet blev nu meget mere kompliceret, for huller skulle 

oprenses, og der skulle tjæres, inden der blev anbragt små-

sten.

Der opstod tidligt en stor gummiindustri 

i Danmark med fremstilling af dæk og 

slanger. Den ældste fabrik var Schiønning 

& Arvé, og billedet er fra den anden store 

fabrik, Codan i Køge.

Dækfirmaer annoncerede flittigt, for på det tidspunkt gik op mod 30 % af 

kørselsudgifterne til indkøb af dæk. Staten arbejdede lejlighedsvis for skat 

på dæk, som Sverige fik i 1922. Indtægten forventedes at blive næsten lige så 

stor som indtægten fra benzinafgiften.
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Selvom der var blevet overtjæret, måtte overtjæringen 

gentages flere gange det første år. Først herefter kunne man 

nøjes med at overtjære en gang om året.77

Det var i det hele taget blevet nye tider. Hvor man tidli-

gere kunne nøjes med at forny en vejbelægning hver 10-12. 

år, skete det nu langt oftere. Faktisk måtte hele det opbyg-

gede system med vejmænd og tilhørende rutiner ændres 

drastisk.78

„Automobilernes Angreb på Kørebanerne“

Vejinspektører og andre vejfolk vidste ikke meget om de 

teoretiske forhold omkring slid på veje. De kunne blot kon-

statere, at der skete en slitage, hvor mindre eller store dele 

lejlighedsvis blev ødelagt og lå som håbløse dybe hjulspor. 

De vidste blot ikke hvorfor.

De kunne let se, at støvplagen var forårsaget af de hur-

tigere køretøjer, men der var også de mere alvorlige „Auto-

mobilernes Angreb på Kørebanerne”, som landets førende 

amtsvejinspektør, R.W. Winkel i Københavns amt, betegnede 

det i 1917.79

„Automobilhuller“ blev et fænomen. Det var huller, som 

opstod i det samme kørespor. Der blev udtænkt den teori, 

at de fortrinsvis opstod, hvor der næsten udelukkende blev 

kørt med motorkøretøjer. Hullerne opstod typisk i fugtigt 

vejr på flade vejstrækninger, hvor vandafledningen var van-

skelig. De måtte skyldes bilernes differentialer, som ikke var 

Det var ikke usædvanligt i bilismens første årtier, at man 

punkterede en gang om dagen. Dette billede er fra et 

motorløb, hvor der blev skiftet hjul.

Faste dæk var længe en nødvendighed 

for de tungeste køretøjer, mens de lettere 

privatbiler kunne køre på oppumpede 

’ballondæk’. I slutningen af 1920’erne blev 

det også muligt at lave ret bløde lavtryks 

luftdæk til lastbiler. Mindre holdbare veje 

kunne nu også bære de tungere køretøjer.

gode nok til at overføre kraften fra det ene hjul og til det 

andet, hvis køretøjet på en ujævn vej bumpede, så det ene 

hjul kom op i luften. Kraften kunne på grund af den dårlige 

teknik ikke overføres til det andet hjul, og når det nåede 

vejbanen igen, ville det køre hastigt rundt og med stor kraft 

ødelægge vejen her. Dette hul medførte endnu et bump 

for efterfølgende biler, hvorved resultatet blev endnu flere 

automobilhuller. 80

Vejfolkene stod i mange år magtesløse over for fæno-

menet. Da der kom nye dæk i løbet af 1920’erne, håbede 

man de kunne afhjælpe problemet. Disse nye ’ballondæk’ 

var lette, og da de kun skulle oppumpes svagt, forventede 

man, at de ville være mere nænsomme over for vejen.
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Tøbrudsskader

Vintrene var slemme ved vejene. Strenge vintre kunne øde-

lægge store dele af de danske veje. Det var dog først, når 

vinteren holdt op, at de egentlige skader opstod.

Det var ikke kun noget, som kun hørte motorkøretøjerne 

til. Omkring 1885 havde Roskildevej et forår været i så dårlig 

stand, at den næsten ikke var fremkommelig, og der måtte 

holdes vagt både nat og dag, for at færdslen kunne ledes 

uden om de værste plørehuller. Man forsøgte at lægge store 

mængder af sten og skærver de blødeste steder, men al-

ligevel hændte det, at en mand ved højlys dag og midt på 

vejen kørte i sænk og væltede.81

Fænomenet er tøskade. De første mange år vidste man 

ikke meget om årsagen, bortset fra at det havde noget med 

vand at gøre efter frost. Nyere undersøgelser har vist, at det 

skyldes dannelse af islinser, hvor vand via kappilarisk hæv-

ning suges op fra undergrunden. Jordarter som ler og silt kan 

suge vand op. Resultatet er, at selv lette køretøjer kan øde-

lægge en vej, hvor islinserne er tøet og vandet ikke er ledt 

væk endnu. Vejen nærmest æltes i stykker i løbet af kort tid.

Der var slemme vintre i 1912, 1917 og 1924, hvor mange 

veje blev ødelagte. Der var ikke andet at gøre end at ud-

lægge granris, hvor hullerne skulle beskyttes, så hjulene ikke 

gravede endnu dybere.

På kort sigt måtte man dog stoppe ødelæggelsen. Den 

mest effektive måde var at stoppe kørslen med tunge vog-

ne, hvilket myndighederne faktisk i et vist omfang havde 

Denne lastbil måtte ikke køre på de danske 

veje efter 1934. Det skyldtes ikke dens 

vægt, som kun var to tons, men fordi dens 

faste ringe ødelagde vejene, hvorfor de 

blev forbudt.

Lastbilen, der er af det amerikanske 

mærke Day-Elder fra omkring 1917, blev 

fotograferet ved en brugsforening på 

Viborg-egnen ca. 1922. 

Ved Loven om Motorkøretøjer af 1918 forsøgte Amtsrådsforeningen at få 

Trafikministeriet til at beskytte især de mindre biveje. Inden loven trådte i 

kraft i 1919 stillede Amtsvejinspektørforeningen, FDM og KDAK i fællesskab 

forslag om et forbudsskilt, som kommuner skulle have lov til at bruge for at 

udelukke de tungeste køretøjer.*

*Amtsvejinspektørforeningens 7. Aarsberetning, 1918, s. 14-18.
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mulighed for. Rutebiler kunne stoppes, mens det ikke var 

helt så let med lastbiler. Skanderborg amtrådskreds havde 

i vinteren 1923/24 ønsket at stoppe for kørsel med lastbiler 

over 1.450 kg, men Justitsministeriet nægtede. Der var da 

ikke anden mulighed end at opfordre de vejfarende til at 

undlade kørsel, hvilket de vist ikke efterfulgte. Da rutebilerne 

på den tid betalte for at køre på vejene, kunne man ikke 

drømme om at forbyde deres kørsel.82

På et tidspunkt i begyndelsen af 1920’erne var en bil kørt 

fast på en vej som følge af kørebanens dårlige tilstand. Bil-

ejeren rejste sag an for at få erstatning for sin ulempe. Det 

nægtede retten. Den henviste til, at det var normalt, at veje 

blev ødelagt ved tøbrud.83

På langt sigt havde man mulighed for at forhindre tø-

brudsskader. Man kunne dræne bedre ved at lede vandet 

til grøfterne. Efterhånden forstod man, at en undergrund af 

stift ler eller klæg ofte gav tøbrudsskader.

Til dræning blev anbefalet store drænrør på minimum 

8 cm i diameter, for at tilstrækkelige mængder vand kunne 

ledes væk.

Grøfter skulle graves endnu dybere. Det gav problemer 

med de efterhånden mange telefon- og elektricitetsmaster. 

De måtte flyttes til den yderste grøftekant.

Selv de elskede vejtræer måtte undertiden flyttes eller 

fjernes, for ikke at drænrørene blev stoppet til af rødder. Især 

antallet af piletræer blev kraftigt reduceret, da deres rødder 

var gode til at finde vand selv i fjerntliggende drænrør.

Dødsulykken

Ulykker vakte stor opmærksomhed, dengang da bilerne var 

få. En af den tids mest kendte ulykker var, da en ung velhaven-

de direktør, Harry Cordoza, på 27 år i 1911 lige havde anskaf-

fet sig en ny sportsvogn for det – på den tid – astronomiske 

beløb af 25.000 kr.Hans ulykke betød, at en del landevejen 

senere  blev døbt  „Cordozavej“ og „Cordozasvinget”. Det er 

vist de eneste vedjstykker i Danmark, der er opkaldt efter en 

playboy og uforsvarlig billist.

 Direktøren kørte en sommerdag midt på dagen fra sit 

hjem i Bredgade i København og sydpå mod Køge. Han 

havde sin chauffør med, da han ikke selv havde kørekort, 

men da han gerne ville prøve sin nye bil, bad han chaufføren 

sætte sig på passagersædet, hvorefter han overtog rattet. 

Cordoza var en beleven herre, og på vej ud ad byen tog 

han to yngre damer op på Falkoner Alle. Det skulle de nok 

ikke have gjort, for med – efter sigende – 120 km. i timen 

gled vognen ud i et sving i Jersie Strand. Direktøren mistede 

herredømmet over bilen, og de fire ombordværende blev 

slynget ud og en af damerne blev dræbt.

Episoden havde offentlighedens opmærksomhed. Da-

gen efter udtalte direktøren sig beredvilligt til den lokale avis, 

Roskilde Tidende. Han forklarede, at han flere gange havde 

kørt væddeløbsvognen, som med sine 6-cylindre havde en 

kraft på 70 HK. Han undskyldte sig med, at „friktionen“(det 

vi i dag kalder bremsen) nægtede at virke, formentlig fordi 

den var løbet varm. Han havde observeret, at den røg stærkt, 

og ville have standset. Han mente ikke, at ulykken var hans 

skyld, for bilen var lige kommet fra værksted, så han troede, 

den var i orden. Han udtalte desuden, at han ikke havde fået 

vognen forsikret, så han mistede en formue.

Der opstod en harme mod den fartglade direktør. Han 

bekymrede sig øjensynligt mere for sin bil end for det døds-

fald, han havde været årsag til.84

Politiet kommer på vej

Sammen med vejenes voksende betydning for trafikken, 

fik politiet helt nye opgaver. De mange nye regler omkring 

motortrafikken skulle overholdes og administreres.

Overtrædelse af regler om hastighed var et evigt tilbage-

vendende og diskuteret punkt.

Således fandtes en regel, som betød, at bilister skulle 

nedsætte farten til 15 km og samtidig dytte i hornet, når 

biler krydsede visse store veje. Det glemte to bilister ved vej-

krydset i Gribsvad på landevejen Middelfart-Odense, hvilket 

blev takseret til de store bøder på 30 og 100 kr., hvilket var 

store beløb i 1922.85

I nærheden af krydset boede i øvrigt to modstandere af 

de nymodens transportmidler og deres hasarderede kørsel. 

I hvert fald angav de jævnligt bilister, som forsyndede sig. Vi 

lader Politikens Motortidende86 fortælle om fartfælden ved 

Gribsvad og angiverne i 1922:

„Et par smukke Eksemplarer af Arten er Skrædderen i 

Gribsvad og de Herrer Klein på Strandmosegaarden ved 

Nivaa. Skrædderens bilfælde er krydset ved Gribsvad Kro, 

hvor man baade forlanger Farten nedsat til 15 Kilometer 

og kræver, at Hornet skal bruges. Skrædderen overvaager 

begge dele. Hvis en samvittighedsfuld Bilist nedsætter sin 
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Fart i overensstemmelse med Opslaget, bruger han sand-

synligvis ikke sit horn, thi saa er det ikke nødvendigt. Altsaa 

er han sikker på Bøden, hvad enten han kører hurtigt eller 

langsomt. Skrædderen er på sin Post i Grøften og arbejder 

uset og lydløst. Han er kommet saa vidt i sin Biljagt, at han 

nu ligefrem tilstiller Politiet hektograferede Anmeldelser, 

hvor Pladsen står aaben til Motornummer og Forseelse. 

Selv en Amatør kan være systematisk. Man fortæller også 

om denne nidkære Bilfjende, at han gaar til sin Gerning 

som en Jæger til sin Jagt: – Saa, nu skal vi ud og fange 

Biler!

De to herrer Klein på Strandmosegaard driver Jagten på 

en mere bekvem maade. De sidder i deres Have og passer 

paa, at ingen kører med over 15 Kilometers Fart over dette 

stykke af Strandvejen. Hvordan de kontrollerer Farten, ved 

ingen, lige saa lidt som man ved, med hvilket Baandmaal, 

Skrædderen maaler Fart ved Gribsvad Kro. Thi der er endnu 

ikke nogen Motorfører, som har staaet Ansigt til Ansigt med 

dem ved dommeren. Man faar et Bødeforlæg og betaler for 

ikke at spilde sin Tid, og Fjenden arbejder videre i Grøften 

eller i sin Have.

Bladet opfordrer alle Motorførere til at møde personlig 

og tilbagevise Klagen, hvis de er sikre paa, at de ikke har for-

set sig. Bevisbyrden paahviler Angiveren. Lad os faa Fjenden 

op af Grøften. Træk ham ind i Retssalen!

Det trækker altsaa op til Krig mellem Motormændene og 

deres Anmeldere.”

Lokale folk i Gribsvad kunne dog korrigere historien med, 

at det ikke kun var skrædderen, der var emsig. Også politias-

sistent Hugo Aagaard sad tit på sin gren i et træ og noterede 

flittigt de lovstridige bilister. En dag blev det en af de lokale 

for meget, og han savede grenen over.87

Episoden kunne fortolkes således, at trafikforseelser blev 

benyttet af arbejderklassen (politiet) til at fange overklassen 

i fartfælder (datidens bilejere).88

Gideon lastbilen årgang 1919 fra Thisted amt havde i bagenden et 

håndsving, som fik vippeladdet til at dreje. Vognen havde desuden en 

påhængsvogn på to tons. Der var bremser på påhængsvognen, men da der 

ikke var forbindelse til bremserne på forvognen, fandtes også et lille sæde til 

’bremsemanden’.
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Mange vognmænd og chauffører havde økonomisk 

fordel af at overtræde reglerne. Her får vi en af de mange 

historier, som rutebilejer og chauffør Chr. Ramsgaard kunne 

fortælle om, hvorledes han snød politiet:

”Det var en travl lørdag i 1930, jeg ved 18-tiden kom kø-

rende op ad den stejle Vesterbjerg, der med sine tre skarpe 

sving godt kunne være en drøj omgang at klare for en ru-

tebil, der var tungt lastet med otte passagerer for mange, 

hvilket ud fra et økonomisk synspunkt var ganske udmær-

ket, men langt fra lovligt og ville koste bøde, om jeg var så 

uheldig at møde færdselspolitiet. Men de plejede ikke at 

være på de kanter så nær Lemvig og slet ikke på den tid af 

dagen. Der var fred og ingen fare.

Dog kun tilsyneladende, for netop, som jeg når det skar-

pe sving på toppen af Vesterbjerg og drejer til venstre, ser 

jeg til min store forskrækkelse overbetjent Frandsen, land-

betjent N. Dam og motorsagkyndig Laurits Høj stå midt på 

landevejen i færd med at kontrollere en lastvogn, der var 

kørt op på den lille, flade vægt, politiet bruger.

Overbetjent Frandsen var trådt ud midt på vejen og gav 

tegn til, at jeg skulle standse.“Rutebilen standsede, og de 

faste rutebilkunder var klar over, at vognmanden kunne få 

problemer, og en del skyndte sig ud af bilens bagdør.

”Jeg kørte hen mod vægten, der blev anbragt under 

det yderste af baghjulets tvillingedæk. Nu viste det sig, at 

vægten var så lav, at den ikke kunne løfte rutebilen så højt, 

at begge de blødt oppumpede ballondæk kunne frigøres 

fra vejbanen. Lige meget hvor vi anbragte vægten, var der 

altid et eller noget af de to dæk, der rørte ved vejbanen, så 

resultatet blev forkert.“Med stolthed kunne vognmanden 

fortælle, at han næsten konsekvent kørte med et større læs 

end han måtte, men at han kun én gang havde fået en bøde 

på 100 kr.89

Verdenskrig og vejtrafikken

Verdenskrigens udbrud i 1914 medførte straks svære tider 

for de motorkørende. Et benzinselskab ophævede straks de-

res kontrakt om levering til læger, idet det henviste til force 

majeure. Der kom ganske vist et skib til landet med 5.000 

I takt med bilismens udbredelse fik politiet en stigende rolle. Det skulle ikke 

kun som her gribe ind ved lovovertrædelser og ulykker, men fik i stigende 

grad ansvar for vejes udformning og skiltning.
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tønder amerikansk benzin i oktober, men en anden skibs-

ladning blev beslaglagt af englænderne.

Regeringen iværksatte straks efter krigsudbruddet en 

række foranstaltninger herunder udførselsforbud for auto-

mobiler, olie og benzin.

Gummi viste sig hurtigt at blive et alvorligt problem, og 

priserne steg kraftigt. Der blev holdt godt øje med potentielt 

smugleri ved toldstederne. F.eks. forsøgte en tysk købmand 

at få påsat nyt gummi i Danmark. På tilbagevejen blev han 

imidlertid stoppet, og ikke alene blev det påvulkaniserede 

gummi konfiskeret; han fik oveni en bøde på 1.000 kr.90

Englænderne krævede, at benzin under ingen omstæn-

digheder måtte genudføres. Danske bilister kunne herefter 

kun få benzin, hvis de underskrev en erklæring på, at de 

ikke ville genudføre. Samtidig fik det pågældende benzin-

kompagni ret til at undersøge vedkommende brugers han-

delsbøger.91

Krigen strammede til. Der blev problemer med at skaffe 

benzin. De resulterede i hamstring, da benzin ikke som 

flæsk, sukker og brød var rationeret med rationeringskort. 

Selv biler fra de allierede lande var der problemer med at 

indføre på grund af forhold til andre krigsførende lande.

Helt galt blev det i foråret 1917, hvor der blev udstedt en 

række forbud for at spare på benzinen. Private biler måtte 

ikke mere køre om natten, og på søndage måtte man kun 

køre indtil 15 km fra sin bopæl og på hverdage 40 km. Dro-

scher skulle ophøre med at tage kunder kl. 24, og de skulle 

være i garage senest 0:30. Benzinen blev stadig ikke ratione-

ret, men der blev snart indført maksimalpris på 1 kr. pr. kg.

Manglen på benzin fortsatte, og fra sommeren måtte 

man ikke mere køre på ren benzin, benzol eller petroleum; 

det skulle blandes med sprit i et bestemt forhold. Samtidig 

blev der et generelt forbud mod kørsel fra kl. 9 aften og til 5 

morgen. Få måneder efter blev situationen endnu værre, for 

da blev der forbud mod at benytte dansk sprit, og da der kun 

blev importeret 100 tons sprit om måneden, var motorkørsel 

dømt til at gå i stå, når de bestående lagre var opbrugt.

Bortset fra læger og dyrlægers kørsel var motorkørslen næ-

sten helt stoppet. På Valby Gasværk forsøgte man at fremstille 

benzol, men kvaliteten var ikke tilstrækkelig god. I stedet blev 

der eksperimenteret med at køre på gas fra acetylén, men det 

blev ikke nødvendigt, da krigen var ved sin afslutning.92

Vejbyggeriet var også gået i stå under krigen. I det sid-

ste krigsår måtte mange vejarbejder ligge stille på grund af 

manglende brændstof.93 Kun 9 ud af de 20 amter lykkedes 

det for at holde damptromlerne i gang i 1918. Tilsvarende 

var der 3 amter, som havde fået deres motortromler ud at 

køre ved at bruge erstatningsbrændstof i form af tran og for-

skellige tjæreolier. I flere amter var man derfor gået tilbage 

til at benytte hestetrukne tromler.

Der manglede samtidig materialer til vejbyggeriet. Kun 

de amter, som selv rådede over knusemaskiner, kunne 

fremstille tilstrækkeligt med skærver. Al sejlads fra Sverige 

og Bornholm var nemlig stoppet af angst for minespræng-

ninger og de deraf følgende høje skibsfragter.94

Det blev muligt at købe brugte biler fra de tyske fronter, 

og myndighederne gav dem lov til at køre på trods af deres 

jernfælge, så mange veje blev derfor hurtigt ødelagte.

I februar 1919 blev Benzin-nævnet ophævet og kørslen gi-

vet fri. Benzinen var dog høj med en pris på 1,60 kr. pr. kg.95 

Snart blev det muligt at købe biler igen, og selvom staten 

fik indført en luksusbeskatning, stod folk nærmest i kø for at 

Krigen rasede omkring Danmark, og 

militæret mobiliserede. Der blev også 

anskaffet motorkøretøjer til forsvaret som 

denne danske Gideon lastbil fra Horsens 

i 1916. Denne model var dog ikke så 

vellykket og udgik af tjenesten i 1920 efter 

blot 30.000 km.
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købe bil. Der var stadig lidt „gullasch“over tiden, hvor mange 

havde ekstra mange penge til rådighed.

Det betød en voldsom opblussen i kørslen, og ikke alle 

kørte lige godt. Justitsministeriet udstedte i 1920 en formelig 

advarsel, at ministeriet „under Hensyn til den i Befolkningen 

herskende Misstemning i Anledning af de overhaandtagende 

Lov-Overtrædelser og dermed følgende Ulykkestilfælde“ville 

tage kørekortet for bestandigt fra eventuelle lovovertrædere. 

Der var lidt af en panik i befolkningen mod bilismen.96

Den manglende færdselskultur

Efterhånden blev det klart, at bilismen efter dens store vækst 

efter verdenskrigen var kommet for at blive. Alle folk skulle 

lære at leve med de nye forhold, og først og fremmest måtte 

børnene lære de nye regler, så de kunne undgå farerne fra 

den nye teknik.

Det var dog ikke sikkert, at skolebørnene tog trafi kpro-

blemerne særlig alvorligt. I hvert fald blev der i 1921 sendt et 

cirkulære til landets skoler om, at de skulle indskærpe deres 

elever, at de ikke måtte kaste til måls efter vejskiltene (som 

på den tid ofte var fremstillet af emalje, der var meget sår-

bare for stenkast). 

Da der blev vedtaget en ny færdselslov i 1923, fi k KDAK 

udarbejdet en populær udgave med de vigtigste regler og 

udsendt den i 300.000 eksemplarer til skoler, off entlige myn-

digheder etc.97

Politiet måtte undertiden regulere færdslen, hvor der 

især i de store byer var tidspunkter med trafi kpropper af biler 

i vejkryds, hvor de holdt på kryds og tværs.

Man skal forstå den manglende færdselskultur ved, at der 

faktisk ikke tidligere havde været behov for nogen færdsels-

kultur. Eller rettere, at samfundet havde været indrettet på 

KDAK tog initiativ til at fremstille anskuelsestavler til færdselsundervisning i skolerne. Foreningen fi k en af tidens mest populære 

kunstmalere, Rasmus Christiansen, til at tegne tavlerne, som blev udgivet i 1922 sammen med en vejledning til lærerne. 

Kort efter udarbejdede FDM et tilsvarende undervisningsmateriale.*

*Ipsen 1926, s. 82-83.
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nogle meget få og simple regler omkring omgangen med 

heste og hestevogne. Ethvert barn havde lært, at man skulle 

være påpasselig med at stå bag en hest af risiko for at blive 

sparket. Hestekøretøjerne skulle man selvfølgelig også passe 

på, men da deres hastighed var ret ringe, kunne man som re-

gel nå at komme af vejen, når man hørte hestenes trampen.

Færdselskulturen blev lært på mange måder. I de store 

byer lærte man efterhånden, hvordan man skulle færdes i 

trafi kken blandt de mange biler, men der kunne være områ-

der i provinsen, hvor biler ikke var særlig udbredte. Her lærte 

børnene ikke de mange restriktioner, der var nødvendig for 

at omgås det farlige køretøj. Derfor blev der indført regler via 

et cirkulære så sent som i 1934, at når skolebørn fra provinsen 

skulle på tur til København, skulle læreren tage en stang på 

en meter med et gult fl ag med sig, hvorved trafi kken kunne 

standse, for at skolebørnene trygt kunne gå over vejen.98

Den voksne generation skulle også opøves i at håndtere 

den nye bilisme. Det blev efterhånden et meget diskuteret 

samfundsproblem, og der kom fortalere for, at vi herhjemme 

skulle opbygge en færdselskultur.

De lod sig inspirere af den tids store forbillede, det ameri-

kanske samfund, hvor bilismen var langt mere udbredt end i 

Danmark. En rejsende til det forjættede land kunne fortælle 

om en helt ny færdselskultur ’over there’:

„I Yderkvartererne derimod sparer man Betjenten og sæt-

ter Fyrtårne op, der viser skiftevis rødt og grønt Lys. Man kan 

regulere Signalerne således, at det f.eks. i nogle Timer viser 

grønt Lys i en bestemt Retning i længere Tid end i den an-

den Retning. På den Måde kan man tage Hensyn til Strøm-

tiderne, der for nogle Byer er overordentlig udprægede. Der 

synes at være god Færdselskultur i Amerika, thi Lyssigna-

lerne respekteres, og man kan da se det ejendommelige, at 

en Bil venter, indtil Lyset skifter – selv om der ikke er noget 

Køretøj i Tværgaden“.99

Citatet er fra 1926, og det er værd at bemærke, at selvom 

bilismen da havde været kendt og udbredt i omkring 25 år, 

så var det stadig ret utænkeligt, at en dansk bilist ville holde 

tilbage for et trafi klys, hvis der ikke var noget køretøj i tvær-

gaden.
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Spiritus og bilkørsel

Det har altid været forbudt at køre spirituspåvirket. I hvert 

fald så beruset, at det blev farligt for trafi kken, og det gjaldt 

oprindelig også for kuske. Politiet kunne udføre spiritusprø-

ven: hvis kusken ikke kunne stå på benene ved egen hjælp, 

var han for påvirket til at køre hestevogn.

Anderledes alvorligt viste det sig at blive med motorkø-

retøjer, som i kraft af deres fart kunne blive – og i stor ud-

strækning blev – dødelige redskaber: ulykkesstatistikken talte 

efterhånden sit tydelige sprog. Ofte var spiritus indblandet.

Reglerne blev skærpet med den nye motorlov i 1927. Nu 

kunne kørekortet bortdømmes for kortere eller længere tid. 

Man måtte ikke føre motorkøretøj, hvis man var så påvirket 

af spiritus, at man ikke havde det fornødne herredømme 

over sine handlinger. På et værtshus skulle værten endda 

tilkalde politiet, hvis han så en af sine kunder ville køre be-

ruset i bil.100

Politiet havde dog det problem, at det ikke havde me-

toder til at afgøre, hvornår en motorfører var så påvirket, at 

vedkommende ikke kunne køre på forsvarlig måde.

Politiet i København havde fået to læger til at udforme 

et standardskema på 11 punkter, der indgik i den samlede 

bedømmelse. Lægerne skulle skønne ud fra den potentielle 

spirituskørers udseende, optræden, tale- og skrivefærdig-

hed, gang, balanceevne, hukommelse m.m.

Spiritusprøverne blev hurtigt et udsøgt motiv for re-

vyforfattere og vittighedstegnere – kendt blev Holger 
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„Gissemand“Pedersen med sin monolog: „Til spiritusprøve”. 

Den blev endda så populær, at den blev udgivet to gange 

på 78 grammofonplader – i 1929 og 1930.

Undersøgelsesmetoden var behæftet med så mange 

usikkerhedsmomenter, at der ofte opstod store diskussioner 

i retten. Dele af pressen påstod, at disse usikkerhedsmomen-

ter altid kom de kendte og velhavende til gode, ved at de 

kunne møde frem med en erklæring fra deres egen læge. 

Således var der i 1929 en sag, der vakte stor opsigt. Sønnen 

til en meget kendt person blev ved byretten idømt fængsel 

for i spirituspåvirket tilstand at have påkørt en mælkemand. 

Sagen blev anket til landsretten, hvor den tiltaltes huslæge, 

som var en kendt professor og tiltaltes svoger, forklarede, at 

den tiltaltes hudfarve og naturlige mæle er således, at dem, 

som ikke kendte ham, let kunne misforstå det og tro, at det 

var alkoholsymptomer.

Da denne lægeudtalelse fik landsretten til at ændre dom-

men til kun en bøde, rejste der sig en storm i aviserne. Poli-

tikere deltog også i forargelsen, for de havde året forinden 

været med til at kræve stramninger. Det fik justitsministeren 

til at henstille til statsadvokaterne, at de skulle kræve lovens 

strengeste straf.

Det må dog nævnes, at da den nævnte sag blev anket 

til højesteret, blev bøden hævet betragteligt og synderen 

fradømt sit kørekort for bestandigt.101

Motorkørsel blev skatteobjekt

Efterhånden som bilerne blev talrige og erkendtes at blive 

permanente, fik politikere den gode idé, at de kunne blive 

en indtægtskilde for staten. Heste og hestevogne havde for 

det meste været undtaget for afgifter, men de nye køretøjer 

mente politikerne godt kunne afgiftsbelægges. Læseren må 

tænke på, at skatteindkrævning omkring år 1900 generelt 

var meget begrænset.

Det startede med en årlig afgift på motorkøretøjer ved 

loven af 1910, hvorefter der skulle betales en afgift, efter 

hvor kraftig motoren var målt i hestekræfter eller rettere 

cylinderareal.

Da statskassen akut stod og manglede penge i 1918, blev 

afgifterne sat op. Det gjorde de også i 1924, hvor der i et 

årstid var afgift for at begrænse luksusindførelse til skade for 

handelsbalancen.

Efter verdenskrigen var der ikke den store politiske forstå-

else for bilismen. Derimod var Rigsdagen stadig tilhænger af 

Rutebilen Aarhus-Brabrand måtte som alle 

andre køretøjer jævnligt tankes op. Først i 

1927 fandt man på at pålægge en fast afgift 

for hver solgte liter benzin.

Værksteder for biler voksede frem som dette københavnske omkring 1920. 

De var populære læresteder for unge mennesker – andelen af lærlinge var 

meget højt. I de første år skulle de få biler meget ofte på værksted. Senere 

blev de mere stabile, men samtidig voksede antallet.
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at udbygge jernbanerne, hvor der endnu i 1918 blev vedta-

get en jernbanelov med forslag til hele 42 nye jernbaner. Det 

var dog kun de 9 af dem, som nogensinde blev realiseret, 

men alligevel kan man se, hvor langt bag udviklingen poli-

tikerne egentlig var.

Først i 1921 ved en større revision af motorloven fandt 

man ud af at koble indtægterne fra køretøjerne sammen 

med reparation og udbygning af vejene. Samtidig skiftede 

afgiften til at blive udregnet i forhold til køretøjets egen-

vægt, hvilket var lettere at konstatere.

Det viste sig at være en god indtægtskilde, hvorfor man i 

1924 indførte endnu en afgift i form af en omsætningsafgift 

i forbindelse med køretøjets første indregistrering. Afgiften 

var i starten „kun“på omkring 20% af værdien, men som be-

kendt er den siden blevet mangedoblet.

Succesen fortsatte, og i 1927 fandt man, at en afgift på 

benzin var formålstjenlig. Den havde samtidig det element i 

sig, at afgiften blev reguleret efter, hvor meget man kørte.

Der skete det meget væsentlige for vejsektoren, at afgif-

terne siden 1921 i stor udstrækning direkte gik til at forbedre 

og bygge nye veje. Logikken var klar. Jo tungere et køretøj 

var, jo mere det kørte, jo mere sled det på vejene, og jo flere 

penge fik vejmyndighederne.

I første omgang gik vejmidler til de enkelte amts- og by-

kommuner, men fra 1927 fik også de små sognekommuner 

ret til at få del i midlerne. Der blev udviklet et sindrigt system 

til fordeling med procentsatser af indtægter og oprettelse 

af fonde. Bortset fra mindre justeringer kørte ordningerne 

videre ind i 1930’erne. Det økonomiske kredsløb omkring 

den motoriserede trafik var blevet indført.

Amterne fik ekstra indtægter, da staten i 1923 gav dem 

bemyndigelse til at kræve skriftlige tilladelser af den vildt 

voksende rutebilbranche. Disse licenser skulle rutebilvogn-

mændene til gengæld betale for, hvilket blev udregnet efter 

antal af pladser og længden på ruten. Ordningen blev i 1927 

erstattet af en helt ny ordning, hvorefter både rutebilvogn-

mænd og fragtmænd skulle have tilladelser. Alt i alt steg 

udgifterne til transport med næsten astronomisk hastighed. 

Nu fik også Ministeriet for Offentlige Arbejder en mulighed 

for medindflydelse, da alle disse indtægter fra forskellige af-

gifter medførte, at en stor del af samfundsinvesteringerne 

blev flyttet til vejene.

Langdistancekørsel og forbindelse til øer

Det var svært og i hvert fald besværligt for bilister at køre 

langt. De ville på et eller andet tidspunkt skulle over et far-

vand eller krydse en grænse. Begge dele var vanskeligt i 

bilernes første år.

At krydse en grænse, og især grænsen mod Tyskland, gav 

store problemer. Der skulle udstedes passersedler for kør-

sel til udlandet, og fremmede turister skulle have en særlig 

nummerplade ved kørsel i Danmark. Motororganisationerne 

FDM og KDAK gik aktivt ind for at formindske de bureaukra-

tiske hindringer for bilkørslen.

Færgefarten i Danmark var tilsvarende et fortsat problem. 

Hele forbindelsessystemet var bygget op på jernbanedrift. 

Ved færgen på Storebælt forsøgte motororganisationerne 

at få lagt skinnerne forsænket i dækket, så bilerne let kunne 

komme med. Det blev afslået, og biler skulle derfor fortsat 

køre ad midlertidige foranstaltninger oven på skinnerne.

Til- og frakørslerne ved færgelejerne i Korsør og Nyborg 

var dårlige, og bilisterne måtte selv via motororganisatio-

nerne betale for at få disse forbedrede.102

Der skete dog enkeltstående fremskridt. Således etable-

rede et privat selskab i 1919 færgesejlads baseret på auto-

mobiler mellem Masnedsund og Gaabense. Tidligere skulle 

man for at komme fra Sjælland og til Falster indlade sin bil 

på en jernbanevogn i Masnedsund, hvorfra toget kørte til 

Masnedø, hvor det blev færget over til Orehoved. Det kunne 

i bedste fald tage to timer.103

Det var dog ikke alle steder, at tingene løste sig af sig 

selv. Derfor gik FDM og KDAK med i et privat firma for at 

oprette en bilfærge mellem Fyn og Jylland på strækningen 

Fredericia og Strib. Denne rute kom i gang i 1923.

Taksterne var et særligt problem og især for DSB’s færger. 

Helt galt var det med priserne for lastbiler, for det statslige 

selskab forbød ganske enkelt i 1921 en last på over 2 tons, 

hvorved de farlige konkurrenter til togene praktisk taget var 

udelukket.104

Til stadighed var Storebælt det helt store problem. Utal-

lige opfordringer til bedre forhold blev ignoreret, og først da 

FDM havde planlagt at etablere en færgerute, begyndte der 

at ske noget. Det skete ved indsættelse af bilfærgen Hejm-

dal i november 1930. Oprindelig var færgen bestilt af „Mo-

torejernes Færgefart”, men FDM overlod byggekontrakten 

til Statsbanerne, som lovede at oppe sig.105
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Stadig i begyndelsen af 1920’erne var bilerne endnu 

ikke så accepterede, at de offentlige myndigheder tog 

dem helt højtideligt. Da den nye Lillebæltsbro skulle plan-

lægges, var det en ren jernbanebro. Efter en del kritik gik 

myndighederne med til, at der kunne påmonteres en 

lille hængefærge, som ifølge Statsbanernes planer kunne 

medtage „2 almindelige Vogne eller 3 Fordvogne”. En lastbil 

med større vægt end to almindelige vogne kunne såle-

des ikke have været medtaget.106 Da loven blev vedtaget 

i 1924, gjaldt det en „dobbeltsporet Jernbanebro”. Ved for-

arbejderne til broen kunne der derfor ikke eksproprieres 

for f.eks. vejramper.

Samme dag blev der dog vedtaget en lov om en kombi-

neret vej- og jernbanebro i Sønderborg.107

FDM og KDAK – venner eller fjender?

De ansatte i vejadministrationerne var ikke de eneste med 

interesse i vejpolitik. Landets bilejere fik meget hurtigt et 

talerør i nogle kraftige folkelige organisationer – de store 

foreninger for motorbilister. Den fælles interesse betød ikke, 

at man altid var enig. Tværtimod.

Den første forening var Kgl. Dansk Automobil Klub, som 

vi tidligere har hørt om, eller Dansk Automobil Klub, som 

den hed de første år. En folkelig organisation i bogstavelig 

forstand var den som nævnt ikke. Dens første medlemmer 

tilhørte landets absolut øverste lag, som havde råd til at hol-

de chauffører, der i stor udstrækning også arbejdede som 

mekanikere på de teknisk set langt fra perfekte køretøjer. 

Foreningen var altså meget lidt folkelig i modsætning til cyk-

listerne, der i en af sine første foreninger, ABC, Arbejdernes 

Bicycle Club, havde de socialdemokratiske arbejderførere 

Borgbjerg, A.C. Meyer og Oscar Jørgensen som medlem-

mer.

Der blev meget sigende oprettet en fortjenstmedalje 

for privatchauffører i KDAK’s regi, og i 1926 havde i alt 168 

chauffører fået fortjenstmærke, heraf 74 med 3. grad, 59 

med 2. grad og 35 med 1. grad for henholdsvis 3, 6 og 10 

års tjeneste hos samme herskab. Det fremhævedes, at det 

var med til at skabe en stab af dygtige, samvittighedsfulde 

og solide privatchauffører.108

Foreningen udførte et stort arbejde for at berede vejen 

for det de så som fremtidens transportmiddel. Da de havde 

en forhandling med en justitsminister om de mange forbud, 

Færgeselskabet Middelfart-Snoghøj var en guldgrube for ejerne. 

Den blev oprindelig bl.a. oprettet, fordi cyklister på sommertur ville 

køre den korteste vej mod Sydjylland. Senere blev færgen en vigtig 

forbindelse for biler. Her er biler ved at køre ombord i Middelfart, kort 

før Lillebæltsbroen blev åbnet i 1935.
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der var blevet foreslået i lovgivningen, bemærkede justits-

ministeren, at bilen meget muligt var fremtidens køretøj, 

„men det er ikke Nutidens”.

Påvirkning af lovgivningen blev i mange år en tilbage-

vendende opgave, og i de første år skulle meget på plads 

for at det, vi i dag kalder infrastruktur, kom på plads. Der 

blev etableret aftaler med forsikringsselskaber og med fær-

geselskaber om billetpriser, internationalt samarbejde med 

udenlandske søsterorganisationer, opsætning af advarsels-

skilte, propagandature for automobiler – ikke mindst agita-

tion over for landbefolkningen.

Det første automobilkort for Danmark blev i samarbejde 

med Overvej-Inspektoratet udgivet i 1904. Heri var indteg-

net de dengang meget få åbnede veje.109

Forenede Danske Motorejere

Der havde helt fra de første år været uro i DAK. Der blev lej-

lighedsvis oprettet konkurrerende organisationer, som dog 

efter et stykke tid blev nedlagt. Foreningen havde dog efter-

hånden fået store problemer, da der hele tiden var medlem-

mer, som ikke kunne være i bestyrelse med andre. F.eks. var 

ondt blod mellem nogle af medlemmerne efter de ellers 

vellykkede pålidelighedsløb, „Jylland Rundt”, i 1908. Det var 

organiseret godt. Der havde været udsat benzin- og oliede-

poter, og en grosserer havde beredvilligt stillet en lastvogn 

med reservedele til rådighed, som skulle køre strækningen 

igennem efter sidste vogn og hjælpe de nedbrudte. Men 

en deltager havde hældt benzin på uden for en kontrolsta-

tion, en anden havde skiftet tændrør uden at få strafpoint 

og en tredje havde overhalet en anden løbsdeltager. Dette 

og meget mere kom oven i den utilfredshed, der fandtes i 

forvejen.

Det helt store konfliktpunkt var en bilfjendtlig motorlov 

i 1908, og da der efter en del kritiske artikler i tidsskriftet 

Motor blev helt store uoverensstemmelser, etableredes net-

værket, „Forenede Danske Motorejere”, med valgte personer 

fra hele landet. De skulle markere sig omkring den kom-

mende lovrevision.

Det var meningen, at organisationen skulle nedlægges 

efter at have udført sin mission, men det blev anderledes.

Tidsskriftet Motor var privat ejet, men havde i nogle år 

været medlemsblad for DAK. Medlemsbladet førte dog ef-

terhånden nærmest en systematisk „propaganda“ mod „sin“ 

forening. Blandt andet kunne læserne følge med i, hvorledes 

medlemmer løbende meldte sig ud.

Resultatet blev, at „Motor“blev medlemsblad for den nye 

organisation, som absolut ikke kun blev midlertidig – den 

blev formelt stiftet i 1920 og eksisterer endnu – og at DAK 

forsatte, nu med et nyt medlemsblad, „Auto”. Der kom så-

ledes til at eksistere to motororganisationer, som beskæfti-

gede sig med stort set de samme opgaver; FDM dog ikke 

med sportsarrangementer.110

„Pas paa Toget“ – jernbaneoverkørsler blev farlige

I foråret 1925 påkørte Varde-Nr. Nebel toget en bil ved en 

ubevogtet overkørsel. Selvom togets hastighed kun var 45 

km i timen, kørte det ca. 200 meter, før det standsede med 

den ulykkelige bilist skubbende foran sig. På den tid var man 

ved at tillade, at toge på lokalbanerne måtte hæve deres 

hastighed til 70 km, og motororganisationerne frygtede 

endnu værre ulykker.111

Denne og mange tilsvarende ulykker fik de ansvarlige til 

at indse, at der med den stigende trafik måtte gøres noget 

ved de ubevogtede overkørsler. Det var ikke så meget et 

problem for Statsbanerne, som i stor udstrækning havde alle 

deres baner indhegnede og bevogtede. Derimod var pro-

Mange bilister var medlem af Forenede Danske Motorejere 

(FDM) eller Dansk Automobil Klub (DAK; fra 1913 blev den 

kongelig, KDAK). Mange biler kørte med foreningernes 

emblem på køleren som tegn på medlemskab af en 

organisation, som kæmpede for bedre forhold for de 

motoriserede køretøjer.
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blemet fortrinsvis hos de fattige lokalbaner, som kun havde 

bevogtede overkørsler tæt på stationen, hvor man i forvejen 

havde folk. Hidtil kunne de have ubevogtede overkørsler, da 

der var få lokaltoge, de kørte langsomt, og den øvrige trafik 

var ringe og kørte ligeledes langsomt. Nu var begge trafik-

former steget betragteligt i intensitet, men jernbanerne var 

ikke interesseret i ekstra udgifter forårsaget af den trafikform, 

der konkurrerede med den.

Reglerne for togenes hastighed lå fast. Hvis banen var 

indhegnet, måtte der køres med 45 km i timen, men flertal-

let af banerne kørte kun med 40 km i timen og de smalspo-

rede med enkelte undtagelser kun 30 km i timen.

I den nye lov om Færdsel i 1923 blev der stillet krav om 

fri udsigt ved overkørsler, hvor det var nødvendigt. Hvor det 

ikke kunne lade sig gøre, skulle jernbanen betale for opstil-

ling af lyd- og lyssignaler, så de vejfarende kunne advares.

Togene ved de private jernbaner havde allerede fra 1903 

haft pligt til at give fløjtesignal ved usigtbare overkørsler, hvor 

der samtidig skulle anbringes en advarselstavle med teksten: 

„Pas paa Toget”, samt et uddrag af de for overkørslers brug 

givne bestemmelser – (hvordan vejfarende i fart kunne gøre 

brug af disse). For hestekøretøjer, det voksende antal cyklister 

og gående duede disse regler stadig, men fløjtesignalerne var 

ikke velegnede til at advare bilister. Dette signal kunne ikke 

høres i lukkede vogne eller i raslende lastbiler.112

Der fandtes automatiske signalapparater, som kunne ak-

tiveres gennem kontakter f.eks. 500 meter før en overkørsel. 

Den bedste type var den, som også blev aktiveret af dræsi-

ner og trollier.

En ny type blev fra midt i 1920’erne for alvor installeret. 

Signalerne havde rødt lys, hvor de tidligere signaler ofte hav-

de en hvid pære. Signalet skulle stå i en højde på 3 meter, 

og oven over lygten blev der anbragt et krydsmærke med 

et tilhørende skilt med teksten: „Stop for Blink”. Det var det 

internationale symbol for overkørsel.

Ved landeveje tilbød FDM og KDAK at opsætte skiltene 

og vedligeholde dem. Ved biveje ville organisationerne lige-

ledes levere skiltene, men ville dog lade de lokale vejmyn-

digheder opsætte og vedligeholde.113

Signalerne viste sig imidlertid ikke at være tilstrækkelige. 

Således blev en bus kørt over af tog, fordi et signal ikke fun-

gerede. Mærkelig nok skete der ingen større ulykker ved uhel-

det, men det satte lys på, at der måtte indføres kontrolsignaler, 

så togføreren kunne se, om systemet fungerede.114

„Når toget ventes”, hedder 

det meget betegnende 

maleri af L.A. Ring fra 1914. 

Man skal samtidig tænke 

på, at overkørslen ved 

Hedehusene var på Roskilde 

landevej – et af landets mest 

befærdede veje, som således 

blev stoppet af jernbanernes 

hovedlinie mange gange i 

døgnet.
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Der opstod gradvis nye problemer ved, at oversigten 

mange steder blev forringet. Der var ganske vist en regel 

om, at man 50 meter fra en overkørsel skulle kunne se 50 

meter til hver side af banen, men det så ud til, at bebyggelse 

havde en forkærlighed for at udsøge sig hjørnegrunde ved 

baneoverkørsler ikke alene ved stationsbyer, men også uden 

for byerne.115

Ventetid på 212 minutter ved jernbanebom – broer 

blev nødvendige

De bevogtede overkørsler var anledning til utilfredshed hos 

de utålmodige bilister. Ved Lyngbyvejen i København var 

der f.eks. i løbet af godt 21 timer en februardag i 1924 hele 

47 tog, som trafikken måtte standse for. Herved var en af lan-

dets mest befærdede landeveje lukket hele 94 minutter – i 

alt 8 % af perioden! Endnu værre var det ved Nørrebrogade, 

hvor der var lukket i hele 212 minutter – 17 % af tiden.116

Der måtte bygges flere broer, krævede bilfolket.

Jernbanerne var dog ikke interesseret i at bygge de for 

dem dyre broer. De ville klare sig med bevogtede overkørs-

ler, hvor de kunne. Mange veje havde tidligere ikke haft den 

store trafikale betydning, hvorfor de fleste baner nøjedes med 

„kvindeposter”, hvor en banearbejders kone passede ledet, 

mens manden var på arbejde på banen. Hendes løn var kun 

fri bolig. Kun på de mest trafikerede linier kunne det være 

nødvendigt med „Fællesposter”, hvor både mand og kone 

passede ledvogtningen og ikke udførte andet arbejde.

Således var forholdene i hvert fald i begyndelsen af 

1900’tallet. Der kom imidlertid mere trafik, og samtidig stil-

lede fagforeningerne lønkrav, og ved anlægsloven for nye 

jernbaner i 1908 blev det angivet, at nye jernbaner skulle 

have niveaudelte overkørsler. Der var dog den begrænsning, 

at merudgiften kun skulle svare til forrentningen af, hvad 

bevogtningsudgiften aktuelt beløb sig til.

Reglen gjaldt ikke hidtidige overkørsler opført efter reg-

ler fra 1845. Alligevel blev en del overkørsler afskaffet efter 

reglerne – i 1919 var der 125 færre overkørsler end i 1908.

En bro var dog ikke blot en bro. Biltrafikken stillede nye 

krav til broers udformning. Især de nye vejregler fra 1923 

erstattede nogle ikke særlige bilvenlige fra 1919 og angav, 

at broer skulle udformes ud fra rimelige hensyn til trafiksik-

kerheden. Der blev lagt vægt på rundelige radier i vejsving, 

og der skulle være god oversigt. Det blev også fremhævet, 

at vejes retning ikke burde ændres, fordi den nåede til en 

jernbane – i hvert fald for de vigtige vejes vedkommende. 

Desuden skulle broer have en ret stor bredde, som tog 

hensyn til en fremtidig trafikstigning. Landevejsbroer skulle 

være 8 meter brede og broer til biveje 6 meter. Derimod 

var der ikke regler for ramperne, så man kunne risikere, at 

tilkørselsvejen kun havde en 5 meter bred kørebane, mens 

broen var på 6 meter.117

Amterne forstærkede i stigende grad broer af hensyn til 

den forøgede trafik af lastbiler.118 Der var dog en bro ved lan-

devejen ved Hillerød over Nordbanen, som DSB ikke mente 

kunne klare nutidens køretøjer. Der blev derfor krævet, at 

kommunen opsatte et skilt med en tekst som: „Advarsel. Stør-

ste belastning (egenvægt + last) 4.000 kg”. Kommunen syn-

tes ikke om forslaget, da det var en vigtig landevej, som ikke 

burde have restriktioner. Ikke alene generede det færdslen, 

men det belastede også unødigt de mindre biveje. Der blev 

en sag ud af det, for kommunen mente heller ikke, at Statsba-

nerne havde hjemmel til at kræve et sådant skilt. Der havde 

altid været vej på stedet, og kommunen mente derfor, at det 

måtte være jernbanens forpligtelse at ombygge broen, så 

den kunne klare nutidens trafik. DSB svarede, at de gerne ville 

bygge broen om, men som Ministeriet for Offentlige Arbejder 

havde som politik, blev det på kommunens regning,.119

I 1916 blev der åbnet et nyt dobbeltspor på jernbanen 

mellem Fredericia og Århus. Der blev i den anledning op-

ført en lang række viaduktanlæg, hvilket i øvrigt påførte de 

lokale amter en ikke ubetydelig ekstraudgift. De største ud-

gifter fik amterne på de strækninger, hvor bane og vej løb 

nogenlunde parallelle, for her skulle der udføres ret betyde-

lige vejomlægninger for at brospændet kunne gøres så lille 

som muligt, for at holde anlægsomkostningerne nede.

I 1925 skulle der opføres en viadukt ved Hørning mellem 

Skanderborg og Århus. Vejen skulle lægges om, hvorfor en 

del vejtræer måtte fældes. Da vejen samtidig blev længere, 

skulle mange kilometersten flyttes. Skanderborg amt med 

Amtsrådsforeningen i ryggen ønskede, at jernbanerne skul-

le betale de ekstra udgifter. Sagen endte i højesteret, hvor 

DSB blev dømt til også at betale disse udgifter, selvom de i 

forvejen havde betalt selve broen.

Reglerne byggede på en forordning fra 1845, som ef-

terhånden var blevet en del forældet. Ved revision af den 

såkaldte Vejkrydslov i 1930 bestemtes det derfor, at vejvæ-



1631910 – 1926

senet fremover skulle finansiere vedligeholdelse af broerne 

over deres bidrag fra motorafgifterne.120

I 1944 blev der set tilbage på Vejkrydslovens konsekven-

ser. I de forløbne 14 år var der blevet taget stilling til sikring 

ved omkring 2.600 jernbaneoverkørsler. De 1.000 overkørs-

ler var der ikke gjort noget ved, da de blev bedømt som 

uvæsentlige. 600 havde fået udsigtsbælter, så der ikke fand-

tes genstande på over en meters højde, f.eks. ved at læskure 

var blevet flyttet.

Omkring 1.000 overkørsler havde fået eller skulle have 

automatiske lyssignaler. Til eksempel havde en privatbane 

over en afstand på 50 km fået lyssignaler ved 28 overkørsler. 

Der havde på forhånd været skepsis for deres effektivitet, 

men erfaringerne var gode, idet der kun havde været et 

svigt pr. signal på grund af lokale strømafbrydelser.

Tilbage var knap 200 overkørsler, hvor det havde væ-

ret nødvendigt at gå mere radikalt til værks. De elektriske 

signaler kostede kun i snit 4.000 kr., mens et viaduktanlæg 

kostede 100 gange så meget. Således var der etableret 120 

bevogtede overkørsler, mens der skulle bygges omkring 75 

viadukter. Således havde samtlige overkørsler på hovedve-

jen København-Korsør fået en viadukt.121

VEJBYGGERIETS TEKNIK

Brolæggernes store tid

Brolægning var ikke noget nyt. Især i byerne havde man i år-

hundreder kunnet høre støjen fra hestevognene runge mel-

lem husmurene, når de skrumlede gennem de snævre vejes 

toppede sten. De runde natursten var naturligt uensartede, 

og selvom der blev strøet sand mellem stenene, blev kørs-

len ujævn. Man havde mange steder fået lagt endnu bedre 

sten, de såkaldte brosten. De var sten af en rimelig ensartet 

størrelse på 15-25 cm i længden og 12-15 cm i bredden.

De nye sten kunne give en – for den tid – jævnere vej. 

Stenene var nemlig hugget meget ensartede ud. De var 

flade for oven, og for at de lagte sten skulle ligge fast, var de 

tilmed hugget lettere koniske, så de blev liggende, efter at 

de løbende blev tromlet ned af køretøjerne. De lå fast, hvor-

ved der ikke var noget indvendigt slid, som ved de makada-

miserede veje, og sliddet skete derfor kun på overfladen.

Stenene var mindre end de traditionelle brosten. De var 

kun 8-10 cm høje og med en sidelinie på 7-10 cm, og de 

skulle helst være slået af granit. De var relativt billige, da de 

kunne kløves ved hjælp af maskine. Til en kvadratmeter gik 

Brolægning af chaussébrosten blev udført 

af et sjak, som det ses på billedet fra 

Odense omkring 1920. Hver brolægger 

lagde sin runde bue af sten, som kilede sig 

ind i sidemandens bue. Hermed lå stenene 

urokkelig fast i et forbandt.
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ca. 104 af den nye sten. En brolægger kunne derfor kun klare 

at lægge ca. 30 m2 på en arbejdsdag. Til gengæld skulle der 

ikke benyttes så meget grus. Hvor de gammeldags brosten 

skulle lægges i 15-18 cm grus, skulle den nye sten ligges i 

meget mindre.

Brolægningsteknikken blev over tid forbedret. Omkring 

1930 blev det almindeligt ved særligt trafikerede veje at 

lægge brostenene på et fundament af f.eks. makadam eller 

endda cementbeton. Herved kunne benyttes større sten på 

op til 14 cm.122

Egentlig var stenene i starten ofte lavet af frakløvede dele 

af brosten, hvorfor brolæggerne kaldte dem „skaller”. Nogle 

stenhuggere lavede chaussésten af ødelagte brosten og 

blev da kaldt „skallesmækkere”.

De første forsøg viste, at hestene stod meget bedre på 

dem, og selv på stejle veje kunne de stå fast. Samtidig var 

deres holdbarhed ret fantastisk i forhold til de øvrige kendte 

belægninger. En forsøgsvej lagt i 1901 ved Lundehussøen 

(Emdrup Sø i dag) i København amt viste, at slitagen var 

meget minimal. Omkring 1924 var der kun slidt 1,3 cm på 

de 23 år, de havde ligget der; altså en slitage på godt ½ 

mm om året. Vejens levetid ville være 30-40 år – forudsat at 

trafikken ikke steg meget mere end datidens 300 tons pr. 

meter vejbane.123

Det blev begyndelsen til brolæggernes store tid. Man 

kunne nu se veje blive afspærret mens et arbejdssjak på en 

fem mand brolagde i hele vejbanens bredde. Oven på et lag 

grus over en traditionel macadam-belægning blev stenene  

lagt ud. En øvet brolægger kunne sætte 30-40 m2 om dagen. 

Stenene blev lagt efter et bestemt mønster i et bueforbandt. 

Buerne var sædvanligvis kvartcirkelbuer, som skar hinanden 

i en ret vinkel. Det var et mønster, som også passede bro-

læggerne.124 Efter sætningen blev brolægningen tromlet 

med en kraftig tromle.

Da bilerne kom frem, var man selvfølgelig meget interes-

seret i at vide, om brolægningen var lige så holdbar, som det 

var tilfældet med hestekøretøjerne. Det viste de sig heldigvis 

at være. Derimod var de dog ofte lagt på et dårligt underlag, 

så selvom stenene i sig selv var holdbare, kunne underlaget 

give efter for tungere køretøjer.

De tungere køretøjer kunne også give et andet problem. 

Fordi stenene stod i sand, forplantedes rystelser fra køretø-

jerne sig let til omgivelserne. Især tunge lastbiler kunne få 

en bys huse til at ryste.

Chausséstenene blev lagt med en kraftig oprunding af 

vejen. Det var hensigtsmæssigt, når vand og skidt skulle bort 

fra vejen. Det viste sig senere at give problemer, når man 

ønskede at lægge en ny belægning. Især blev der problemer 

med kantstenene; stenene måtte da fjernes, og vejen gøres 

mere lige.125 Mens oprundingen for chausséveje var på om-

kring 1:36, skulle de nye belægninger have en oprunding 

på kun 1:50 – 1:60.126

I Maribo amt eksperimenterede man også tidligt med 

brolægning. Det første forsøg blev gjort ud for Maribo Suk-

kerfabriks adgangsvej, som var knudepunktet for roekam-

pagnens store og tunge køretøjer.

Hver brolægger havde i snit mere end én 

arbejdsmand til at hjælpe sig med at køre 

sand og sten til. Som det ses ved bjælken, fik 

en brolagt vej en stor runding.
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Trafi kken skiftede dog en del på få år. Et stort net af smal-

sporede roebaner – i 1916 mindst 380 km – fl yttede en stor 

del af roetransporten til skinnerne. Herved kunne bønder i 

alle dele af amtet levere roer til fabrikkerne, og en stor del af 

trafi kken gik tilsvarende ned. 

Man brolagde i stedet omkring de store byer og ved et an-

det mål for roevognene, nemlig Stokkemarke Saftstation.127

Tjære mod støvede veje

Det helt store problem ved kørsel med motorkøretøjer var 

støvet. Når vejene var tørre, hvirvlede de hurtige dæk sandet 

op til gene for både de kørende og de omkringboende.

Det bedste middel var en god regnbyge. Det næstbedste 

var en vandingsvogn, som kørte på de værste strækninger 

og spredte vand med rørbrusere. For at vejene kunne være 

rimelig våde hele tiden, måtte vognen køre på et stykke tre 

gange om dagen, hvor der blev sprøjtet ca. ½ liter pr. m2. 

Det skulle gøres i de perioder af året, hvor vejene var særlig 

tørre. Især hvor meget trafi kerede veje kørte igennem byer, 

skulle der køres ofte. Det var således tilfældet på Frederiks-

berg i mere end to måneder i 1924, hvor vandingsvogne i 

alt måtte ud 66 dage.128

Vand tørrede, som det kan forstås, hurtigt væk, og i tørre 

frostdage var vanding slet ikke ønskværdig. Der var derfor 

mange, som forsøgte alternative midler. Et af disse var kemi-

ske stoff er, som kunne optage vand fra luften. Den egenskab 

har clorcalcium, som 3-4 gange om året skulle spredes på 

en vej. Det kunne også være clormagnesiumlud, som skulle 

sprøjtes ud hver anden uge og desuden skulle vandes 1-2 

gange på varme og tørre dage.129

Man søgte alternativer, og det fandt man i god og gam-

meldags tjære, som kunne fås fra ethvert af byernes gas-

værker. Som biprodukt fra gasproduktionen fremkom tjæ-

reprodukter, og gasværkerne fi k sig herved en velkommen 

ekstraindtægt.

Brugen af tjære skete allerede i 1867 i Frankrig, og her-

hjemme skulle den første brug været sket på Farimagsgade 

forbi Kommunehospitalet allerede i 1880’erne. Det blev dog 

kun til sporadisk brug, men i 1907 begyndte man for alvor 

at sprøjte med tjære, først i København og Frederiksberg og 

efterhånden i den øvrige del af landet.130

Man opdagede også, at ikke kun sandet blev bundet, 

så der ikke opstod sandskyer. Vejbanen blev samtidig mere 

modstandsdygtig. Tjæren blev på den tid blot hældt ud over 

kørebanen og spredt med almindelige koste. Ved de helt 

store veje kunne fordelingen ske ved tjærespredningsmaski-

ner, der blev anskaff et af de første amter omkring 1915.131

Efter den første behandling skulle der igen hældes tjære 

og sand på hvert år, men mindre end den første gang.

Dansk tjære slog igennem

Her en historie fra Vejle, hvor amtsvejinspektør Schmith i 

1910’erne skulle vise det nye vidundermiddel: tjære. „Over-

tjæringen af en Landevej skulde demonstreres for Amtman-

den, for hvem dette var noget ganske nyt. Amtsvejinspek-

tøren var i Bil paa Vej til Stedet sammen med Amtmanden, 

da de langt forude ser en Mand komme løbende imod dem 

med Armene fægtende vildt i Luften. Det var den tilsyns-

førende Vejassistent, der med et forvildet Udtryk i Ansigtet 

raabte: Den er brændt! Den er brændt! Det var Tjæregryden, 

som var kogt over og Indholdet brændt op, saa der blev ikke 

noget af Demonstrationen den Gang.”132

Der havde måske været for meget vand i tjæren, hvorfor 

den var kogt over. I det hele taget var kvaliteten af tjære de 

første år af meget svingende kvalitet.

Tjæren kunne slet ikke fås under de sidste krigsår, men 

med den stigende biltrafi k efter krigens afslutning, kom man 

for alvor i gang igen. Med det stigende forbrug blev der op-
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rettet egentlige fabrikker, der kunne levere tjære i stigende 

kvaliteter. I de første år blev tjæren centrifugeret, og snart 

fandt man ud af at destillere tjæren.

For at få ensartede kvaliteter blev der udarbejdet så-

kaldte betingelser for tjære. I 1914 blev der udgivet en 

oversættelse af en engelsk beskrivelse af tjæres kvalitet. 

Da det viste sig, at der var stor forskel på, hvad danske og 

engelske gasværker fremstillede af tjære, blev der udgivet 

en udgave tilpasset danske forhold i 1923. Det var især 

indholdet af frit kulstof, der angav kvaliteten af en tjære. I 

1923 havde den bedste tjære, kvalitet nr. 2, et indhold på 

12-24 % af vægten.133

De første to danske fabrikker for fremstilling af tjære var 

Dansk Tjæreindustri og A/S for Kemisk Industri. Den første 

var anlagt klods op ad Valby Gasværk med en rørledning fra 

gasværket, så tjæren kunne tages direkte derfra. Begge sel-

skaber kunne også levere beg, som var et andet biprodukt 

fra tjæreproduktionen.134

Det var imidlertid ikke tilstrækkeligt til at klare behovet 

og slet ikke under 1. Verdenskrig, hvor tjære blev et strate-

gisk produkt. Tyske kul blev kun leveret til de danske gasvær-

ker mod, at tjæren blev tilbageleveret til Tyskland.

De danske vejfolk frygtede, at der fortsat ville være man-

gel på tjære, når der igen kom benzin til landet, og biler be-

gyndte at slide på vejene. Løsningen kom fra Kommunernes 

Kulkontor, som de danske kommuner havde etableret for 

at købe kul. I stedet for som aftalt at sende tjæren tilbage 

til Tyskland, kunne man betale tyskerne et beløb. Nu var ve-

jen åben for, at kommunerne startede et fælles firma, som 

skulle raffinere tjæren. Således blev Tjærekompagniet startet 

i 1919. Man valgte at placere det i Nyborg tæt på havnen, 

og i 1920 var et anlæg til centrifugering færdig, og med et 

anlæg i 1921, kunne man nu også destillere tjære.

Helt godt blev det, da Tjærekompagniet fik lavet et pro-

dukt, som var skræddersyet til vejformål. Den centrifugerede 

og iltede tjære fik navnet „Tarnac“135 og blev som forsøg på-

lagt landevejen Odense-Nyborg. I sommeren 1922 kunne 

man konstatere, at det var lykkedes, og vejfolkene kunne nu 

købe et dansk produkt.

Mange byer havde benyttet tjære fra deres lokale gas-

værk, men fra begyndelsen af 1920’erne ændredes dette, 

og tjæren blev solgt til tjærefabrikkerne.136 I slutningen af 

1920’erne var der ca. 110 gasværker, som fremstillede tjære. 

De to tredjedele af tjæren var dog importeret.137

Produktionen på Tjærekompagniet steg gennem årene 

for at nå sit maksimum i 1931 med en leverance på 26.000 

tons. Herefter gik produktionen nedad, hvor det dog i krigs-

årene igen fik en stor betydning, da det ikke var muligt at 

importere vejmateriel.138

Engelsk tjære var dog bedre end den danske. Horisontale 

retorter gav den bedste tjære, mens de fleste (ca. 90 %) af de 

danske gasværker benyttede vertikale ovne.139

Englænderne var også gode til at fremstille en blandet 

tjære, ’cutbacktjære’, hvorved det var muligt at regulere tjæ-

rens konsistens og egenskaber.140 Råtjæren blev destilleret til 

blød beg og derefter tilsat en del af de afdestillerede olier efter 

den rette formel, efter at fenoler og naftalin var fjernet. Begen 

Alle steder i landet havde man det nye vidundermiddel tjære 

til rådighed. Hver bys gasværk kunne levere affaldsproduktet 

fra gasfremstillingen som her fra Viborg gasværk. Kvaliteten 

var dog ikke den bedste, hvorfor der blev startet fabrikker til 

at forædle produktet.

Forneden en kande til at sprede tjæren på venjen. Den blev 

yderligere spredt ud ved hjælp af koste.
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var for stiv til at kunne benyttes alene, hvorfor den skulle have 

tilsat lidt af de forskellige olier for at blive klæbende. I øvrigt en 

metode der tilsvarende blev benyttet til raffinering af asfalt.

Et sommerarbejde på tørre veje

Det blev et almindeligt syn overalt i landet om sommeren, 

at se tjæretønder stå klar ved vejene, at deres indhold skulle 

sprøjtes på vejene. De var almindelig træ- eller jerntønder 

på en diameter op til 66 cm, som rummede ca. 216 kg tjære, 

mens de større med en diameter på 76 cm rummede ca. 

360 kg.141

Der var dog en uheldig ting ved tjæren: den kunne ikke 

lægges ud på fugtig vej, for så lagde den sig kun på over-

fladen og blev hurtigt revet op. Blot lidt morgendug ville i 

skyggen give problemer op ad dagen. Hvis vejret var fugtigt, 

eller blot der var trussel om regnvejr, måtte arbejdet udsæt-

tes. Efter regnvejr har man ofte måtte vente 1-3 dage, før 

man kunne begynde igen. Hvis vejret var koldt – bare 15° 

– vil vejen være så kold, at tjæren stivnede for hurtigt og 

derfor ikke nåede at trænge ned.

I løbet af året 1911 var der således kun 53 dage, hvor 

det var muligt at tjære. Derfor kunne vejfolkene se, at det 

ville være hensigtsmæssigt at benytte maskiner, så arbejdet 

kunne overstås på få dage.142

I slutningen af 1920’erne var de små hånddrevne tjæ-

remaskiner på vej ud af de store vejvæsener. En sommer 

havde Svendborg amt 8 sjak med hver 7 mand beskæftiget 

med overfladebehandling. 7 af sjakkene rådede over en 

fejemaskine.

Til at udsprede tjære havde hvert sjak en tjæremaskine af 

model Flapper eller Johnston.143 Johnston-maskinen fordel-

te tjæren med en gummiskraber, der pressede mod vejen. 

Flappermaskinen var noget smallere og fordelte bindemid-

let med sine roterende flapper.144 Begge maskiner kunne i 

øvrigt også sprede flydende asfalt.

Det var dog ikke alle sjak, som havde maskiner. De måtte 

i stedet benytte små hånddrevne tjæremaskiner, der kun 

kunne rumme 1 tønde tjære ad gangen og med udsprøjt-

ning gennem slange og dyse.

I løbet af en arbejdsdag kunne der udlægges mellem to og 

fire tons, og noget mindre, hvis man ikke havde fejemaskine.

Sammenligning mellem de forskellige sjak viste, at én 

af de store maskiner var langt at foretrække frem for flere 

De danske kommuners fælles fabrik for tjære, Tjærekompagniet, blev 

placeret centralt i Nyborg, hvortil råtjæren fra landets gasværker let kunne 

køres, og hvorfra den færdige tjære kunne afsendes. 
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håndtjæremaskiner. I løbet af to år ville en maskine kunne 

tjene sig ind bare ved den sparede arbejdsløn.

Ved tjærearbejdet var det bedst at være formand. I Svend-

borg blev han aflønnet med 1,25 kr. i timen. Næstbedst var 

at være traktorfører eller maskinpasser, som fik 1,10 kr., mens 

det øvrige mandskab fik 98 øre i timen. Arbejdsdagen var 

på 9-10 timer, men hvor det af forskellige grunde – bl.a. pga. 

dårligt vejr – ikke var muligt at arbejde alle dage, arbejdede 

man til gengæld 12 timer eller mere andre dage.145

Et kritisk punkt ved tjæringen var den efterfølgende grus-

ning. Her forsyndede mange vejfolk sig – i hvert fald de før-

ste år – med at benytte grus med for fine korn. Derved sled 

bilerne og især hestekøretøjerne hurtigt det beskyttende 

yderste lag af. Der kunne nu let opstå huller, og da heller 

ikke reparationer kunne udføres på fugtig vej, men gerne 

skulle ske i varmt vejr, måtte man vente til sommeren. Hvis 

man alligevel forsøgte at reparere, risikerede man at få lap-

ninger med et for fedt lag tjære, hvorfor det hele let kunne 

forskyde sig.146

Vejen for ny teknologi – damptromler til Danmark

„Spektakelmageren bandes i høj grad af kuskene, der have 

mas med at få deres heste forbi den, og fruerne i husene ere 

heller ikke glade ved den, idet de, ikke uden grund, befrygte, 

at de store røgmasser, som udsendes af dens skorsten, skal 

spolere de nyvadskede pinsegardiner”.147

Man kan godt forstå, at fruerne var bange for deres nyva-

skede gardiner, når de dengang kun vaskede dem én gang 

om året. Skurken var den nye damptromle, der tromlede 

på gaden.

Det holdt dog længe med at få disse motoriserede trom-

ler til landet. Indførelse af ny teknologi havde dengang ikke 

nogen lige vej.

Forhistorien var, at amtsvejinspektøren i København, R. 

W. Winkel, gerne ville lære noget mere om at lave veje, 

og han søgte sammen med en anden om tilskud til en 

studierejse til Tyskland fra overvejinspektør Enrico Dalgas. 

Det viste sig at blive en god investering, overvejinspektø-

ren gjorde.

Da de to udsendte kom tilbage, fortalte de om, hvordan 

man i Tyskland havde indført en ny type brolægning, „Klein-

pflaster”, senere kendt under navnet „chaussébrolægning”, 

(som omtalt i et tidligere kapitel.). Hertil brugte man en 

dampmaskine med store hjul til at tromle med.

Københavns amt var et af landets vigtigste amter med 

den store trafik til og fra hovedstaden. Det var naturligt, at 

Winkel ville forsøge med den nye teknologi. Han søgte da 

i 1892 sit amtsråd om midler til en sådan maskine samtidig 

med sten til chaussébrolægning.148

Amtsrådet afslog. Det havde man ikke råd til. Winkel fort-

satte dog at agitere for den nye teknologi, og efter have 

holdt et foredrag i Ingeniørforeningen i 1893, opdagede en 

Man fandt hurtigt ud af, at tjæren blev bedre 

og lettere fordelt ved at sprøjte det ud end 

ved at fordele det med koste. I baggrunden 

maskiner til at opvarme og give tjæren 

overtryk.
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privat mand, H.C. Petersen, som nævnt mulighederne. Han 

anskaffede endda hele to damptromler til landet.

Winkel fortsatte med at søge sit amtsråd om midler til 

sten, men politikerne passede meget godt på amtsrådets 

penge. De ville gerne bevilge pengene, hvis de var sikre på, 

at den nye teknologi opfyldte de gyldne løfter. Så hvis staten 

ville lægge pengene ud, ville amtsrådet refundere beløbet, 

hvis satsningen viste sig at blive en succes.149 Overvejinspek-

tør Dalgas var positivt for forsøget, så han ville skaffe pen-

gene, men desværre døde han kort tid efter.

Hans efterfølger som overvejinspektør var Collin-Lundh, 

som var den anden, der havde været med på rejsen til Tysk-

land. Han mente, at sagen var så indlysende, at den nye type 

belægning ville blive en succes, hvorfor staten ikke behø-

vede at skulle bidrage med udviklingsmidler. Det var helt 

klart en opgave for amtet, mente han.

Staten burde nok have været gået ind i sagen, for Kø-

benhavns amt nægtede gennem mange år at bevilge de 

nødvendige midler. Først i 1897 kom vejvæsenet i gang 

med nogle få forsøg, og en egentlig brolægning måtte 

vente til 1898, før der kom et rigtigt forsøg på en vej. Om-

fanget var langt fra det, som man oprindelig havde ønsket. 

Først i 1901 kom chaussébrolægning for alvor i gang.150 

Derfor varede det endnu længere før folk rundt omkring 

i landet for alvor var blevet overbevist om den nye meto-

des fortræffeligheder. Innovationer via internationale er-

faringsudvekslinger havde på den tid lange tidsperioder 

at blive indført over.

Da amtsvejinspektør Winkel ikke kunne få sin damptrom-

le, sluttede han i stedet kontrakt med H.C. Petersen, så han 

kunne få lejlighed til at vise sine tromlers kunnen. „Og hvor 

husker jeg dog min fryd, da jeg kom ud på Roskildevejen, 

hvor vi begyndte, og så tromlen i arbejde, og hvor kunde 

den dog arbejde. Jeg kom hjem den dag så henrykt som en 

ung pige, der har fået sin første balindbydelse. Jeg mindes 

også en af vejmændene det år. Han ventede damptromlen 

en aften og gik den i møde sent efter fyraften, men den kom 

ikke; så gik han hjem, men var jo på færde næste morgen 

ved arbejdstidens begyndelse, og hvem skildrer så hans for-

bavselse, da han kommer derud og finder ikke blot tromlen, 

men at der allerede er ophakket 200 favne vej på hele den 

ene halvdel af vejen. Han var lige ved at sætte sig på halen, 

og så var det ikke sådan ophakning, som den vi var vant til 

med håndhakkerne, nej 10 gange grundigere”.

Sådan skrev Winkel senere i sine erindringer om denne 

nye opfindelses introduktion i Københavns amt. Endnu et år 

måtte han leje maskinen, men så var det tilbageholdende 

amtsråd også overbevist om, at damptromling var fremti-

den, og de bevilgede en maskine.

Sammen med andre forbedringer betød den nye maski-

ne en stor ekstra forbedring af vejene. Amtsvejinspektørens 

foresatte, stiftsamtmanden, fortalte da også Winkel, at kong 
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Christian IX endda hele to gange til ham havde udtalt sin 

påskønnelse af vejenes godhed.151

Damptromler anskaffes

Man var som sagt længe om at anskaffe sig en damp-

tromle. Allerede i 1860 havde man faktisk i Frankrig bygget 

en damptromle. England kom med i 1867, hvor Aveling & 

Porter udvidede deres forretning for lokomobiler og plov-

maskiner med damptromler. Det viste sig at være en god 

idé, for firmaet blev verdens største fabrik, og den sidste 

damptromle forlod fabrikken i 1930’erne.152

Selvom man rundt om i landet kunne se de gode resul-

tater af damptromlingen, varede det dog længe, inden man 

anskaffede sig damptromler; i København først omkring 

1906, og før 1914 var der kun anskaffet yderligere 12 stykker. 

Herefter gik det derimod stærkt. Især efter verdenskrigen 

var der blevet behov for at forbedre vejene til de mange 

nye biler.

De fleste tromler var store med en vægt på 10 tons og 

opefter. De største var mastodonter med en vægt på over 

15 tons.

De første damptromler var udenlandske, hvor England 

var den store leverandør. Ud over nævnte Aveling & Porter 

kom der adskillige tromler fra Marshall, Sons & Co. Tyskland 

var også en stor leverandør blandt andet med 15 tons-trom-

ler fra Maffei.

Der var store fordele ved at benytte de største tromler. 

En tromle på ca. 15 tons kunne klare at nedtromle 50-60 m3 

skærver om dagen, hvor en tromle på ca. 10 tons kun kunne 

klare halvdelen.

Til nyanlæg og regulering af underlag var en tung tromle 

også at foretrække, mens tromler til chaussébrolægning ikke 

skulle være på mere end 11 tons. De kunne da klare ca. 200 

m2 belægning om dagen.

De hestetrukne tromler blev ikke afskaffet, selvom der 

blev anskaffet damp- eller motortromler. De amtslige vej-

væsener havde i 1911 51 hestetrukne tromler, og endnu i 

1936 rådede de over 34.

Desuden havde mange mindre kommuner endnu kun 

hestetrukne tromler.153

Det fortælles fra Viborg amts vejvæsen, at det i årene 

efter 1914 stadig brugte hestetromler. De blev trukket af 4 

heste, hvor kuskene fik betaling for antallet af omdrejninger 

af tromlen. Antallet skulle vejmændene kontrollere, og det 

gik ikke altid godt. Således forsøgte de durkdrevne kuske 

at drikke vejmændene på pelsen for at tjene mere. Der var 

også en vejmand, som talte omdrejningerne ved at putte en 

lille sten i lommen for hver omdrejning. I et ubevogtet øje-

En damptromle var en stor investering for et amtsråd i de tider, hvor skatterne 

var små. Her er en gruppe politikere blevet kørt ud for at se en damptromle 

fra den svenske fabrik Munktells Mekaniska Verkstad, som havde fabrikeret 

tromler siden 1906. 
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blik fi k tromleføreren listet ekstra sten i vejmandens lomme, 

så han fi k dobbelt betaling.154

Hvad var bedst – damp eller motorer?

Dampmaskiner var sårbare og vanskelige maskiner. Deri-

mod begyndte der at komme rimelig stabile motortromler 

frem i 1914. I løbet af få år havde vejvæsener og enkelte 

private entreprenører købt disse maskiner.

Det blev det helt store samtaleemne, når vejfolk mødtes. 

Hvilken type tromle var bedst?

Motortromlerne var klart mindre end damptromlerne, 

hvor fl ertallet vejede 11-15 tons, mens fl ertallet af motor-

tromlerne lå på mellem 6 og 11 tons. Kun en lille håndfuld 

var større.

I øvrigt kunne damptromler bygges om til motordrift, når 

dampkedlen og maskineriet var slidt op.

I 1923 blev der foretaget en konkurrence mellem damp-

tromler i „kamp“med motortromler. Når vejfolk var så uenige 

om tromlernes evner, så skyldtes det, at veje altid har været 

meget forskellige. Hvis en damptromle havde besvær på et 

stykke vej, og en motortromle med lethed klarede en anden 

vej, kunne det skyldes, at motortromlen var bedre, men det 

kunne også være vejene, som var forskellige.

Derfor blev forsøget udført på vejstykker, hvor den ene 

type tromle arbejdede på den ene halvdel af vejen, mens 

den anden type arbejdede på den anden. Begge tromler 

var af den gængse type med tre valser, hvor 30 % af vægten 

lå på forvalsen og ca. 70 % på de to bagvalser (på den tid 

fandtes der kun 6 tromler med to valser).

Det var et meget tæt løb mellem tromlerne. Faktisk var 

damptromlen bedst til at tromle så stort et areal som muligt. 

Måske skyldtes det, at damptromlerne til en vis grad kunne 

hastighedsreguleres, mens motortromlerne i konkurrencen 

kun kunne køre i to hastigheder. Faktisk skulle motortromler-

ne benytte en fj erdedel længere tid til det samme arbejde.

Økonomien skulle dog også ind i billedet for at fi nde den 

endelige vinder, og her stod motortromlerne stærkt. Udgif-

terne hos Københavns vejvæsen viste, at en damptromle 

og en motortromle hver havde næsten 1.300 drifttimer om 

året. Motortromlerne var dog ikke særlig dyre i drift, og nær-

mere udregninger viste, at de faktisk var 30 % billigere i drift 

end damptromlerne.155

De årlige driftsudgifter var store. Eksempelvis kostede 

Holbæk Amts damptromle på 13,5 tons i 1923 stort set lige 

meget i brændsel, som det kostede at betale føreren og 

hans medhjælp. Reparationer var en ret stor post, herunder 

hærdning af det stål, der nødvendigvis skulle udskiftes (an-

tagelig tænder til ophakning). Den mindste post var smø-

reolie o.l. Med disse udgifter var den så i stand til at arbejde 

167 dage i løbet af et år, hvor den på 83.250 m2 kørebane 

nåede at nedtromle 4.675 m3 skærver.

Holbæk amts motortromle var en lidt ældre Munktell på 

10 tons. Den samlede udgift var stort set den samme, men 

den havde dog nogle langt større reparationsudgifter, hvil-

ket sikkert skyldtes, at den havde nogle år på bagen. Deri-

mod var udgifterne til brændstof kun en femtedel, mens 

udgifterne til bl.a. smøreolie var en del større.

I Frederiksborg amt havde man tilsvarende ført kontrol 

med deres dampmaskiners arbejde. De havde lidt fl ere ar-

bejdsdage, 204 i snit, hvor dog de 12 blev brugt til kedel-

rensning og 3 til reparationer. En arbejdsdag var i snit 7,7 

timer. Størstedelen, 118 arbejdsdage, blev brugt på almin-

delig vedligeholdelse, men der blev dog 39 dage til at lave 

nyanlæg med chaussébrolægning. Vedligeholdelsesarbej-

det bestod stort set i tromling, hvor der blev tromlet 30 me-

ter i timen svarende til 111 m2, men der skulle dog forinden 

hakkes op, hvor der kunne nås 339 m2 i timen. Der skete en 

ret stor slitage, hvor 218 nye tænder skulle anskaff es. Endelig 

blev tromlen fl yttet i 62 timer.156

Alt i alt blev de to typer vurderet til at være lige gode. 

Selvom der skete lidt teknisk udvikling af damptromlerne, 

blev de efterhånden udkonkurreret. Således lancerede den 

engelske Wallis & Steevens sin „Advance”-model, hvor hvert af 

de tre hjul sad på dens egen aksel, så vejens krumning bedre 

kunne følges.. Tillige var maskinen af en særlig hurtiggående 

to-cylindret højtryk model med ganske små svinghjul.157

Motortromlerne fortsatte dog også med at blive udviklet, 

og da vi nåede ind i 1930’erne, var de klare vindere over 
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for damptromlerne, som blev udfaset i takt med, at de blev 

slidt op.158 

Mange danske tromler

Faktisk begyndte man at bygge motortromler i Danmark en 

del år inden, man også startede med damptromler. De fleste 

danske motortromler blev bygget af Ringsted Jernstøberi & 

Maskinfabrik. I 1924 havde fabrikken leveret 20 tromler. Man 

havde seks forskellige modeller at vælge imellem på mellem 

8 og 14 tons. Deres motorer var egentlig ikke særlig kraftige 

med deres 12-22 HK, når man tænker på hvor stor en vægt, 

de skulle slæbe. Men de totakts glødehovedmotorer til rå-

olie var gode til at sejtrække – ligesom damptromlerne i 

øvrigt heller ikke rådede over særlig mange HK, men kunne 

klare store strabadser.

Deres hastighed var ikke imponerende. De mindste af 

tromlerne kørte mindre end 2 km i timen under arbejde, 

og når de kørte for transport, kunne de kun køre 3 km i ti-

men.159

Importen af tromler blev besværliggjort af valutasitua-

tionen i 1930’ernes kriseår. Derfor kom der for alvor gang i 

den danske produktion af tromler. Således startede Vølund 

med at bygge damptromler i 1924, og indtil 1932 blev der 

bygget 36 damptromler af to forskellige typer. Den store 

„Senior“blev bygget i 28 eksemplarer, mens der blev byg-

get 8 af den lille „Junior“– hvoraf en eksisterer endnu som 

museumsgenstand på Danmarks Tekniske Museum, mens 

en anden findes på Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

Det ser ud som om den danske tromle på mange punkter 

lignede en tysk tromle af mærket Zettelmeyer. Den danske 

fabrik ville heller ikke stå tilbage for de udenlandske fabrik-

ker, som havde fornemme fabriksmærker. Aveling & Porter 

havde et flot og meget rammende bomærke: en stejlende 

hest i bronze og med en vimpel under med teksten: Invicta 

Motortromlen på billedet fra Ringsted 

Jernstøberi, som delegationen af 

amtsvejinspektører studerer nøje, er af 

traktortypen, hvor der kun fandtes en stor 

valse bagtil. 
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(uovervindelig på latin). Den danske fabrik valgte tilsvarende 

en bronzefigur af en Vølund-smed anbragt på konsollen 

over forvalsen.

Kastrup Maskinfabrik fik bygget fem damptromler på 

licens af J.A. Maffei.160

Det må anslås, at der har været ca. 150 damptromler i alt 

i Danmark. De har dog ikke eksisteret samtidig, for når en 

dampmaskine fra den første generation af dampmaskiner fra 

1910-1920 var blevet slidt op, blev den erstattet af en ny.

Damptromlernes tid var dog talte i slutningen af 

1930’erne, og da 2. Verdenskrig var afsluttet, blev de fleste 

skrottet. En del var endnu i god stand, og da man visse ste-

der endnu havde damptromleførere af den gamle skole, 

fortsatte de kørslen, indtil føreren gik på pension. Enkelte 

tromler fik forlænget deres ’levetid’, bl.a. fordi de var gode til 

at rykke vejtræer op!

I begyndelsen af 1960’erne kørte der således stadig damp-

tromler i bl.a. Viborg, Århus, Esbjerg, Holbæk og Holte.

Der var heldigvis personer, som var opmærksomme på 

denne del af kulturhistoriens forsvinden. Herved er mere 

end 20 damp- og motortromler blevet bevaret, blandt an-

det via Damptromleklubben og i museer som Danmarks 

Vej- og Bromuseum og Danmarks Tekniske Museum.

Alle steder i landet så man om sommeren tjæretønder ved 

vejene klar til, at deres indhold skulle sprøjtes på vejene. En 

almindelig træ- eller jerntønde på en diameter op til 66 cm 

rummede ca. 216 kg tjære, mens de større med en diameter 

på 76 cm rummede ca. 360 kg,* som de her ses på Vejle amts 

lastbil ca. 1922.

* Vej-Staabi 1933, s. 49.

Det var normalt at benytte damptromlen til at trække arbejdsredskaberne, 

når der skulle arbejdes på vejene. Her trækker Vølund tromlen et sådan 

landevejstog med tjæremaskine og to vandvogne  

(antagelig i slutningen af 1920’erne).
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Størsteparten af tromlerne ejedes af de amtslige vejvæ-

sener. Selvom der var langt flere km. veje i by- og sognekom-

munerne, var de amtslige vejvæsener langt mere avance-

rede. Kommuner kunne leje tromle hos amtet, eller amtets 

vejmænd kunne udføre arbejde i kommunerne.161 Der kunne 

også være tale om, som i Århus amt, at anskaffe tromler til 

nogle af dets kommuner, forudsat de slog sig sammen om 

driften. Andre steder i landet slog kommuner sig dog blot 

sammen for at anskaffe en fælles tromle.162

Arbejde med tromler

Det var et arbejde for eksperter at bakse de store maskiner. 

Især damptromlerne var besværlige. De fleste tromleførere 

var udlærte håndværkere med en mekanisk uddannelse; 

ofte var de maskinmestre. De skulle i hvert fald have et ke-

delpassercertifikat, som dengang var et absolut kvalifice-

rende bevis, der gav en højere løn.163

De havde desuden også en lang arbejdstid, idet de skul-

le starte tidligt om morgenen med at fyre tromlen op. Der 

skulle tillige smøres og påfyldes vand, inden dagens arbejde 

kunne starte. Om aftenen skulle ovnen slukkes og tromlen 

ses efter. I vinterperioden uden det store arbejde blev trom-

len repareret.

Selve arbejdet med at køre tromlen krævede tilmed store 

kræfter. Ofte blev den forreste tromle drejet via et kædetræk, 

og da tromlerne ikke var affjedrede, var føreren godt øm i 

knæene efter en lang arbejdsdag.

Vejarbejde kunne være farligt for trafikanterne. Især da 

der stadig kørte mange hestevogne, kunne det blive et 

problem. Det fik en vejmand at føle, da han skulle hjælpe 

de kørende forbi et vejarbejde i 1921. En hestevogn skulle 

føres igennem, og han tog fat i hesten og førte den forbi 

den store damptromle. Imidlertid slap han hesten for tidlig 

med det resultat, at hesten sprang frem, sprængte seletøjet 

og væltede vognen, hvorved en passager kom til skade. Vej-

arbejderen skulle have passet bedre på, og amtsvejvæsenet 

blev dømt til at betale erstatning.164

Der var store fordele med at benytte damptromler i for-

hold til de lettere hestedrevne tromler, idet der kunne spa-

res store mængder af materiale. Tromlen kunne endda ved 

nylægning af en makadamvej ophakke ved hjælp af store 

ophakketænder. Hvor man tidligere ved hestetromlerne 

kunne få 1 m3 grus til at passe til 2,2 m3 skærver, kunne det 

nu række til næsten det dobbelte.165 Da vejene blev bedre jo 

mindre grus, der blev brugt, idet skærverne kittede sig tæt-

tere sammen, blev vejene samtidig af en bedre kvalitet.

Denne Munktell motortromle købt af 

Ringkøbing amts vejvæsen i 1926 er blevet 

bevaret og kan fremover ses ved Danmarks 

Vej- og Bromuseum i Holbæk.
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På et tidspunkt fik Winkel dog lov til at sidde ved siden af 

vejudvalgets formand og kunne derved være med ved 

amtsrådets forhandlinger. Til sidst fik han lov til at sidde ved 

siden af amtmanden – finere kunne han ikke nå.

Stadig op i 1900’tallet var udgangspunktet, at vejene 

blev administreret fra amtsvejinspektørens private hjem. 

Det var hertil, posten blev sendt, det var her, væsenets arkiv 

fandtes, det var her, der blev holdt møder, og hvor folk i for-

retnings øjemed mødte op.167 Amtsvejinspektøren kom til at 

råde over store midler, og han måtte derfor stille en kaution 

på 12.000 kr. i tilfælde af at han forgreb sig på amtets midler. 

Han fik dog bevilget et pengeskab, da han bad om det. Da 

han overtog embedet tilbage i 1886, fulgte der ikke noget 

arkivskab med eller blot en fortegnelse over arkivet. Det var 

opbevaret i private møbler og blev da pakke for pakke bå-

ret ned i en drosche og kørt hjem til den nye vejinspektørs 

bolig. Han anbragte det på to gæstesenge, og da der ikke 

var mere plads på sengene, måtte papirer også anbringes 

under sengene. Først mange år senere kunne han i en vinter 

med sne og isføre få arbejdsro til at ordne arkivet.168

Amtsvejinspektørernes prestige steg i takt med den 

voksende betydning, som vejene fik. Allerede i 1919 var 

inspektørerne vellønnede, og der begyndte at blive gode 

organisatoriske forhold. Desuden rådede man nogle steder 

over bil i vejvæsenet. Længst fremme var man i Københavns 

amt, hvor der både blev anskaffet en 5 personer personbil 

og en lille bivejsbil.

Det må dog også nævnes, at mange af inspektørerne 

ikke alene passede vejvæsenet. Over halvdelen synede 

vandløb, og desuden havde lidt over halvdelen tilsyn med 

bivejene i amtet.169 

Der kunne dog være store forskelle på de danske veje af-

hængig af hvilken politik, et amtsråd lagde, og den effektivi-

tet vedkommende amts amtsvejinspektør lagde for dagen. 

Det hed således i en kronik i FDM’s blad Motor i 1925: „Og 

for de, der tog ud til andre Landsdele for at nyde Ferien, var 

der jo rig Anledning til at anstille Sammenligning f. Eks. med 

Vejforholdene. Hvor glæder det ikke f. Eks. undertegnede 

Lollik at køre paa Vejene i Aarhus Amt. Det føles som at køre 

paa Asfalt, naar Vognen paa den højest tilladte Hastighed 

glider ud ad de tjærede Veje. Huller kendes kun af Navn, og 

selv Bivejene synes at være i Orden, som vi fra Sydhavsøerne 

maa misunde vore jyske Kolleger…”170

Tillige kunne veje konstrueres og vedligeholdes med en 

mindre mængde skærver. Ved konstruktionen kunne der i 

1916 benyttes 61 m3 for en km. vej, mens der i 1880’erne 

skulle hele 112 m3 til. Endnu større var besparelsen ved 

vedligeholdelse, hvor der tidligere var blevet brugt 2.665 

m3 skærver årligt til udbedring, blev der i 1916 kun benyttet 

293 m3, en besparelse på næsten 90 %.166

ORGANISERING AF VEJE OG VEJBYGGERI

Ansvar for landeveje – amtsvejinspektører og 

amtsråd

Amternes administration var i mange år blevet udført med 

meget få ressourcer, og det gjaldt selvfølgelig også vejaf-

delingen. Det var dog noget, som ændrede sig kraftigt i de 

første årtier af århundredet.

Der kunne være et underligt koldt og upersonligt for-

hold mellem amtsrådet og dets højeste embedsmand på 

vejområdet. Fra vejinspektør R.W. Winkel i København ved 

vi, at før 1900 tog politikerne ikke det store hensyn til ham. 

Årlig drift af damptromle 

 Maffei 13,5 tons  1.923 kr

 Brændsel 614 hl. kul + 1530 kg brænde 2.920 kr

 Petroleum, tvist, smøreolie 490 kr

 Hærdning af stål, reparationer, eftersyn, reservedele 687 kr

 Fører og medhjælp 2.972 kr

 i alt 7.069 kr
 

 arbejdsdage 167

 m2 kørebane 83.250

 m3 skærver 4.675

Opgørelsen for Holbæk amts årlige driftsudgifter til 

damptromle var ret store. Eksempelvis kostede brændsel stort 

set det samme som udgifter til føreren og hans medhjælp. 

Reparationer var en ret stor post, herunder hærdning af det 

stål, der nødvendigvis skulle udskiftes (antagelig tænder til 

ophakning). Den mindste post var smøreolie o.l.

Det udførte arbejde bestod både i rutinemæssigt at tromle 

kørebane. Desuden var der nyanlæg, som blev målt i 

rumfanget af nedtromlede skærver. Bemærk i øvrigt hvor få 

dage på et år der kunne arbejdes.*

* Amtsvejinspektørforeningens Meddelelser nr. 2, 1924.
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Love, regler og andre restriktioner for færdsel

Motorkøretøjer skulle synes og godkendes af politiet. Det 

var et krav, man ikke havde stillet til hestekøretøjer.

Mens godkendelsen efter en teknisk bedømmelse måske 

var forståelig, var reglen om, at føreren skulle have et fører-

bevis og være over 18 år, en klar stramning. Tilmed kunne 

førerbeviset tages fra føreren, hvis han to gange var blevet 

dømt for færdselsforseelser.

For at forstå hvor kraftigt et indgreb det blev i den per-

sonlige frihed, skal disse alvorlige konsekvenser ses i forhold 

til kuskes meget lempeligere forhold. Reglerne fra en af de 

første egentlige danske love, Danske Lov fra 1683, lød selv-

følgelig drastiske, når man kunne blive dømt til døden, hvis 

man havde forårsaget en andens død i trafikken. Kørte man 

„fremfusende”, kunne man straffes med „jern“i fængsel for 

en periode. Men i enkelte større byer som København var 

der regler om kørsel. Først i 1869 blev det forbudt folk at 

færdes i beruset tilstand: „Ingen må færdes på offentlig Gade 

i en sådan Tilstand af beruselse, at det kan give anledning 

til Ulempe for andre”. Reglen gjaldt også kuske og ryttere, 

men kriteriet efter vor tids målestok må siges at være meget 

mere liberalt. Man kunne først få konfiskeret sin vogn og 

hest, hvis man var så fuld, at man ikke kunne stå på benene 

af fuldskab. Således lød reglen, men alligevel blev datidens 

betjente indskærpet, at de skulle gå varsomt frem i den sag; 

det var tilsyneladende en ret så almindelig praksis at være 

så fuld, at man ikke kunne stå på benene.

I det hele taget kom der meget mere kontrol med motor-

køretøjer. Allerede i 1902 ønskede det offentlige at have styr 

på potentielle skadevoldende køretøjer, hvorfor justitsmini-

steriet udstedte en bekendtgørelse om, at biler skulle have 

et let læseligt kendingsmærke bag på vognen. Det anviste 

„Kendetegn bliver at anbringe bag på Vognen med tydeligt 

paamalede Bogstaver og Tal, af mindst 3 Tommers Højde”. 

Nummerpladen var blevet født, selvom den endnu ikke var 

standardiseret. Man kunne selv male tegnet på vognen eller 

på en plade.

I loven om biler det følgende år blev der tillige stillet krav 

om, at der også skulle være nummerplade foran på køre-

tøjet.

Denne regel var endnu en skærpelse af reglerne i for-

hold til hestevognene. Kun erhvervskøretøjer i København 

havde tidligere skullet være markeret med nummerplade 

for at kunne identificere en evt. synder. Således hed det i 

en forordning af 1751, at bryggere, bagere, møllere, vogn-

mænd og hyrekuske skulle forsyne deres arbejdsvogne 

„med kendelige numre på begge sider, for at lette vognenes 

opbringelse..“(forf.: citat på moderne dansk).

Regler for vægt og størrelse

Da motorkøretøjerne for alvor blev købt i årene efter 1. Ver-

denskrigs afslutning, var teknikken blevet stærkt forbedret. 

Således blev motorerne kraftigere, og de kunne derved 

trække et større og tungere køretøj. Det blev derfor vedta-

Man kørte standsmæssigt, da Vejle amtsråd 

i 1912 var på køretur for at besigtige 

amtets veje. På den tid var næsten alle veje 

makadamiserede.
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Motorkøretøjer blev en fast indtægtskilde for staten. For 

nummerpladen skulle der hvert år betales afgift. Et bogstav 

angav indtil 1958 i hvilket amt bilen var indregistreret – L stod 

for Maribo amt. Det store X angav, at vognen havde tilladelse 

til at køre på biveje.

get i 1921 at begrænse både bilernes egenvægt og deres 

vægt med last. De måtte herefter kun veje 4 tons og i alt 

have en total vægt på 8 tons.

Senere blev akseltrykket sat til 6 tons, 171 og ved en ny lov 

i 1939 angav man, at et køretøj gerne måtte have tre aksler, 

som ved høje vægte skulle have en afstand på mindst 1,25 

m. Samtidig faldt reglerne for egenvægt og maksimal vægt 

bort; det var kun akselvægten, der var interessant. Hvor kø-

retøjer tidligere maksimalt måtte veje 8 tons, var grænsen 

nu hævet til 12 tons for de 2-akslede og 18 tons for de 3-

akslede.

En af årsagerne til de hævede grænser skyldtes proble-

mer med udenlandske køretøjer, hvor f.eks. turistmotorvog-

ne måtte have dispensation for at køre i Danmark. Samtidig 

var det svært for vognmændene at anskaffe tidssvarende 

busser, idet publikum havde en stigende forventning til 

komfort; det var derfor vanskeligt at holde et køretøj under 

grænsen på 4 tons egenvægt.

Det nye i loven blev i øvrigt, at reglerne også kom til at 

gælde hestekøretøjer.

De ændrede regler betød mere for lastbilerne, end det 

umiddelbart så ud. Lastbilernes egenvægt faldt nemlig i for-

hold til totalvægten. Hvor en ny lastbil i 1929 typisk havde 

en egenvægt på 3 tons og kunne klare 2 tons last, kunne en 

lastbil ti år senere klare hele 3½ tons last.

Der var dog i loven taget højde for de dårligste af landets 

veje. Derfor kunne kommunale myndigheder i forening med 

politiet fortsat forbyde kørsel med særlig tunge køretøjer. 

Desuden var der mulighed for at stoppe kørsel, når vejstræk-

ninger ved perioder med tøbrud risikerede beskadigelser.172

Motorloven i 1921 gav også regler om motorkøretøjernes 

størrelser. Således måtte de ikke være bredere end 230 cm.

Denne regel blev udvidet lidt i 1939, idet man godt kun-

ne give tilladelse til personvogne med en bredde på 240 cm, 

hvilket skyldtes hensynet til busser, som ellers ville have pro-

blemer med plads til sæder og gangarealer. I Tyskland tillod 

reglerne endda køretøjer i 250 cm bredde. Vejfolkene formo-

dede, at vejene sikkert som en konsekvens måtte udvides fra 

6 m til 6½ m eller måske endda 7 m for to vejbaner.173

Som tidligere nævnt, skulle motorkøretøjer have be-

grænset deres hastighed. I de første år var restriktionerne 

skrappe, men senere blev skeptikerne noget beroliget. Ved 

lov i 1913 hævedes fartgrænsen på landevej til hele 50 km 

i timen. Om natten fortsatte man dog med kun at måtte 

køre 30 km i timen.

Efter en årrække viste erfaringerne, at hastighedsgræn-

serne måtte ændres. Fartgrænsen om dagen blev sat ned 

til 45 km. ved lovændringen i 1921, mens de kørende om 

natten stadig måtte køre de 30 km i timen.

Først i 1932 blev der fastsat fartgrænser, som svarede til 

motorkøretøjernes formåen: 60 km i timen på landevej og 

40 km i byer. Disse grænser holdt i mere end 20 år, hvorefter 

bilerne – og vejenes – udvikling gjorde det muligt at holde 

en højere fart.

Hastighederne fik dog lov til at blive forøget til 80 km i 

timen fra 1939 på landets hovedfærdselsårer, hovedvejene. 

Der havde været fortalere for fri hastighed, men Tyskland var 

kort tid forinden gået fra fri hastighed og til 100 km på deres 

motorveje efter for mange ulykker.

Vejbelægningerne behøvede ikke at forandres ved de 

højere hastigheder. Derimod skulle både vejenes profiler 

på langs og tværs ændres.

De forøgede hastighedsgrænser betød også, at der skulle 

stilles større krav til oversigten. Det kunne være let at gøre, 

som når hovedveje i Sønderjylland blev bygget fra bunden af. 

Derimod måtte der ved ældre vejes udnævnelse til hovedveje 

nedrives hjørnebygninger for at skaffe oversigt, og hvis det 

ikke kunne lade sig gøre indføres fuld stop ved vejkryds.174

De første meget stramme restriktioner for kørsel på bi-

veje holdt meget længe, men i 1913 var tilhængerne af biler 

dog blevet så stærke, at der blev givet visse lempelser. Fri 
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adgang for kørsel blev der ikke tale om. Kun mindre biler 

under 450 kg og trehjulede motorcykler under 400 kg fik 

lov til at køre på bivejene, og de fik også lov til at køre om 

natten hele året rundt. Det var dog stadig de lokale politi-

kere, som via politivedtægten bestemte, om der skulle være 

indskrænkninger i kørslen.

I 1921 blev der igen givet indrømmelser. Som nævnt, blev 

hastighedsgrænserne ændret, men der var stadig begræns-

ninger på farten i byer og biveje på de 30 km i timen.

Licitationer for vejarbejde

En stor del af vejvæsenets opgaver har altid været udlicite-

ret. Der har altid været opgaver, vejvæsenet ikke kunne eller 

ville påtage sig. Opgaverne blev da udliciteret, hvor perso-

ner eller firmaer ved en licitation kunne byde på en opgave. 

Det skete i 1800’tallet og det sker i dag. Formerne har dog 

ændret sig meget.

Oprindelig skete licitationerne henad jul, når amtsrå-

dene havde afsluttet amtets budget for det kommende år. 

I Københavns amt ved vi lidt om, hvorledes det foregik. Fire 

dage i rad blev licitationerne holdt på fem kroer rundt om 

i amtet. Det var en stor dag for hele egnen – og især for 

kromanden. Folk kom fra hele oplandet, og rundt om kroen 

holdt vognene tætpakkede. Inde i kroen surrede snakken 

om ørerne på en, og en tæt tobakståge fyldte luften. Vejvæ-

senet var også fint kørende i landauer, for den dag skulle der 

en birkedommer med som auktionarius.

Værten ville oftest med vold og magt traktere vejfolkene. 

Et sted var det helt slemt. Her ville værten ikke lade dem 

slippe hverken for frokost, da de kom eller middag, da de 

kørte hjem; han ville forhindre at licitationen blev flyttet til 

en anden kro.

Licitationerne var mundtlige, og folk kunne være ivrige, 

næste lidenskabelige for at byde hinanden ned. Det hænd-

te i bare iver, at de gav underbud, selvom de selv allerede 

havde det laveste bud. Også far og søn kunne koldblodigt 

underbyde hinanden. Hvis en entreprenør havde skubbet 

en anden ud fra et tilvant arbejde, hævnede den tabende 

sig helt sikkert. Disse straffeaktioner tjente amtsrådet slet 

ikke så lidt på.

I de første årtier var der i Københavns amt også licita-

tioner over stenslagning. Det blev dog taget bort, da man 

fandt det for inhumant.

Når licitationen var overstået, gik de alle ind i kroens 

største sal, hvor der stod borde opdækket med gåsesteg og 

rødkål, snaps og øl. Der duftede virkelig af mad, øl og tobak, 

og der blev spist. Ikke mindst vejmændene ville alle traktere 

på. De kunne stå „glinsende, røde og svulmende af gåsesteg 

og rødkål”, hvilket vedkommende vejinspektør undte dem.

Disse licitationer blev efterhånden afløst af helt andre 

metoder. I 1920’erne blev de således afgjort på 1½ time på 

amtets kontorer på Blegdamsvej. De havde nu heller ikke 

mere den store lokale betydning.175

Vidensudveksling for amtsvejinspektørerne

Der var behov for viden om vejbygning. De ansvarlige amts-

vejinspektører var blevet klar over, at de ikke alene kunne 

løse de opgaver, de stod med ved de nye motorkøretøjer.

I 1913 skete der et stort fremskridt, da bivejene blev åbnet for 

biler. De måtte dog kun være for to personer, måtte ikke veje 

over 450 kg eller være bredere end 1,6 m. Læger, dyrlæger, 

politi og jordemødre måtte dog godt køre i køretøjer op til 

600 kg.

De nye regler blev en udfordring for automobilfabrikanterne, 

men både udenlandske og danske fabrikker kunne tilbyde de 

lette køretøjer, som blev kaldt bivejsvogne. 

Her ses overlæge R.E. Christensen i Faaborg med sit køretøj.



1791910 – 1926

Ganske vist dannede overvejinspektøren og hans med-

hjælper i København sig det store overblik, men der var ikke 

nogen egentlig systematisk vidensudveksling på området. 

Man sad isoleret rundt i amterne og forsøgte at løse de 

samme problemer.

Der var så småt begyndt en vidensudveksling, da over-

vejinspektøren for første gang indbød samtlige amtsvejin-

spektører til et tre-dages møde i København, som det tid-

ligere er omtalt. Inspektørerne kendte knap nok hinanden, 

men de havde fælles problemer.

Det varede mere end 10 år, inden det næste møde blev 

afholdt i 1905.

I 1911 var de nye opgaver med den voksende trafik ble-

vet så omfattende, at man måtte skabe en mere permanent 

institution for vidensudveksling, og Amtsvejinspektørfor-

eningen blev dannet. Staten gik ind og støttede den nye or-

ganisation med midler til rejser og andre aktiviteter. Herved 

anerkendte staten foreningen som institution for nødvendig 

vidensudveksling. Foreningen fik dog afslag på ansøgning 

om midler til bygning af forsøgsveje. Her mente staten, at 

det måtte være et amtsråd, som søgte. Man ønskede ikke, 

at foreningen fik for stor myndighed. Overvejinspektøren 

deltog samtidig i foreningens møder og har sikkert haft en 

ikke uvæsentlig indflydelse på vigtige spørgsmål.176

Foreningen gik i gang med arbejdet. Medlemmerne 

mødtes og diskuterede alle små og store problemer, de 

mødte i deres dagligdag. Møderne blev på skift afholdt 

rundt om i landet, hvor man samtidig fik lejlighed til at se 

vedkommende amts veje. Således var man i 1915 i Maribo 

amt. Ifølge referatet var vejvæsenet her nær ved at have nået 

idealet: „Ingen løse Skærver mere.”177

Foreningens 24 medlemmer var klar over deres egen be-

tydning. Helt fra starten blev alle forhandlinger nedskrevet 

og bogtrykt. Herved fik ikke alene vejinspektørerne i amter-

ne gavn af den opsamlede viden, men også politikere i am-

terne og i de mange sogne og byer uden vej-ekspertise.

På et tidspunkt ønskede motororganisationerne at stifte 

en forening efter svensk forbillede, hvor Svenska Vägförenin-

gen var blevet stiftet i 1914, i øvrigt efter inspiration fra den 

amerikanske „good roads movement“og amerikanske vejfor-

eninger.178 I en sådan forening skulle både motororganisa-

tionerne og vejfolk være sammen for at udvikle vejtrafikken. 

Det blev høfligt og meget bestemt afvist af amtsvejinspek-

tørerne. Først i 1989 blev der med Dansk Vejforening stiftet 

en sådan lobby organisation med de nye erhvervsorganisa-

tioner siddende tungt på foreningen.

Da Dansk Vejtidsskrift startede i 1924 fik Amtsvejinspek-

tørforeningen et officielt medlemsblad. Størstedelen af bi-

dragene i bladet var skrevet af inspektørerne, selvom bladet 

formelt ikke var udgivet af foreningen.

En stor del af udviklingsarbejdet blev koordineret gen-

nem foreningen, som omtalt andre steder i bogen. Den 

deltog også i mange spørgsmål, som havde politiske konse-

kvenser for lovgivning, og den blev herved en vigtig magt-

faktor i vejpolitikken i mange årtier.

Til eksempel kan nævnes, hvorledes selv meget tekniske 

forhold kan rumme politisk sprængstof. Således ønskede 

den lidt ældre Stads- og Havneingeniørforening at udar-

bejde ensartede regler for betegnelser for vejmaterialer, og 

de to foreninger holdt fælles møder om opgaven. Det endte 

imidlertid med et brud omkring noget så tilsyneladende 

simpelt som definitionen på grus. Amternes folk ønskede 

at bibeholde muligheden for at grave ifølge de gamle reg-

ler fra 1845, hvorefter sognekommuner havde ret til frit at 

grave grus til anlæg og vedligeholdelse af biveje. Derimod 

måtte man ikke grave sten, og da stads- og havneingeniø-

rerne mente, at grus ikke indeholdt nær så store sten, som 

amtsvejinspektørerne mente, ville deres definition udelukke 

en del materialer til vejbyggeri.179 Således besluttede vejin-

geniørerne i 1918, at grus indbefattede sten i størrelser op 

Køretøjerne voksede i størrelse efterhånden, som der kunne fremstilles 

gummihjul, der kunne bære. Her ses en åben turistvogn til 32 personer på 

Albani Torv i Odense i 1928. Den var bygget ca. 1926 på et Dixi chassis.
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til 10 cm.,180 og da de ikke kunne blive enige med stads- og 

havneingeniørerne, udgav amtsvejingeniørerne da deres 

egen trykte fortegnelse i 1920.181

Diskussionen dukkede op igen i 1933, da Dansk Ingeni-

ørforening endnu engang ønskede at få enighed om be-

nævnelsen. Vejfolkene slog da fast, at sand ikke burde have 

kornstørrelser på over 2 mm og at grus ikke måtte have 

kornstørrelser på over 75 mm.; man var tilsyneladende gået 

ind på et lidt praktisk kompromis.182

Vidensudveksling – også for amtsvejassistenterne

Vejassistenterne skulle ikke stå tilbage for amtsvejinspektø-

rerne. De følte også et behov for at følge med den tekniske 

udvikling, da den for alvor kom i gang efter verdenskrigen.

Vejassistent-Foreningen for Øerne blev stiftet i 1917. Det 

gav anledning til årsmøder for vejassistenter rundt om på 

Sjælland, hvor den lokale amtsvejinspektør ofte holdt fore-

drag, og hvor man ellers diskuterede faglige problemer. 

Man ønskede også, at der skulle være et fornøjeligt sam-

vær, hvorfor der afsluttedes med fællesspisning. Hustruer var 

med til arrangementerne, men de faldt dog fra, da amterne 

begyndte at yde tilskud, og møderne fik et mere officielt 

præg.

En tilsvarende organisation blev etableret for de jyske 

vejassistenter i 1919, Jydsk Vejassistentforening. Det va-

rede dog mange år endnu, før man sammensluttede de 

to foreninger og fik oprettet den landsdækkende „Dansk 

Amtsvejassistentforening“i 1932. Den fik snart stort set alle 

vejassistenter og ingeniører som medlemmer; i 1942 var 

medlemstallet 112.

De årlige møder fortsatte, og hertil kom en yderligere 

styrkelse af vidensudvekslingen nu også internationalt. Vej-

assistenter kunne rejse til udlandet for studiebesøg betalt 

af foreningens rejsefond, og foreningen abonnerede på en 

række udenlandske tidsskrifter, som herved stod til rådighed 

for de mest interesserede medlemmer. Foreningen skabte 

desuden forbindelse til de internationale foreninger: „Den 

permanente internationale Forening for Vejkongresser“og 

„Nordisk Vejteknisk Forbund”.

I 1920 startede den jyske forening at udgive et lille hånd-

skrevet, zinktrykt tidsskrift, „Hjulet”, som var landets første 

egentlige tidsskrift for vejsektoren. Det udkom i lange pe-

Søren Ellert 1877-1952

Ellert var størstedelen af sit arbejdsliv amtsvejinspektør. Først i Ringkøbing 

amt 1909-1920 så i Holbæk amt 1920-1942. Ved siden af, at han drev sit amts 

vejvæsen på forbilledlig vis, bidrog han gennem studiebesøg i udlandet 

til at hjembringe internationale erfaringer, hvilket hans mange artikler og 

bøger vidner om. Han var også med til at stifte Amtsvejinspektørforenin-

gen og var dens formand i en årrække. Ellert var aktiv i den periode, hvor 

amtsvejvæsenets opgaver voksede kraftigt, men hvor de økonomiske midler 

voksede sideløbende.

Landets amtsvejinspektører fotograferet 

ved deres møde i Vejle i 1920. Den ældre 

herre med fuldskægget nr. tre fra højre var 

formanden for Amtsvejinspektørforeningen 

siden starten i 1911, R.W. Winkel.

Det var denne gruppe af personer, som 

i mange år fremover lå inde med den 

vigtigste ekspertise på vejbygningens 

område.
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rioder hver måned og blev snart også udsendt til vejassi-

stenterne på øerne. Tidsskriftet ophørte dog i 1928, og som 

erstatning valgte de to foreninger at tegne et kollektivt 

abonnement på „Stads- og Havneingeniøren”, som i en lang 

periode blev foreningernes medlemsblad.183

Der gik videnskab i vejbygning

Dansk Ingeniørforening tog i 1921 initiativ til at etablere 

„Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomite”. Den havde 14 

medlemmer med overvejinspektøren som formand. Under 

komitéen blev en lang række underudvalg til behandling af 

forskellige forhold og forsøg nedsat. Der blev således udgi-

vet en lang række pjecer om de for vejbygning nye mate-

rialer og arbejdsmetoder.

Det vejlaboratorium, der var blevet etableret i 1928 og 

den forsøgsbane, der blev opbygget i 1925-26, blev lagt un-

der Ministeriet for Offentlige Arbejder, og vejkomitéen blev 

tilknyttet som en rådgivende komité til Vejlaboratoriet.184

Der var et stort behov for viden, og Danmarks Vejtidsskrift 

blev et af de store tidsskrifter for vejtekniske spørgsmål. Kun 

tidsskriftet, Stads- og Havneingeniøren, og i en vis udstræk-

ning Ingeniøren beskæftigede sig i øvrigt med området i 

en vis udstrækning. Det var herigennem, at størstedelen af 

viden blev spredt ikke alene til vejfolkene selv, men også 

til politikere og til det erhvervsliv, som servicerede vejsek-

toren.

Tidsskriftet blev faktisk startet i Spanien. I hvert fald fandt 

de danske deltagere på vejkongressen i Sevilla i 1923 sam-

men, og ved hjemkomsten etablerede de et interessent-

skab. Personerne var professor fra Polyteknisk Læreanstalt 

A.R. Christensen, som blev hovedredaktør, daværende amts-

assessor og senere amtmand P. Chr. V. Stemann, direktør S. 

Kyhl fra FDM og dir. Christoffersen fra Forenede Tidsskrifters 

Forlag. FDM garanterede for et underskud på op til 1.000 

kr., men det blev der ikke brug for. Senere blev der knyttet 

forbindelse til Ministeriet for Offentlige Arbejder, hvor davæ-

rende kontorchef H. Wahl indtrådte.

Det udkom fra 1924 med fire numre om året. Hvis indhol-

det kort skal karakteriseres, var det artikler om, hvordan man 

kunne bygge den bedste vej. Bladet et var fyldt med teore-

tiske afhandlinger, rejseberetninger fra udlandet og anden 

viden, der kunne spredes rundt i landet. Hele tiden var der 

referencer til forsøg og erfaringer, som afspejlede den erfa-

ringsvidenskab, som vejbyggeri egentlig altid har været.

Helt fra starten blev der tegnet annoncer, og med den 

mekanisering af vejarbejder, der skete fra 1920’erne, blev 

indtægterne et godt tilskud til økonomien.

Efter 2. Verdenskrig overgik en stor del af vejarbejdet fra 

vejvæsenerne til private firmaer samtidig med, at automa-

tiseringen for alvor tog fart. Nu blev annoncerne en endnu 

vigtigere del for bladet, mens de menige vejfolks engage-

ment som skribenter til tider var reduceret til fordel for de 

private firmaers folk med færdige løsninger til salg. Sidetallet 

varierede en del over årene. Efterhånden som indtægterne 

fra annoncørerne blev vigtige, kom sidetallet til at svinge 

efter byggekonjunkturerne.

Fra de fire numre gik tidsskriftet over til i 1938 at blive 

udgivet med 6 numre og fra 1947 til 12 numre om året. 

Abonnenttallet har i de fleste år ligget på lidt over de 1.000. 

Således var der omkring 1.500 abonnenter i 1971.

Amtsvejinspektørernes årlige møde havde 

altid meget praktiske indslag. Værtsamtet 

arrangerede besøg på dets veje. Her ser 

man på tjæring med tjæringsmaskine i Vejle 

amt i 1920.
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Amtsvejinspektørforeningen fik fra 1943 lejlighed til at 

bringe foreningsmeddelelser, selvom bladet igennem mange 

år blev drevet af et privat konsortium, indtil foreningen i 1950 

helt overtog tidsskriftet.185 Siden 1968 fik Dansk Amtsvejinge-

niørforening desuden sine meddelelser optaget i bladet.

Fra starten og frem til 1950 var tidsskriftet redigeret af 

en af de fremmeste teoretikere i landet, A.R. Christensen. 

Hans efterfølger – både som professor ved læreanstalten og 

som redaktør – blev ligeledes en af de førende, H.H. Ravn, 

som fortsatte som ansvarshavende redaktør indtil 1980 og i 

redaktionen, til han døde som 95-årig i 2000.

Omkring 1977 ophørte Amtsvejinspektørforeningen og i 

stedet overtog Amtsvejingeniørforeningen tidsskriftet.186

Dansk Vejlaboratorium var en anden vigtig institution på 

forskningsområdet. Det startede sit virke i 1928 for at finde 

nye vedligeholdelsesmetoder for veje. Laboratoriet holdt til 

i fornemme omgivelser, nemlig på Christiansborg, indtil det 

i 1931 flyttede til Polyteknisk Læreanstalt.

I takt med den stigende trafik og vejbyggeriet steg antal-

let af medarbejdere. I 1940 var der ca. 10 ansatte, i 1950 20, 

i 1960 40 og i 1970 140 medarbejdere.

I 1960 ændredes navnet til Statens Vejlaboratorium, og 

i 1972 blev laboratoriet integreret i Vejdirektoratet. I 1983 

flyttede alle dets afdelinger til Roskilde. 11 år senere blev det 

omstruktureret og omdøbt til Vejteknisk Institut.187

Statens Vejlaboratorium var ikke det eneste laboratorium 

for veje. De store fabrikker og entreprenørvirksomheder fik 

efterhånden opbygget deres laboratorier. Desuden fandtes 

der eksisterende laboratorier, som gik ind på vejområdet. Så-

ledes fandtes i slutningen af 1920’erne Statsprøveanstalten, 

som tilbød sig med analyse af byggematerialer, ligesom V. 

Steins analytisk-kemiske laboratorium kunne tage analyser 

af asfalt.188

Det må nævnes, at asfaltindustrien også etablerede et 

forskningslaboratorium i den periode, hvor asfalt for alvor 

blev lagt på landets veje.

Uddannelse og forskning

En egentlig teknisk uddannelse for veje fandtes på Den 

Militære Højskole, som siden 1830 havde stået for uddan-

nelsen til Hærens Ingeniørkorps. Polyteknisk Læreanstalt 

fik længe ikke lov til at starte en uddannelse, men i 1857 

blev der på privat initiativ startet et kursus, og da det der-

ved blev oplagt for folk, at der burde være en permanent 

uddannelse på læreanstalten, kom uddannelsen to år se-

nere på finansloven.

Undervisningen blev varetaget af professor Lütken og en 

docent. I 1915 deltog omkring 40 studerende i undervisnin-

gen i vejbygning, som også omfattede jernbanebygning og 

stenbroer. I efterårssemesteret fik de 7 ugentlige forelæsnin-

ger og 3 i forårssemesteret. Desuden var der 11 studerende, 

som havde valgt at lave eksamensprojekt i faget, hvor de 

havde 3 ugentlige timer. Ved siden af blev der arrangeret en 

ekskursion med 35 studerende til at se på ingeniørarbejde 

på Fyn.

I 1917 overtog A.R. Christensen posten som professor. 

Christensen fortsatte naturligvis undervisningen inkl. eks-

kursionerne, som efterhånden også kom til udlandet. Han 

„Hjulet“ blev landets første specialtidsskrift for vejvæsen i 1920. 

Amtsvejassistenterne stod bag udgivelsen og viste, at de også interesserede 

sig for vejvæsenet i den spændende udviklingsperiode.
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udgav en række lærebøger og var med til at starte Dansk 

Vejtidsskrift i 1924, som han blev ansvarlig redaktør for.

Christensen blev af de studerende kaldet ’Sablen’. Han 

havde tidligere været premierløjtnant ved ingeniørregimen-

tet, hvorfor han til daglig gik med sabel. En af hans værne-

pligtige kunne huske, hvorledes han med sablen pegede: 

„Se så at få maven ind! Ham der ja, se så at få maven ind! Da 

der blev kommanderet hvil kort efter, viste det sig, at den på-

gældende havde fået prikket et mindre hul i sit maveskind.”

Professoren var også frygtet til den mundtlige eksamen, 

da hans spørgsmål ofte kunne misforstås, da de var kluntet 

formuleret. Hvad er der under en viadukt? En vis fri højde. 

Hvad er længdesveller af? De er af det onde. Hvordan stødes 

fl iser? Forsigtigt osv.

De specialestuderende fik dog et andet syn på ham. 

„Sablen var i virkeligheden en venlig mand”, fortalte H.H. 

Ravn, der efterfulgte ham som professor i 1949 – og i øvrigt 

også som redaktør af Dansk Vejtidsskrift i 1950.

Omkring det tidspunkt var antallet af forelæsninger en 

del reduceret i forhold til 30 år tidligere. Derimod var der 

kommet laboratorieundersøgelser af vejmaterialer til som 

noget nyt. Fagområdet havde siden slutningen af 1930’erne 

heddet: „Laboratoriet for Vej- og Jernbanebygning samt 

Byplanlægning”. Den sidste del var der dog ikke så meget 

undervisning i.

Det kom der til gengæld, da professor P.H. Bendtsen kom 

til. Han udviklede de første år bl.a. undervisning i byplanlæg-

ning sammen med andre afdelinger på læreanstalten. Endvi-

dere blev der arrangeret Læreanstalternes Fælles Byplankur-

sus fælles med arkitektskolen på Kunstakademiet. Tillige blev 

Forsiden på første nummer af Dansk Vejtidsskrift i 1924 med de dengang 

sideordnede køretøjer, hestevogn og bil. Tidsskriftet blev hurtigt et meget 

vigtigt led i moderniseringen af vejvæsenet, idet viden om nye metoder 

herigennem hurtigt kunne spredes landet over.

Dansk Vejtidsskrift indeholdt fra starten annoncer, som var 

med til at fi nansiere dets drift. Her et par annoncer fra den 

første årgang i 1924. Her ses hele to annoncer for asfalt, men 

det varede dog længe, inden man fandt ud af – og havde råd 

– til at benytte asfalt.
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der bygget ’trafikteknik’ op som nyt undervisningsområde i 

kølvandet på den kraftige vækst i bilismen omkring 1960.

Det blev dog senere angivet, at hans allerstørste be-

tydning skete indirekte som igangsætter for et stort antal 

doktor- og licentiatarbejder. Han indså, hvilke muligheder 

der lå for forskning og faglig udvikling. Siden 1953, da licen-

tiatordningen startede, har der indtil 2000 ved IVTB været 

udført 53 licentiat- eller ph.d.-grader.

Professor Ravn var lige inden sin ansættelse blevet leder 

af Dansk Vejlaboratorium, som indtil midten af 1960’erne 

havde lokaler side om side med fagområdet på læreanstal-

ten. Det store motorvejsbyggeri skabte behov for omfatten-

de geotekniske forundersøgelser, laboratorieundersøgelser 

af vejmateriel og udvikling af nye belægningstyper, som gav 

en voldsom udbygning af Vejlaboratoriet.

I 1971 flyttede instituttet til Lundtofte, hvor der blev gode 

lokaler for den fortsatte vækst. Her var i alt ca. 2.500 m2 med 

kontorer, mødelokale, bibliotek og undervisningslabora-

torium. Instituttet, som i 1976 fik navnet: Institut for Veje, 

Trafik og Byplan, havde som sin stolthed et vejprøveanlæg, 

hvor vejbefæstelser kunne undersøges under kontrollerede 

forsøgsbetingelser. Blandt andet fandtes en vogn med dob-

beltdæk, som via en wire kunne køre frem og tilbage over 

belægningen. Anlægget havde desuden klimaanlæg, så 

man kunne afprøve kørslen i både kulde og varme.

Ved udflytningen var antallet af ansatte steget til 31, hvoraf 

de 20 var lærere og forskere. Hertil kom et antal eksterne lek-

torer og undervisningsassistenter. Denne bemanding holdt i 

en længere årrække, men er de sidste år blevet reduceret.

Der er sket en del organisatoriske forandringer gennem 

årene. Blandt andet er selve vejfaget blevet nedprioriteret, 

mens trafikfaget er blevet opprioriteret. Således blev der i 

1999 dannet: Center for Trafik og Transport (CTT).

Det må nævnes, at der i 1957 blev etableret en ny uddan-

nelse, Danmarks Ingeniørakademi, da der dengang var en 

udtalt mangel på ingeniører. Akademiet fungerede i samar-

bejde med DTH (det nuværende DTU), men på forskellige 

adresser i København. Akademiet flyttede dog til sidst til 

Lundtofte og blev i 1995 slået sammen med DTU.189

 Det internationale samarbejde

Det første internationale samarbejde startede på en lidt spe-

ciel måde. Dansk Automobil Klub havde meldt sig ind i den 

internationale sammenslutning af automobilklubber, „Asso-

ciation Internationale des Automobile Clubs Reconnus”, og 

herved havde den franske regering fået adressen til den dan-

ske forening, som fik indbydelse til den 1. internationale vej-

kongres i oktober 1908. Klubben gav meddelelsen videre for 

at få en liste over de embedsmænd og ingeniører, som kunne 

tænke sig at interessere sig for kongressen. Mens Dansk In-

Fra en spæd start i 1928 voksede Dansk Vejlaboratorium til ikke kun at blive et stort 

forskningslaboratorium, men analyserede også prøver fra landets vejbyggeri. Især fra 1950’erne 

blev der udført mange analyser. Det er som Vejteknisk Institut i dag en del af Vejdirektoratet.
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geniørforening sendte en fuldstændig liste over potentielle 

deltagere, svarede overvejinspektøren meget afvisende, 

at han intet kunne oplyse og ikke vidste, om Ministeriet for 

Offentlige Arbejder ville have med kongressen at gøre. Den 

franske regering havde i indbydelsen fremhævet, at bilkørsel 

var blevet et vigtigt problem, og at både de, der benyttede 

motorkøretøjer og dem, som skulle vedligeholde vejene, 

måtte være interesserede. Det så ikke ud til, at vejfolkene på 

det tidspunkt havde accepteret bilfolkets eksistens.190

Det var ikke et tilfælde, at den første vejkongres blev af-

holdt i Paris. Frankrig havde nemlig i mange år været verdens 

fremmeste land med hensyn til vejbygning. Desuden stod 

den franske bilindustri endnu som en af verdens bedste.

Den internationale interesse var enorm. På kongressen 

deltog mere end 1.600 personer fra 33 lande, og de kunne 

høre 107 præsentationer. Det førte til at PIARC (Permanent 

International Association of Road Congresses) blev stiftet 

året efter.191

Ved de følgende kongresser var der en stor repræsenta-

tion fra Danmark. Ikke kun repræsentanter fra amtsvejvæse-

nerne og overvejinspektøren var blandt de 3-4.000 deltage-

re i 1913, men tillige en professor fra Polyteknisk Læreanstalt, 

tre ingeniører fra Københavns Kloak- og Vejvæsen, en fra 

Frederiksberg kommune og to fra private firmaer.192

Siden da har der været danske deltagere ved alle de kon-

gresser, der blev afholdt ca. hvert fjerde år.

Da der på et tidspunkt omkring 1920 blev bekendtgjort, 

at den internationale vejkongres’s næste møde skulle være 

i USA, rejste der sig et ramaskrig. Det var alt for langt væk, 

mente man, hvorfor der ikke kunne være nogen deltagere fra 

Danmark. Det viste sig dog, at på trods af afstanden, lykkedes 

det også ved denne kongres at have danske deltagere.

PIARC (nu World Road Association) eksisterer endnu med 

kongresser hvert fjerde år, og vil I 2008 fejre sit 100 års jubi-

læum med kongres i Paris.

Mindre kunne dog gøre det. Hvis man blot ville følge med, 

var der en lang række tidsskrifter, som bragte nyt på området. 

Hørte man til de mere sparsomme mennesker, kunne man 

måske få lejlighed til at læse nyhederne i den tidsskriftcirkula-

tion, som amtsvejinspektørernes forening havde startet, eller 

man kunne nøjes med at læse indholdsfortegnelserne, som 

løbende blev bragt i Dansk Vejtidsskrift. Ud over de ameri-

kanske tidsskrifter læste man europæiske tidsskrifter fra f.eks. 

Schweiz, Italien, UK, Frankrig, Tyskland og Tjekkoslovakiet.193

Nordisk vejsamarbejde

Nordisk samarbejde på vejområdet startede også på  PIARC’s 

vejkongres i Sevilla 1923, hvor man fandt ud af at etablere 

et samarbejde mellem de nordiske landes vejkomitéer. Den 

danske vejkomité var allerede blevet startet, og ud fra denne 

model blev tilsvarende organisationer startet op i Finland, 

Sverige og Norge. Sverige havde dog i en længere årrække 

haft både en vejforening og et vejinstitut, som stod bag 

komitéen.

Man kan undre sig lidt over, at der blev dannet en nordisk 

organisation nu, hvor der var etableret et internationalt sam-

Professor A.R. Christensen 

1879-1950

Christensen prægede i mange årtier dansk vejbyggeri. Som 

underviser på Polyteknisk Læreanstalt gav han fremtidens 

vejingeniører den teoretiske ballast, og som leder af Dansk 

Vejlaboratorium og som stifter og redaktør af Dansk 

Vejtidsskrift var han i konstant forbindelse med de førende 

praktikere landet over.

Professor H.H. Ravn 

1905-2000

På mange måder fortsatte Ravn i fodsporene af professor 

Christensen. Han blev ligeledes professor på læreanstalten, 

leder af Dansk Vejlaboratorium og redaktør af Dansk 

Vejtidsskrift. Også han var en faglig kapacitet, som endda 

langt op i sin alderdom var aktiv skribent i tidsskriftet.
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arbejde omkring vejkongresserne. De nordiske lande havde 

tillige meget forskellige geografiske og tekniske forhold, 

hvorfor danskerne f.eks. ikke havde så meget at kunne lære 

af svenskernes grusveje. Den nære geografiske afstand, som 

kunne befordre studierejser, og at man forstod hinandens 

sprog, var helt sikkert vigtige argumenter.

På det første møde blev man enige om at skulle arbejde 

for, at det trekantformede advarselsskilt skulle anerkendes 

på lige fod med de skilte, der internationalt var blevet fore-

slået. Dette mål lykkedes, kan vi forvisse os om ved at se på 

vores veje i dag, men der var en lang vej frem.

Komitéens arbejde ebbede dog ud sidst i 1920’erne.Det 

må dog nævnes, at det senere blev genoptaget med ekstra 

kraft i 1935, hvor Nordisk Vejteknisk Forbund blev etableret. 

Forbundet byggede på nationale afdelinger. I modsætning 

til tidligere, hvor motororganisationerne var repræsenteret, 

blev deltagerne begrænset til teknikernes kreds.

Da forbundets andet årsmøde skulle afholdes i 1937, 

skete det på et tidspunkt, hvor den første generation af vej-

folk i bilalderen stod på deres absolutte top. Overgangen 

var lykkedes, og deres magt var den største i takt med de 

hastigt øgede bevillinger. Kongressen havde da også 252 

herrer (og 128 nok ledsagende damer) fra de nordiske lande. 

Åbningen blev foretaget af den norske statsminister under 

overværelse af den norske konge.194

Samarbejdet kom til at fungere meget mere tæt end 

noget af det øvrige internationale samarbejde, de danske 

vejfolk var med i. Og det på trods af, at vejfolkene stod over 

for meget forskelligartede opgaver og muligheder. Således 

havde Danmark i 1964 fast belægning på alle sine 8.500 

km landeveje, mens Sverige var nået op på 75 % på sine 

12.100 km. riksväger. I Finland var kun 32 % af vejene ble-

vet belagt, men de havde også hele 38.900 km vej. Norge 

var det land, som både havde længst landevej og mindst 

belægning. De 45.400 km landevej havde kun belægning 

på de 13 %.195

Vejteknisk forbund har haft stor betydning på mange 

måder. Herigennem kunne man forberede det internatio-

nale samarbejde med vejkongresserne arrangeret af PIARC. 

På et andet plan fik mange vejfolk i Norden lejlighed til at 

arbejde med deres område i et af forbundets mange ud-

valg. Selvom Vejdirektoratet siden 1949 overtog mange af 

de internationale forbindelser, kunne amternes vejfolk fort-

sat hente inspiration gennem forbundet, bl.a. gennem det 

nationale medlemsblad NVF-nytt.196

De økonomiske rammer for de danske veje

I 1924 blev der regnet på, hvad det kostede at køre på en 

vej. Når udgifterne til vedligeholdelse pr. km blev udregnet, 

kostede det at køre 1 tons en km mellem 1,28-2,15 øre. På 

den tid betalte busselskaber for kørsel, og faktisk viste ud-

regningen, at udgifterne passede meget pænt med indtæg-

terne herfra.197

Ved loven i 1921 var det blevet bestemt, at motorafgif-

terne i stor udstrækning skulle gå til landevejenes udbyg-

Udgifter til veje 1911-1936   
 

 mio kr. vejlængde 1936 udgift pr. km vej

København 28,89 91,8 12.588

Roskilde 13,41 129,8 4.133

Sorø 28,39 332,7 3.413

Frederiksborg 26,27 308,4 3.407

Århus 11 138,9 3.168

Ribe 32,27 454 2.843

Maribo 21,79 328,1 2.657

Skanderborg 18,11 317,8 2.279

Præstø 22,22 396,1 2.244

Vejle 22,5 412,5 2.182

Odense 18,7 345,4 2.166

Hjørring 16,16 300,2 2.153

Svendborg 21,97 451 1.949

Ringkøbing 21,29 440 1.935

Assens 9,39 196 1.916

Randers 16,9 355 1.904

Bornholm 11,12 252 1.765

Viborg 27,26 642,5 1.697

Ålborg 17,17 411,7 1.668

Thisted 12,03 322 1.494

Sønderborg 13,04 112 7.277

Åbenrå 14,7 184,2 4.988

Haderslev 19,34 295,2 4.095

Tønder 18,99 293,8 4.040

Der var stor forskel på, hvad de enkelte amter benyttede pr. km vej. Amterne 

omkring hovedstaden havde et særlig stort slid på grund af den store trafik til 

og fra København.

Udgifterne til Sønderjylland omfatter kun tiden under dansk styre fra 1920. 

Udgifterne pr. km vej var ret høje, hvilket både skyldtes vejenes oprindelig 

dårlige tilstand og samtidig en kraftig forfordeling af landsdelen.*

* Lomholt 1936, s. 26.
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ning og vedligeholdelse. Amterne skulle sammen med køb-

stæderne have andel af motorafgiften. Sognekommunerne 

kunne dog få penge fra amterne, hvis deres veje havde 

særlig meget biltrafik. De fik med loven i 1927 også en fast 

andel først på 24 % af afgiften, i 1931 hævet til 34,5 %. Tillige 

blev der oprettet en vejfond, som Ministeriet for Offentlige 

Arbejder kunne disponere over til særlige vej- og broprojek-

ter, som havde mere end lokal betydning.198

Tilskuddet fra staten var dog langt fra tilstrækkeligt, hvor-

for alle amter måtte bidrage med ekstra midler ud fra den 

almindelige skat.

I 1921 var der i de forskellige amter stor forskel på den 

andel, som motorskatten bidrog med. Nogle amter fik 

dækket mere end 80 % af vejudgifterne, mens andre fik 

langt under halvdelen. Således fik Vejle og Haderslev amter 

henholdsvis 88 % og 84 % af deres samlede udgifter, mens 

amter i nærheden af store byer havde en særlig stor udgift. 

Således måtte Århus amt betale 54 % af deres vejudgifter 

selv, mens borgerne i Københavns amt skulle betale hele 

68 %.199 

Der var stor diskussion om fordelingens retfærdighed. Da 

man i 1936 så tilbage på de udgifter, der alt i alt var blevet 

benyttet til veje pr. km. siden 1911, lå hovedstadsområdet 

klart i spidsen, hvor Københavns amt om året brugte mere 

end 12.000 kr. pr. km vej. På de næste fire pladser lå de fire 

sønderjyske amter, som siden 1920 havde brugt mindst 

4.000 kr. pr. km. Mest havde Sønderborg amt benyttet med 

mere end 7.000 kr. pr. km. Som vi tidligere har hørt, fik spe-

cielt Sønderjylland store offentlige tilskud til at forbedre og 

udbygge sine veje.

I bunden lå Thisted amt med knap 1.500 kr. pr. km tæt 

fulgt af Ålborg, Viborg og Bornholm amter.200

Vejassistenten – fra praktiker til ingeniør

Amtsvejinspektørerne havde hver en række vejassistenter 

til at stå for det daglige arbejde herunder med kontakten til 

amtets vejmænd. Oprindelig var der blevet ansat folk, som 

var vant til at omgås arbejdsfolk, og som tidligere havde haft 

„en virksom og praktisk Livsstilling”, som det angives. 

Da trafikken steg, og der tillige begyndte at komme mo-

tortrafik, blev vejassistenternes arbejde mere omfattende. 

Det blev samtidig mere selvstændigt, hvor de måtte handle 

og udføre arbejdet efter konduite.

En oversigt i 1919 viser ret ensartede forhold for vejassi-

stenternes ansættelse. Der var dog lønmæssigt en del spred-

ning fra de højestlønnede assistenter i København til de la-

vestlønnede i Hjørring og Ringkøbing amter. I lighed med 

amtsvejinspektørerne kunne de have andre opgaver – som 

syn med vandløb og syn med biveje. I Frederiksborg amt 

havde assistenterne desuden tilsyn med amtets bygninger.

I 8 af amterne var der desuden ansat tekniske assistenter, 

som for det meste var uddannede som cand. polyt. og der-

for fik en højere løn end vejassistenterne.201

Den helt store omvæltning for faget skete efter 1. Ver-

denskrig, hvor veje ikke mere kun skulle vedligeholdes, men 

der tillige skulle nybygges. Der blev anskaffet en lang række 

maskiner, og det var ikke mere tilstrækkelig med at køre på 

cykel eller hestevogn; der blev anskaffet motorcykel eller 

måske endda en lille bil.

Kravene til en vejassistents faglige evner steg i takt med 

denne udvikling. De skulle have en teoretisk uddannelse; 

også fordi de skulle rådgive sognerådene med hensyn til 

kloakering og lignende tekniske forhold; de var de få tek-

nisk uddannede i lokalsamfundet, som sognerådene kunne 

trække på. De havde i forvejen et kendskab, når de lavede 

vandafledningsanlæg, grøfter, rørledninger og brønde.

Amternes udgifter til veje og tilskud 1921/1922

amt motorskat eget bidrag vejudgifter andel af motorskat

København 307.208 629.717 936.925 32,8%

Frederiksborg 205.822 351.474 557.296 36,9%

Sorø 111.474 30.397 141.871 78,6%

Præstø 131.887 76.716 208.603 63,2%

Odense 104.493 50.838 155.331 67,3%

Assens 50.061 79.187 129.248 38,7%

Svendborg 122.515 74.267 196.782 62,3%

Hjørring 70.091 18.413 88.504 79,2%

Randers 89.757 37.822 127.579 70,4%

Århus 74.862 88.693 163.555 45,8%

Skanderborg 98.443 37.318 135.761 72,5%

Vejle 119.441 15.804 135.245 88,3%

Viborg 133.984 133.058 267.042 50,2%

Haderslev 107.784 21.199 128.983 83,6%

Der var stor forskel på både de totale udgifter til veje, og de tilskud amterne 

fik via motorskatten. Nogle amter havde store udgifter på grund af en stor 

trafik, men fik kun dækket en relativt lille del gennem motorskatten.*

* Amtsvejinspektørforeningens Meddelelser nr. 2, 1924, s. 7.
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Efterhånden som de store projekter kom til siden 

1930’erne, blev det nødvendigt, at vejassistenten var in-

geniøruddannet.202 I de store amter blev der efterhånden 

også ansat særlige assistenter, som fik ansvar for opmåling 

og projektering af nyanlæg.203

Således var der fire vejassistenter i Ribe amt i 1924. De 

havde hver et distrikt at være ansvarlig for: Bramminge-di-

strikt med 96 km vej, Varde med 111 km, Grindsted på 118 

km og Vejen på 97 km. Der var i alt 66 vejmænd – altså et 

snit på 22 vejmænd pr. vejassistent.204

Lad os høre lidt om, hvorledes en datter kan fortælle om 

hverdagen for en af disse vejassistenter. Det gælder vejassi-

stent Jensen, der flyttede til Bramming i 1929. Han førte tilsyn 

med vedligeholdelsen af de bestående amtsveje i sit distrikt, 

stod for udvidelser og grundforbedringer samt projekterede 

nyanlæg og administrerede gennemførelsen. Desuden råd-

gav han distriktets kommuner om veje, sportspladser o.l.

Hjemme brugte han telefonen flittigt – Bramminge nr. 

200. Telefonen var en stor, brun kasse med skrivepult, der 

hang på væggen i spisestuen. Når han talte i den, stod han 

op med den ene fod hvilende på kaminbænken.

Især hen mod aften kom der mange hjem til ham på 

hans kontor i dagligstuen. Det var arbejdsledere, der skulle 

have besked eller folk, der skulle have udbetalt løn.

Hver dag kørte hendes far på vejtur i sin bil, Z 150, og 

hver lørdag skulle datteren skrive hans kørselsregnskab ud 

efter hans notater i den lille lommebog, som lå i bilen.

En tid havde han en lang Citröen, som han engang kørte 

ind i et træ med det resultat, at træet brækkede, men bilen 

holdt. Hans kollega, vejassistent Thomsen, skar en pibe ud af 

træet og forærede ham den til hans 60-års fødselsdag.

Spændende var det at være med, når faderen skulle føre 

tilsyn med Mandøvejen, der i 1930’erne blev anlagt gennem 

Vadehavet. Han oplevede engang en stormflod, der kom så 

pludseligt, at lastbilerne ikke kunne nå at komme i land, men 

chaufførerne nåede det dog.

Vejassistent Jensen skulle være kendt i de fleste sogne-

råd som en omgængelig og dygtig forhandlingsmand. Han 

hidsede sig aldrig op, og hans fantasi vedrørende problem-

løsninger kendte ingen grænser. Hans børn glemte aldrig et 

af hans gode råd: „Man kan ikke gøre for, hvis man er dum, 

men rådvild må man aldrig være”.

Hans arbejde medførte tit, at han deltog i en forretnings-

frokost. Så fortalte han hjemme i detaljer, hvad der var blevet 

serveret, for familien oplevede aldrig at spise på hotel.205

Vejmanden som vejenes „stuepiger”

Størstedelen af vejmandens arbejde blev udført om efter-

året. På denne tid var det muligt at reparere vejene, efter de 

var opblødt af sensommerens regnvejr. Der blev lagt skær-

ver i huller og ellers strøet grus på. Skærverne skulle have 

den helt rigtige form og størrelse.

Hver vejmand fik udleveret en arbejdsbog, hvor den 

første del nærmest var en lille lovbog, hvori en række pa-

ragraffer opregnede vejmandens pligter. Sidst i bogen var 

der plads til, at han kunne skrive en slags dagbog over det 

arbejde, han udførte. Betingelserne kunne lyde barske, men 

reglerne blev administreret nogenlunde lempeligt.

Den traditionelle vej fremstillet af makadam havde siden 

midten af 1800’tallet været den altovervejende konstruk-

tion. Den blev anlagt ved få midler til grus og skærver. Til 

gengæld var der en vis vedligeholdelse, hvor landevejene 

Vejmand Jens Jørgensen gør det omkring 

1920, som mange vejmænd har gjort 

gennem tiden: lappede hullerne i vejen. Han 

havde et stykke af amtsvejen Vejle-Vandel, 

som han skulle sørge var i orden.
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blev opdelt i afsnit, som vejmænd havde ansvar for at ved-

ligeholde. Til eksempel var der i Sønderjylland kun ca. 5 km 

vej at passe for en vejmand. Det kunne lyde af meget lidt, 

men efter hvert regnskyl skulle vejmanden ud for at reparere 

huller med ifyldning af skærver. Om sommeren skulle han 

til gengæld i tørt vejr sørge for at gruse, da trafikken havde 

fejet gruset ud til siden. Han skulle nu med håndkosten få 

gruset ind på vejen igen.207

Vejmandens værktøjer var simple. På Bornholm fik vej-

manden således hver d. 1. april en uniformshue forsynet 

med tjenesteskilt, som han var forpligtet til at bære. Når han 

startede med at arbejde, fik han 50 kr., for hvilket han skulle 

anskaffe en del redskaber som hjulbør, spade, skovl, dobbelt 

spidshakke, jernrive, vejskraber, mukkert, skærvegreb, skær-

vestøder, rabatlinieal (retskede), en mindst 20 meter lang 

vejsnor og en tommestok. Redskaberne var vejmandens 

ejendom, men skulle holdes i så god stand, at amtsvejvæ-

senet kunne godkende dem. Han fik i øvrigt 50 kr. om året 

til vedligeholdelse samt for erstatning for cykelslid. Desuden 

kunne amtet låne ham redskaber efter behov.

Klasseforskel mellem vejmænd

Vejmændene var ansat under mange forskellige regler. Der 

var på ingen måde en fælles overenskomst.

Der var de amter, hvor vejmændene regulært blev af-

lønnet som statens tjenestemænd med en fast løn plus et 

dyrtidstillæg. Hertil kom forskellige tilskud f.eks. på 20 kr. til 

anskaffelse og vedligeholdelse af redskaber. Hertil kom til-

lige en pensionsordning.

Det var dog mest almindeligt, at der var flere forskellige 

klasser af vejmænd, hvor nogle havde en god løn takket være, 

at de arbejdede i 6 ugentlige dage, mens andre ikke kunne få 

nær så mange dage og derfor fik en mindre løn.208

De 66 vejmænd i Ribe amt havde i 1924 hver et distrikt 

at passe på mellem 5 til 8 km. 8 af vejmændene var så hel-

dige at blive vejmænd af første klasse, således at de havde 

arbejde i den maksimale tid: 254 dage på et år fordelt på 96 

dage om sommeren og 144 dage om vinteren. Arbejdstiden 

om ugen var 6 dage forår og efterår, mens der kun var 5 

dage den øvrige del af året.

Vejmænd af 2. klasse var der hele 39 af i amtet. De havde 

kun 228 arbejdsdage, hvilket dog var bedre end det, de 19 

vejmænd af tredje klasse havde, da de kun i alt arbejdede 

– og fik løn – for 176 dage fordelt på en 4 dages arbejdsuge 

forår og efterår og uger med kun 3 dage om sommeren. 

Ingen arbejdede fra december og til februar.209 Ligeledes var 

det ikke alle beskåret at få den eftertragtede pension.

Rundt om i amterne fandtes lokale aftaler om dette og 

hint. Et sted fik man 10 øre for at rense nummer- og kilo-

metersten, et andet sted 100 kr. for at cykle og et tredje 

sted årligt en godtgørelse på 20 kr for at bruge regnkappe. 

Endnu var der vejmænd, som fik indtægt ved at sælge vej-

græs.

Vejmændene havde tydeligvis ikke haft nogen fagfor-

ening til at hjælpe sig til ensartede forhold.210

Arbejdsforholdene skiftede i øvrigt i takt med den kraf-

tige udvikling. Således var det uheldigt, at man ikke arbej-

dede særlig mange dage om sommeren, idet det netop var 

om sommeren, at motortrafikken var størst og derved også 

behovet for at reparere vejene. I Tønder var vejmændene i 

1925 f.eks. kun på vejene 2 dage om ugen i august måned, 

som var meget regnfuld. Folkene havde ellers normalt fri i 

høhøsten for at kunne hjælpe til ved landbruget og i øvrigt 

fri hele 4 dage om ugen fra 23. juli til 31. august. Dette måtte 

ændres på grund af bilerne.211

Efterhånden som der blev færre hestevogne, kunne det 

også blive vanskeligt for vejmændene at gøde de unge 

træer ved vejsiden. Det var nemlig reglen i Tønder amt, at 

gødningen skulle indsamles på vejen af hestenes efterla-

denskaber.212

Vejmand Henrik Hansen har fortalt om sin tid som vej-

mand ved Maribo amt fra omkring 1914. Han havde et 

vejstykke på 14 km, som skulle holdes. Lønnen var ikke 

imponerende, men til gengæld var arbejdsforholdene frie 

de første år. Vejmanden kunne selv bestemme hvor mange 

timer han ville tilbringe på vejen – den skulle bare holdes. 

Derved havde han som mange vejmænd tid til at drive et 

husmandsbrug ved siden af. Der var dog visse dage, hvor 

han helst skulle være på vejen, blev det sagt med et smil. Det 

var nemlig de dage, hvor vejassistenten kom med lønnen.

Det hårdeste arbejde var at køre sten ud. Især på Lolland 

var sukkerroekørslen hård ved vejene. Tillige fik vognene af-

faldet fra roerne med sig, og det gav meget arbejde, når det 

spildte affald skulle renses af vejene. I den første tid blev det 

skrabet med håndkraft, men senere kom en hesteskraber og 

til sidst traktor med kost. Det blev til mange læs af et grå-
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hvidt vællinglignende affald, som skulle ligge i en bunke ved 

vejkanten, indtil det var så tørt, at det kunne køres bort.213

Størstedelen af vejmand Hansens arbejde med sten be-

stod i at stable kampesten op og måle op, hvad stensla-

gerne slog. Især i 1920’erne blev der slået mange sten, da 

det var et beskæftigelsesprojekt.

Han havde arbejdet under mange vejassistenter, og ti-

derne havde skiftet. I gamle dage drøftede han med vejas-

sistenten, hvor mange hundrede meter skærver, der skulle 

slås. Dernæst kom asfaltbelægningen, og så talte han om 

rabatterne, som skulle stikkes af. I 1950’erne drøftede vej-

manden maskintyper med assistenten.214

Stenslageren

Behovet for skærver steg kraftigt i 1900’tallet. Tidligere hav-

de man kun skulle bruge få kubikmeter sten til den årlige 

vedligeholdelse. Nu skulle der både anlægges nye veje, og 

gamle veje skulle ombygges. Vejene skulle opfylde de hø-

jere krav, som de nye motorkøretøjer stillede.215

Samtidig blev det sværere at få fat på sten. Hidtil havde 

der de fleste steder nærmest været overflod af sten at få 

– enten som kampesten fra oplandet eller som søsten til de 

stærkest trafikerede veje. Der blev anlagt oplagspladser ved 

nærliggende havne, hvis det var muligt. Imidlertid kunne 

bygning af befæstningsanlæg rydde vældigt op i behold-

ningerne, og samtidig gav loven om kystfredning i 1906 

en kraftig reduktion i stenfiskeriet.216 Der var dog forskel på 

amterne, f.eks. havde Roskilde amt rige stenlejer med skær-

vefabrikker i Roskilde og Hedehusene.

Stenene skulle så vidt muligt skaffet lokalt. Her følger en 

beskrivelse af, hvorledes det foregik i Ringkøbing amt i mid-

ten af 1920’erne. Noget lignende har helt sikkert foregået 

over hele landet.

Noget af det første landmændene foretog sig om foråret, 

inden det egentlige markarbejde tog sin begyndelse, var 

for mandens og karlenes vedkommende at samle sten. De 

samlede i et forklæde lavet af en gødningssæk bundet om 

livet. Stenene var lette at se efter vinterens sne og regn og 

blev båret ud i siden af ageren og lagt i dynger med flint for 

sig og granit for sig. Dyngerne blev kørt sammen, og vej-

manden vidste altid, hvilke gårde der var samlet stendynger 

på. Han tog sammen med vejassistenten rundt til landmæn-

dene, hvor stenene enten blev købt efter mål – en favn var 

lig en kvadrat alen – eller blot på slump. Vejassistenten traf 

derefter aftale med de sædvanlige vognmænd om trans-

porten af stenene ud på sommeren.

Når landmændene var færdige med høst-, kartoffel- og 

roearbejdet omkring november, var der ikke meget mere 

arbejde for sognets daglejere. De meldte sig da hos kom-

munen, hvorfra de blev anvist arbejde til stenslagning for 

amtsvejene eller til grusharpning til kommunevejene.217

Licitationen om stenslagning blev erstattet af faste priser 

efter målet på de slåede skærver. Jo større en skærvebunke 

var, jo større blev betalingen.

I 1920’erne blev der uro om priserne. Amtsvejinspektøren 

mente, at der var kommet en ny og mere krævende genera-

tion af stenslagere, som ikke var tilstrækkelig øvede. Han fore-

trak den gamle „skærveslagningsstand”, der var ved at uddø, 

hvis de da ikke havde for meget „med flasken“at gøre.218 Det 

var nu ikke kun stenslagerne, som kunne finde på at drikke, 

men også de folk, som arbejdede for entreprenører, kunne gå 

foran i drikkeriet. Det fortælles fra en inspektion af et arbejde, 

at de eneste, der var helt ædru, var de 6 heste, som trak trom-

len. Selv amtets vejmand ved siden af tromlen måtte stive sig 

vældig af for at vise, at han ingenting fejlede.219

Der var i det hele taget en del uro på arbejdsmarkedet 

efter verdenskrigens afslutning, hvor især en kraftig infla-

tion udhulede lønnen for mange. Der var derved mange 

arbejdsgivere, der var bange for syndikalister og socialister. 

Det var utvivlsomt dette, som fik Amtsrådsforeningen til at 

bede amtsvejinspektørerne om at indgå aftaler med fag-

foreninger. Det var ikke med alle inspektørers gode vilje. På 

den ene side havde de ikke noget imod ensartede regler, 

men på den anden side ville det betyde, at nogle amter 

skulle betale en større løn, hvilket disse ikke var interesseret 

i. En opgørelse viste da også, at der var store forskelle på 

aflønningerne. Således fik en vejmand mere end det dob-

belte i København i forhold til Ålborg, Randers og Thisted 

amter.220

Et møde med Landarbejderforbundet i august 1919 re-

sulterede ikke i en aftale, og ved et efterfølgende møde i 

november, hvor også Dansk Arbejdsmandsforbund deltog, 

skulle man derfor forsøge igen. Arbejdslønningerne var 

generelt steget 33 % siden det foregående møde, og man 

forhandlede derfor om et nyt og bedre forslag. Man enedes 

dog om kun at beskæftige sig med priser på skærveslagning 
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og stenspaltning, bl.a. fordi disse arbejder af alle vejarbejder 

var dem, der bedst kunne opfylde det politiske krav, at vej-

væsenet skulle være med til at afhjælpe arbejdsløsheden i 

amt og sognekommuner.

Man blev enige om et forslag, der gik ud fra, at en stenslager 

kunne slå 1 m3 sten på 9 timer, og for det skulle han have 15 

kr. for skærver på 4 cm. Aftalen blev dog ikke realiseret, da den 

efterfølgende blev underkendt af Amtsrådsforeningen.221

Skallesmækkere

Den senere vejmand Evald Henriksen i Nørre Alslev har for-

talt om sin tid som stenslager:

”Den første gang sten, jeg slog, var i 1929, det var 6 me-

ter, og vi fik 10 kr. meteren. Det var frygteligt til at begynde 

med; man vidste jo ikke, hvordan en sten skulle slås. Men 

det lærte jeg så. De sten oppe fra grusgraven var ikke så 

gale at slå, men det var de, når vi fik nogle ude fra Vålse Vig 

af kampesten, store sten, der var slået i stykker eller skudt 

(red. sprængt). De var så seje og ikke til at slå; de ville ikke 

skalle. Derimod dem oppe fra grusgraven kunne man dreje 

og skalle; for de skulle jo skalles, inden de skulle småslås. Der 

var granit begge steder, men der var masser af flint oppe i 

grusgraven; det var sommetider næsten de halve.

Vi havde en tønde. Der lagde vi gerne halm eller tang i 

bunden ca. halvfuld og lidt skærver ovenpå igen. Dér lagde 

vi en flad sten som slagsten. Så lavede vi os en kasse med 

ben på, som blev stillet oven i tønden.

Når vi så havde skallet de store sten, tog vi stengreben 

og øste skallerne op på kassen. Vi havde også en jernring, vi 

kunne rage skallerne ned med på slagstenen, og sådan kunne 

vi stå og slå skallerne til småsten med en lille hammer.

Vi havde også en skaftehammer; den var noget større, 

det var en firkantet hammer. Briller skulle vi have på, ellers 

fik vi ikke nogen erstatning, hvis der skete noget.

Der var mange flintesten, og hvor de støvede, når vi slog. 

For at hindre, at sten skulle springe ud på vejen, når vi slog, 

stod vi bag en skærm, der også gav os læ mod vind og vejr.

Efterhånden som bunken af de slåede sten voksede, flyt-

tede vi tønden, så bunken lidt efter lidt fik facon som en 

roekule.

Der var selvfølgelig sommetider nogen, der ville snyde. 

De lagde først de store sten skjult i bunden og så de små 

ovenpå. Vi slog jo på akkord.

Jeg købte en stor stenhammer, der vejede 20 pund, for 

der skulle slås store sten. Jeg har også sommetider skudt 

med airolit; det brød jeg mig ikke om.”222

De kørende var ikke altid glade for stenslagerne. Der 

sprang tit stensplinter ud på kørebanen, og det var til gene 

for de kørende. Det blev efterhånden et så stort problem, at 

FDM fik Ministeriet for Offentlige Arbejder til at udsende et 

cirkulære, der opfordrede til, at skærveslagningen skulle ske 

på særlige materialpladser og ikke langs vejene. Så længe 

dette ikke var gennemført, skulle der opstilles skærme, som 

forhindrede stensplinterne i at springe ud. Samtidig skulle der 

i øvrigt ikke lægges materialbunker på vejen, som ville forhin-

dre færdslen, men de skulle lægges ved siden af vejen.223

De motoriserede stenknusere vandt efterhånden indpas. 

Således havde 18 ud af 24 amter egne stenknusere i 1924. 

En sådan stenknuser kunne fremstille 30-40 m3 skærver på 

en dag. Der skulle dog på det tidspunkt være mindst 100 

Stenslagerne stod ofte ved vejen, hvor de færdige skærver 

skulle bruges. Arbejdsredskaberne var stort set de samme 

for alle. En mukkert til at slå med, en ring med håndtag til at 

holde stenene og en målekasse. Stativet var ikke kun for at 

give ly, men forhindrede også sten i at springe ud på vejen til 

gene for trafikanterne.
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m3 før det kunne betale sig at rigge et sådan maskineri til. 

Maskinknuste sten lavede dog bedre materiale, idet ste-

nene blev mere ensartede, mens de bløde sten blev knust 

til grus.224

Intet nyt siden 1864 – Sønderjylland kom med

Vejene i den nye landsdel var generelt i en dårlig forfatning 

ved overtagelsen i 1920. Der manglede ikke alene vedlige-

holdelse under de fire krigsår, men man havde heller ikke 

investeret, efter man vidste, at vejene ville blive danske.

Værre var, at der næsten ikke var sket forbedringer på 

vejene, siden danskerne havde overdraget dem til tyskerne 

i 1864. Kun i Haderslev kreds var der sket visse forbedringer. 

Strækningen Brøns og til den gamle grænse var blevet rea-

liseret, men i Sønderborg kreds var der slet ikke kommet 

nye landeveje og i Åbenrå kreds kun 12 km. Selv de nyeste 

landeveje var på ingen måde på højde med de danske med 

hensyn til bredde, linieføring eller styrke. 225

De fire amtsråd gik straks efter genforeningen i forhandling 

med Ministeriet for Offentlige Arbejder for at få lagt en plan 

for overtagelsen af vejene. Det resulterede i den såkaldte Søn-

derjydske vejplan, hvorefter 406 km provinsvej skulle istand-

sættes og 428 km ny vej skulle bygges. Takket være store 

statstilskud kunne projektet realiseres. Det tog dog omkring 

10 år før planen var gennemført, og da havde landsdelens 

veje fået en standard over landsgennemsnittets.226

I løbet af få år blev der istandsat 290 km gammel lande-

vej, og tillige var 122 km kommunal vej blevet udbygget til 

en bredde på 4½ – 5 meter. Der var lavet mange gennem-

skæringer, hvor der især på den østlige side af landsdelen 

var sket store jordflytninger af hensyn til vejens stigning i 

det kuperede terræn eller for at skabe en tilstrækkelig høj 

vejdæmning over de til tider ret så sumpede engdrag på 

siderne af vandløbene.227

AFSLUTNING

Mens mange var usikre på bilismen i år 1910, var situationen 

helt anderledes i 1926. Motorkøretøjerne var nu rimelig sta-

bile, og bilismen havde vundet accept. Samfundet var på 

vejområdet ved at gå fra langsomt kørende hestevogne og 

til hurtigkørende biler. På flere og flere områder overtog kø-

retøjerne gamle transportopgaver, og nye kom til. Det skete 

først i København, så i de store byer og i 1920’erne for alvor 

på alle veje i landet.

Teknikerne i vejadministrationerne havde også været 

tvivlende og rådvilde. De kunne først se til, at de nye kø-

retøjer gav dem flere problemer. De sidste skeptikere var 

blevet overbevist om den nye tid, og utallige forsøg var 

igangsat for at bygge veje til motorkøretøjer, og det var 

lykkedes at binde støvet. Problemerne var fælles over hele 

verden, hvorfor de indgik i et internationalt samarbejde 

for udveksling af erfaringer. På nationalt plan blev Amts-

vejinspektørforeningen og foreninger for vejassistenter 

etableret. På sidelinien stod motorejerne repræsenteret af 

FDM og KDAK.

Bilismen hørte sammen med det nye gryende velfærd-

samfunds skatter, offentligt bureaukrati og kontrol. Således 

blev der indført helt nye skatter på transport, politiet fik nye 

opgaver med at styre og kontrollere nummerplader og de 

kørendes overholdelse af et stigende antal færdselsregler, 

og gennem stat og kommuner kanaliseredes skatten ud til 

samfundsinvesteringer.

Nogle egne som Roskilde var velforsynet 

med bakker, som havde mange sten. 

Vejvæsenerne søgte altid at få deres 

forsyninger lokalt af grus og som her 

sten. Soldet trækkes sandsynligvis af en 

damptromle uden for billedet til venstre.
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Biler på langfart 
1926 – 1939

Motorkøretøjerne havde bevist deres eksistensberettigelse i byerne. De var blevet mere stabile, og 

kunne nu komme på langfart. Det betød også, at jernbanernes traditionelle monopol blev truet.

Med tidens stigende velfærd fik befolkningen for første gang ferie. Den blev i stor udstrækning 

udnyttet via transport på cykel eller bil på stadig bedre veje.

Det var i denne periode, at motortransporten for alvor skulle blive voksen.

Bilerne betød at skellet mellem land og by blev mindsket. Her ses en 

rundskuedag i Køge i begyndelsen af 1930’erne, hvor bilerne havde 

transporteret deltagere fra hele købstadens opland.
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BILERNE – LED I LANDETS NYE 
INFRASTRUKTUR

Sikrere og hurtigere biler

Bilerne blev til stadighed bedre. Den hurtige tekniske udvik-

ling gav efterhånden stabile køretøjer.

Den mest populære vogn, Ford model T, blev bygget i 

løbende forbedrede udgaver 1908-1927, den var udviklet i 

en teknisk holdbar og billig løsning. Det var endda på trods 

af, at f.eks. det elektriske system ikke var særlig veludviklet, 

som vi kan høre i den tekniske beskrivelse af en Ford T fra 

omkring 1922:

“Vognen havde pedalgear og elektrisk strøm fra en sving-

hjulsdynamo, der sendte den producerede elektricitet direkte 

til de fire induktionsruller, som havde til opgave at forstærke 

strømmen til tændrørene gennem nogle tynde kabellednin-

ger. Disse ledninger og induktionsruller kunne være meget 

drilagtige. Det kunne hænde, at fugt og regnvand trængte 

ind i rullerne og dannede overgang. Skete det, tog man ruller-

Kørte km og kørselsøkonomi 1936    

                øre pr. km      øre slid på 

  mio. km i alt km pr. køretøj slid på veje køretøj km/liter

personbiler 1.420 13.000 15 16,5 0,15

rutebiler og busser 60 37.000 37 33,7 0,25

motorcykler 180 6.000 5 10,5 0,04

vare- og lastbiler 740 18.000 29 28,4 0,2 

  2.400  

  

Udregningen viser lidt om, hvad der skete på de danske veje. For det første 

at personbilerne helt klart dominerede med dobbelt så mange kørte km som 

vare- og lastbiler. Derimod blev busserne udnyttet bedst muligt med deres 

årlige 37.000 km.

Den økonomiske side er indregnet – både den direkte udgift til kørslen og 

den indirekte med udgifter via slid på vejene, og endelig den samlede udgift 

per kørte km.*

* Statens Vejlaboratorium, bilag. Transportudgiften ved Befordring af Personer og Gods med 

Mortorkøretøj. 1939.

ne med ind og tørrede dem ved kakkelovnen eller komfuret. 

Det kunne også ske, at en eller to af rullerne ved den ujævne 

kørsel kunne rystes ud af sin plads foran instrumentbrættet. 

Så ’haltede’ motoren på tre eller to cylindre.

Også forlygter, baglygter og signalhorn fik elektriciteten 

direkte fra dynamoen, fordi der ingen akkumulator var den-

gang. Det bevirkede, at den producerede strøm varierede i 

Drømmen om egen vogn fik næring ved de biludstillinger, 

der jævnligt blev afholdt i Tivoli og i andre store haller. Til 

sidst blev behovet for en egentlig udstillingshal så stor, at 

bilbranchen selv tog initiativ til en udstillingshal, Forum på 

Frederiksberg, hvor der var udstilling først i 1930’erne.
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styrke efter den fart, vognen kørte med. Det var meget uhel-

digt, f.eks. når rutebilen skulle dreje i et af de mange og ofte 

skarpe vejsving på en bakketop, eller køre på en ujævn grus-

vej med de dengang velkendte ’vaskebrætprofiler’. Skulle 

man dreje i sådan et sving og derfor tog farten af vognen, 

gik lyset uvægerligt ned i styrke, ofte næsten helt ud.“1

I perioder blev denne Ford T købt af langt over halvde-

len af bilkøberne. Om nogen betød denne vogn bilismens 

brede gennembrud.

Ferie og fritid gav trafik

Ferie havde mange former. Der var korte endags besøg hos 

familie, der var familiefester, udflugter med arbejdskam-

merater og vennerne, og så var der længerevarende ferie 

på flere dage sammen med ægtefælle og børnene. Måske 

udgjorde denne ferietrafik størsteparten af trafikken.

Vi kan se ved overførslen på dampskibsfærger som til 

eksempel mellem Middelfart og Snoghøj, at overførslen af 

Den første bilfærge på Kattegat blev Kronprinsessan Ingrid, 

som for alvor gav bilister mulighed for lange rejser. Skibet 

blev bygget i 1936 i Frederikshavn og indsat på ruten 

Frederikshavn-Göteborg. Skibet blev forlænget næsten 8 

meter på B&W i 1950 og sejlede indtil 1955.

køretøjer steg kraftigt i de år. Det helt store trafikspring var 

i 1931 – det år hvor overenskomsten for DSF (datidens LO) 

gav halvdelen af medlemmerne en uges ferie, hvorved det 

arbejdende folk fik muligheder for at holde en lovbestemt 

ferie. Senere i 1938 gav ferieloven alle to ugers ferie.

Rejser foregik i øvrigt ved højtiderne, hvor folk havde fri 

til at besøge hinanden. Med en fridag eller to blev det mu-

ligt at rejse selv lidt længere afstande. Man må huske på, at 

lørdagen længe var normal arbejdsdag.

Det var også typisk, at køreplaner for bus og tog langt op i 

tiden havde flere afgange om søndagen end om hverdagen, 

hvor det i dag er omvendt. F.eks. kunne der i 1937 på en rute 

på hverdage være 8 ture, mens der på søndage var 11.2

Rejseri i moderne forstand var ikke særlig almindeligt. 

Det begyndte som endags ture om sommeren. På farvan-

det Middelfart-Snoghøj blev behovet stort for en egentlig 

færge, efter at fiskerne ikke mere kunne overkomme at sejle 

rejsende over Lillebælt for 50 øre. Middelfart Dampskibssel-

skab blev startet i 1902 – i starten kun som en sommerfore-

teelse, men i 1908 var trafikken så omfattende, at det også 

kunne betale sig at sejle om vinteren, og i 1912 indsatte man 

den første bilfærge.3

Pinsen var ofte årets største rejsedag. Der kunne ved bil-

færgerne ofte holde flere hundrede biler og vente på trods 

af, at de to færger i Middelfart næsten sejlede i døgndrift.4
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Når det blev forår kom cyklerne frem, og man kørte på 

udflugt, når man kunne. Det blev fortrinsvis om søndagene, 

og de største cykledage var søndage i maj måned.

Personbilerne var selvfølgelig også velegnede til udflugt-

skørsel, men det viser sig dog, at det først er senere på året, 

hvor de når deres højeste trafik. F.eks. i 1934 var det flere 

steder en søndag i august måned.5

Når vi når op i midten af 1930’erne, var den største rejse-

dag (den dag med den største rejseaktivitet i løbet af døg-

net) den første dag i skolebørnenes ferie. Den næststørste 

rejsedag var 2. påskedag tæt fulgt af 2. pinsedag.6

Buskørsel 1922

Trods de forbedrede køretøjer var kørslen ikke altid beha-

gelig, viser følgende historie om køreture med en Ford-T 

rutebil fra 1922 til 9 personer:

“Mærkværdigvis var der indlagt et så moderne apparat 

som centralvarmeanlæg, der ganske vist kun bestod af en 

20 cm bred og 30 cm lang jernplade af støbegods. Pladen 

var anbragt i bunden af vognen, lige ved siden af chauffør-

sædet, og den blev opvarmet ved at udstødningsrøret fra 

motoren var fastsvejset til pladen. Den kunne, når der var 

stærk modvind, eller vognen var overfyldt, godt lave ulykker, 

idet den da kunne blive meget varm, ofte så rødglødende, 

at den kunne svide passagerernes fodtøj. Dengang var det 

Da denne reklame for Triangel blev tegnet af Kaare Klint omkring 1929, blev 

der ikke længere produceret danske personbiler.

Der var kun samlefabrikker tilbage, hvorfor Triangel havde fået forhandlingen 

af Fiat personbiler. Derimod kunne fabrikken i en del år endnu bygge stabile 

lastbiler, busser, brandbiler og motortoge.

almindeligt, at man gik i gummigalocher, for når nu en pas-

sager med dette praktiske fodtøj havde fået sig anbragt på 

sædet med fødderne på den varme plade, var det så heldigt, 

at lugten af brændt gummi advarede os i god tid, så galo-

cherne ikke blev helt ødelagt.

Når pladen blev varm, blev luften i vognen meget ube-

hagelig, idet den tørre, ’brændte’ luft kunne give passage-

rerne hovedpine, svimmelhed og forværre den dengang 

velkendte køresyge. Dertil kom den stærke støj, den ubeha-

gelige rysten på de dårlige grusveje med de mange huller 

og ’vaskebrætprofil’, der, selvom farten var ringe, godt kunne 

bevirke, at vognen kom i en vippende bevægelse, en lan-

devejens ’søgang’.

Køresygen med kvalme og opkast, med stank af halvfor-

døjet mad, spiritus, kaffe og andre madvarer, forekom om ikke 

hver dag, så dog ret ofte. Dertil kom en ret generende stank 

af brændt motorolie og benzinlugt, der for en ofte snavset, 

olietilsølet motor kunne blive suget op gennem utæthederne 

i vognbunden, f.eks. de tre aflange huller, hvor fodpedaler, 

bremse, bak-, høj- og lavgear var anbragt. De huller var så 



1971926 – 1939

Derimod blev rutebilerne fri for den omsætningsafgift, 

der blev indført 1924 for at begrænse luksusindførsel.

Der kunne knyttes betingelser til tilladelsen med hensyn 

til køreplaner, takster og det maksimale antal passagerer i en 

bus i forhold til vognens konstruktion og bæreevne.

Hvis kørslen gik igennem flere amter, skulle amtet med 

den længste del af ruten behandle tilladelsen efter forhand-

ling med de øvrige by-, sogne- og amtskommuner. Hvis 

der var uenighed, kunne centrale myndigheder gribe ind. 

Foregik kørslen udelukkende på biveje i et sogn, kunne man 

nøjes med tilladelse fra det lokale sogneråd. 

En egentlig bekendtgørelse om busdrift blev udstedt i 

1923. Ifølge den skulle en bus opfylde en række krav. Blandt 

andet skulle der være to udgange (hvorfor mange busser 

fik en ekstra dør i den bagerste del blot for brug i tilfælde 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Overfarten Middelfart-Snoghøj  
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Overførslen af 

motorkøretøjer steg 

væsentligt på overfarten. 

Den angav naturligvis, at 

trafikken på vejene steg 

nogenlunde tilsvarende.

Det store spring i 

1930’erne skyldtes 

sandsynligvis, at folk for 

første gang fik større 

sammenhængende ferie.*

 * Bygbjerg 1935 og Petersen 1971.

Motorkøretøjer

Cykler

store og uden mindste tildækning, at chaufføren kunne se 

lige ned på vejbanen, når han sad ved rattet.“7

Udviklingen med køretøjerne gik dog så hastigt, at biler-

ne sidst i 1920’erne havde overvundet nogle af de nævnte 

problemer. Opvarmning som standardudstyr betød mulig-

hed for længere kørsel om vinteren.

Stramme formaliteter omkring busdrift

“Det er uhyrligt, hvad man træffer på ude omkring på lan-

devejene af små lette vogne belæssede med 20-30 menne-

sker…hele vognen og hele maskineriet vibrerer, det ligner 

forfra en loppe, der kommer krybende hen ad vejen, idet 

den har dette klejne forstel, og så ser man den store men-

neskemasse bagude. Det er fuldkommen uforsvarligt.“

Således udtalte en politiker sig, da rutebiler blev disku-

teret i Rigsdagen forud for den nye færdselslov i 1923. Man 

ønskede blandt andet at beskytte borgerne mod smarte 

rutebilejere.

Som en nyhed i loven var reglen om, at rutekørsel uden 

for byer ikke mere skulle gives af den lokale politimyndig-

hed, men der blev krævet en skriftlig tilladelse fra det lo-

kale amtsråd, hvilket man til gengæld skulle betale en årlig 

afgift for. Afgiften blev udmålt i forhold til passagerpladser 

og rutens længde, og den skulle gå til de kommuner, hvori 

kørslen foregik. I de fleste amter blev afgiften gradueret efter 

køretøjets vægt (fra 0,15 til 0,30 øre pr. pladskilometer).
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af ulykker). Samtidig skulle der være placeret mindst ét på-

lideligt brandslukningsapparat i nærheden af føreren. Der 

blev også stillet krav til køretøjets indretning, hvor der bl.a. 

skulle være 65 cm mellem sæderne. Tillige skulle føreren 

være mindst 22 år.8

Koncessionerne blev administreret således, at det lokale 

byråd eller magistrat undertiden stillede betingelser for, 

hvorledes et privat busselskab skulle have deres busser ind-

rettet. Således angav byrådet i Odense i 1923, at et lokalt 

busselskab skulle anskaffe busser, som var forsynet med 

bagperron med ind- og udgang over denne.9

I det hele taget kunne de offentlige myndigheder be-

stemme meget over selskabernes drift. Således måtte sam-

me busselskab i 1924 ansøge den lokale politimester om 

tilladelse til at køre uden konduktør indtil kl. 14.

Busselskabet var på mange måder i byrådets hånd. Det 

havde fået den begunstigelse af kommunen, at det blev 

fritaget for at betale vejafgift – i hvert fald så længe dets 

overskud ikke oversteg 6 %.

Busselskabet ønskede større busser til drift på de mere 

befærdede ruter. Det betød samtidig en større vægt, hvilket 

ikke var muligt uden en dispensation. Således måtte byrådet 

i Odense dispensere for nye busser i 1934, da busselskabet 

ønskede at anskaffe Triangel busser, som vejede over 5 tons.

En busrutes udvikling

Mange af de første bilruter blev startet af ildsjæle, som så 

mulighederne i den nye teknik og, som havde lyst til at være 

med. Som eksempel vil her blive fortalt, hvorledes Niels Chri-

stian Jensen startede med den buskørsel, som senere blev 

til Jensens Turisttrafik i Ringsted.10

Jensen var oprindelig landmand, men i 1919 købte han 

en bil og startede med at køre drosche i Ringsted. Han ville 

dog hellere køre rutebil, og efter at have fået grønt lys på 

sin ansøgning til Sorø amtsråd købte han i 1924 en 11 per-

soners bus. Hans rute var mellem Ringsted og Tølløse, hvor 

han kørte mellem alle småbyerne i det område, der ikke blev 

dækket af jernbanerne. Denne rute kørte han to gange om 

dagen frem og tilbage, og det opfyldte behovet for især at 

komme til Ringsted for at handle, komme til læge eller andet 

besøg.

De første år var økonomien ringe, og han måtte have an-

den indtægt ved siden af buskørslen. Da amtets afgift på bus-

kørsel faldt bort i 1927, blev økonomien bedret. Han kunne 

købe en anden og bedre bus, og i 1929 var der råd til at an-

sætte en fast chauffør. Hans forretning var i god gænge.

Den helt store fremgang fik han efter, lokalbanen Midt-

banen blev nedlagt i 1936, hvor han fik ruten mellem Ring-

sted og Hvalsø. Med til at gøre ruten lukrativ var den faste 

indtægt fra Post- og Telegrafvæsenet. Han anskaffede sig 

nye busser, og i slutningen af 1930’erne kørte de to af bus-

serne på hans to ruter, mens den tredje tjente som ekstra- 

og reservebus. Især på søn- og helligdage var der brug for 

den til den ekstra store trafik.

Jensen kunne også klare anden kørsel end rutekørsel. To 

af hans busser blev der omkring 1951 betalt omsætningsaf-

gift for, så de også måtte benyttes til turistkørsel.

Op til begyndelsen af 1960’erne var kørsel med rutebil 

ikke kun den rene persontransport. Chaufføren skulle udføre 

en lang række opgaver. Afhentning af apotekervarer hørte 

til de faste opgaver ligesom fornyelse af veksler og alskens 

indkøb for folk langs ruten. Pakker og andre forsendelser fra 

Ringsteds forretninger skulle også med bussen ud til op-

landets beboere. Vigtigt var dagens aviser, som blev kastet 

ud ad vinduet – her skulle alle huskes, hvis der ikke skulle 

opstå utilfredshed. De mindste pakker kunne være inde i 

bussen, mens de større blev placeret på taget eller baga-

gebæreren bag på bussen. Af de regelmæssige transporter 

var der halve grise fra det lokale slagteri. Rekorden var 20 

halve grise på taget.

Vi forlader Jensens rutebilkørsel. Tilsvarende blev det øv-

rige land spundet ind af et finmasket net mellem store og 

små bysamfund af vognmænd som Jensen.

1930’ernes busser var ikke store. De største busser kunne 

medbringe 35 passagerer, hvor de 16 måtte stå op. Der kun-

ne derfor let opstå kapacitetsproblemer og klager over, at 

passagerer ikke blev taget op, var ikke noget særsyn.11

Alle rutebiler på landevejene havde tagbagagebærer. 

Det var der brug for, som en rutebilchauffør fortæller fra 

1940’erne:

“Taget på rutebilen var altid belagt. Der var altid mange 

cykler med, for det var tit sådan, at bønderne eller hvem 

det kunne være, cyklede til Horsens. Lige så snart de var 

oven for Molgjer, så gik det nedad lige til Lund. Vinden var 

næsten altid i vest, så de havde medvind, men hjemad så 

ville de med rutebilen. Når de så kom med alle cyklerne, 
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var det om at få dem på taget i den rækkefølge, de skulle 

læsses af, ellers skulle jeg jo stå og flytte hele bundtet, hver 

gang en skulle af.

Ved de forskellige brugser stod folk og ventede på det, 

jeg havde ordnet for dem i Horsens, hvad enten det havde 

været bud til banken, eller hvis jeg skulle købe noget til dem. 

Spanden med affaldsfisk fra Myrfeldt havde sin faste plads 

ved siden af generatoren. Spanden var til Mortensen, som 

havde en minkfarm et stykke ude ad Nørre Snede-vejen. 

Den skulle derfor sættes af ved korsvejen i Febæk.“12

I 1926 eksisterede der 715 busruter med i alt 19.420 km; 

de havde altså i gennemsnit en længde på godt 27 km.

Konkurrence mellem vej og jernbaner

De ellers så dominerende jernbaner fik efterhånden konkur-

rence fra motorkøretøjerne. Allerede så tidligt som i 1912 

henvendte Frederiksborg amtsråd sig til Ministeriet for at 

få lov til at sænke jernbanetaksterne. Især godstaksterne 

mente man det nødvendigt at nedsætte, da lastbilerne tog 

mere og mere af lasterne. For at jernbanerne ikke skulle have 

for store underskud, måtte de generhverve deres fragt, selv 

gennem mindre priser.13

Det blev starten på en kamp mellem transportformer om 

det offentliges begunstigelse; en kamp som findes den dag 

i dag. Det var nemlig de enorme investeringer, samfundet 

havde lagt i jernbanen, som den politiske kamp drejede sig 

om.

Hvis man tager et fynsk eksempel på forholdet mellem 

vej og jernbane, var de årlige vedligeholdelsesudgifter til 

landevejen Odense-Bogense på i alt 3-4.000 kr. Til sam-

menligning var der i hver af de to jernbaner til Bogense 

investeret over 1 mio. kr., som skulle forrentes og afdrages 

med meget store beløb, som kommunerne altså forven-

tede skulle kunne betale sig.14 Det angives om jernbane-

investeringerne, at jernbanebyggeriet var så dyrt, at gæl-

den i midten af 1880’erne svarede til en meget stor del af 

statsgælden, og at jernbanelånene svarede tilsvarende til 

store dele af statens indtægter. I snit gik 10 % af statens 

udgifter til jernbaneudbygningen med et toppunkt i 1895 

på 17 %.15

Langt op i 1930’erne skulle der betales for afdrag og ren-

ter for disse tidlige transportinvesteringer.16 

Hastigheden var begrænset på de private baner. Statio-

nerne lå tæt med et par kilometers mellemrum, mens DSB 

havde 5 km i snit mellem stationerne mellem Fredericia og 

Nyborg.17 Kapaciteten var samtidig relativ beskeden bl.a. 

på grund af de simple tekniske anlæg. Hertil hørte de for-

holdsvis spinkle skinner på godt 22 kg pr. løbende meter 

– undertiden købt brugt fra DSB – som langt op i tid samti-
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Transporteret gods på Nord-Vestfynske Jernbane

Figuren viser udviklingen i godsmængden ved lokalbanen. Der ses 

en generelt faldende tendens, men med to store opsving under de to 

verdenskrige. Nedgangen betød ikke, at der var mindre transport i 

samfundet, men at lastbilerne overtog både den og stigningen.
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dig medførte at den maksimale hastighed kun måtte være 

40-45 km i timen.18

Anderledes fart var der hos DSB. Her blev hastigheden 

endda sat op til 100 km i timen i 1931, da skinnerne hele 

vejen fra Nyborg til Middelfart var blevet udskiftet med en 

ny og sværere type på 45 kg/m – det dobbelt af den typiske 

lokalbaneskinne. De nye diesellokomotiver kunne nu trække 

eksprestoge med denne hidtil usete hastighed.19

Infrastrukturen lægges fast for busser

I midten af 1920’erne var landet spundet ind i et net af busru-

ter. Væksten var vildt voksende, og samtidig var der opstået 

en skånselsløs konkurrence.20 Rutebilselskaber konkurrerede 

nogle steder om næsten de samme ruter, men værst – set 

fra det offentliges side – var den kraftige konkurrence, som 

især jernbaner og sporveje blev udsat for. Der blev derfor 

vedtaget en lov om omnibus- og fragtmandskørsel, som 

trådte i kraft i 1927.

Målet var, at jernbanerne langt hen ad vejen skulle have 

første prioritet, mens busser og vognmandskørsel skulle 

være et supplement, dels ved at udfylde jernbanetomme 

områder og dels ved at forgrene trafikken til og fra jernba-

nestationerne.

Det blev bestemt, at der skulle gives tilladelse til rute-

kørsel med bus og til fragtmandskørsel med gods. Kommu-

nale myndigheder var tilladelsesudstedende myndighed i 

forening med Ministeriet for Offentlige Arbejder. Den hid-

tidige afgift faldt bort, hvilket havde tynget rutebilejerne 

noget. Den havde dog kun beløbet sig til godt 800.000 kr. 

i 1924-25 i forhold til kommunernes udgifter til veje på i alt 

ca. 35. mio. kr.

Man forbød ikke kørsel med busser eller lastbiler. Hertil 

havde de vist deres store samfundsnytte. Derimod ønskede 

man at stoppe den kørsel, som mindede om jernbanernes 

regulære transporter.

Man skulle have en licens for at køre. For at få denne til-

ladelse – for en afgrænset tidsperiode – skulle man i første 

instans søge de lokale myndigheder i de områder, man 

kørte igennem. Hvis en bus kørte igennem to kommuner, 

var det altså de to sogne/kommunalråd plus amtsrådet, som 

skulle give tilladelse. Hvis der blev kørt igennem flere amter, 

skulle begge amter være indforstået. Hvis blot et af dem ikke 

accepterede, var det Ministeriet for Offentlige Arbejder, der 

skulle afgøre sagen, og derinde sad meget jernbanevenlige 

embedsfolk, kunne busbranchens organisationer konstatere 

afgørelse efter afgørelse.21

Det var i øvrigt også ministeriet, der skulle vurdere sagen 

i sidste ende, selvom alle lokale myndigheder sagde god for 

en tilladelse. Det kunne tage forbehold, hvis kommercielle 

interesser hos bestående jernbaner, postruter eller sporveje 

blev truet.22 Kun hvis der var tre fjerdedels flertal i det berørte 

amtsråd kunne en sådan rute få lov til at fortsætte.

I de følgende to år gennemgik det ministerielle udvalg, 

’Rutebilnævnet’, samtlige af landets busruter amt for amt. 

Frederiksborg amt var det første, og her foreslog udvalget, at 

14 af amtets 25 busruter skulle nedlægges eller i det mind-

ste omlægges. Amtet vedtog dog, at ingen af ruterne skulle 

nedlægges, men mange måtte ændre deres ruter. Det blev 

især tilfældet for de ruter, der konkurrerede med lokalbanen 

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.

Da trafikken var blevet gennemgået i hele landet, lå en 

stor del af den trafikale infrastruktur på mange måder fast. 

Fra 1929 skulle et busselskab have tilladelse til buskørsel, og 

tilladelser blev givet for en femårig periode. Der blev dog 

stadig ansøgt og givet tilladelse til nye ruter. I Frederiksborg 

amt blev der i 1929 givet 20 tilladelser, og i de følgende 10 år 

kom 18 nye ruter til, hvor dog ikke alle var lige levedygtige.

Lad os høre hvilke besværligheder en rutebilejer/chauf-

før kunne have med reglerne om, at alle sogneråd på en 

I de store byer opstod knudepunkter for de mange busruter, der spandt 

landet sammen. Her står busserne klar i slutningen af 1930’erne på 

rutebilstationen i Viborg til at køre ud på omegnens landeveje.
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rute skulle give tilladelse. Chr. Ramsgaard, som kørte bus fra 

Lemvig til Bøvling, fortæller:

“Da jeg i 1928 fik en ny bil, en 15-personers Chevrolet, søg-

te jeg om tilladelse til at køre rute om søndagen, to dobbel-

ture fra Bøvling til Lemvig. Det blev anbefalet i samtlige sogne 

undtagen Bøvling. Dér havde Indre Missions sognerådsmed-

lemmer stemt imod, og da de var i flertal, faldt sagen. Hvis 

jeg havde fået lov til at køre om søndagen, ville det bevirke, 

at ungdommen så kunne komme til Lemvig og måske falde i 

ugudeligt selskab. Jeg betalte så omsætningsafgiften på min 

nye bil og kørte udlejningskørsel om søndagen.“23

Det betød, at der opstod to forskellige bustyper: rutebi-

lerne i fast rutefart og turistbusser, som kunne chartres på 

samme måde som taxa’er.

Turistbusserne kender vi faktisk ikke særlig meget til. 

Ifølge en undersøgelse fra omkring 1937 fandtes der i hele 

landet 1.566 busser, hvoraf de 1.142 var rutebiler, og altså 

skulle de resterende 424 være rene turistbusser.24

Eksempel på busruter i et amt

Lad os se på forholdene i et enkelt af landets regioner, Assens 

Amtsrådskreds. Her fandtes i 1937 15 registrerede busser, som 

kørte på 11 ruter. Der var helt små ruter som ruten Middel-

fart-Strib, Husby-Ejby på 12 km, og der var længere ruter som 

Assens-Fredericia på 52 km, hvor der dagligt blev kørt 425 

km. Den rute med de fleste kørte km var dog ruten Hårby-

Odense, som ganske vist kun var på 30 km, men hvor flere 

busafgange fik det samlede daglige antal km. op på 637 km.

Til oversigten skal lægges de busruter, som formelt var 

registreret i andre amter, men som også kørte i Assens Amts-

rådskreds. Det gjaldt turene Vejle-Middelfart, Odense-Kol-

ding, Bogense-Assens, Ringe-Assens og Faaborg-Assens. Alt 

i alt var der således 16 ruter.25

Lad os følge udviklingen på en enkelt af disse ruter:

Ruten Middelfart-Assens blev startet omkring 1921 af 

Alfred Jensen, Landmandshotellet.26 Han søgte amtsrådet 

om tilladelse til at køre ruten. Amtsrådet gav ham tilladelse, 

men krævede samtidig, som de havde lov til, en årlig afgift 

opkrævet med 1.051 kr. i kvartalet, hvilket på den tid var et 

meget stort beløb.27 

Jensen kom i gang med sin rute, hvor han to gange om 

dagen kørte frem og tilbage mellem de to købstæder. Det 

må dog have været en dårlig forretning, for omkring 1924 

sætter han det ned til en enkelt daglig tur. På samme tid har 

han anskaffet sig en mindre bus. Hvor den første kunne klare 

18 personer, kunne den nye kun klare 12. Den var af mærket 

Graham Brothers med en egenvægt på 1.990 kg. Busser var 

på den tid meget store og tunge i forhold til de fleste last-

biler. Hvor lastbilerne ofte var små 1 og 1,2 tons Ford eller 

Chevrolet, var de kraftige busser ofte af helt andre mærker. 

Et finmasket net af rutebilruter omspændte 

landet i slutningen af 1920’erne. Disse 

rutebiler på Århus Rutebilstation i 1928 

skulle som landets øvrige have koncession 

fra myndighederne for at have tilladelse til 

at køre med passagerer i rutefart.
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Her var den lokale fabrik, De forenede Automobilfabrikker i 

Odense, godt repræsenteret med Triangel, som bl.a. havde 

en stor model, der vejede næsten 5 tons. Den kunne klare 

25 passagerer, men firmaet fremstillede samtidig mindre 

vogne til omkring 19-21 passagerer, hvor gennemsnittet i 

1937 lå på 19 personer.28

Ruten blev overtaget af A.F. Kidholm, som i 1927 an-

søgte om koncession. Det fik han bevilget, men samtidig 

skulle han angive sine priser, som derved på en måde god-

kendtes: Passagererne skulle betale 9 øre pr. km. Bussen 

tog også pakker med, hvor der skulle betales 35-50 øre 

efter størrelse og vægt. De helt store pakker kostede 150 

øre pr. 100 kg.29

Der kom en del mere gang i forretningen. Således var der 

2 afgange hver vej på hverdage og 3 afgange på søn- og hel-

ligdage. Allerede i 1930 kunne amtsrådet godkende en køre-

plan, som var blevet forøget med en ekstra daglig afgang.

Kidholm overdrog i 1930 den 34 km lange rute til den 

erfarne vognmand Aage Hansen, Middelfart.

Han fik ruten og kunne præstere hele to rutebiler: en 14 

personers Chevrolet og en 16 personers NAG. Ruten skulle 

køre Middelfart-Udby-Gammeldans-Brende, Mølle-Sand-

ager, Aborre og Assens.30

På den tid skulle der søges om tilladelse hvert 3. år, og 

Hansen søgte derfor rutinemæssigt om sin fortsatte konces-

sion i oktober 1932 for 1933-1935. Da koncessionen udløb 

i april 1933, havde han imidlertid endnu ikke fået svar fra 

amtet. Det skyldtes, at der iblandt medlemmer af Middelfart 

byråd var modstand mod privates drift af busser til fordel for 

DSB, som vi skal høre på den tid ønskede at erhverve bus-

ruter. Byrådet havde ikke været enigt i indstillingen, hvorfor 

anbefalingen var blevet sendt videre til ministeriet, og da 

byrådet senere havde fået en ansøgning fra DSB, som man 

til gengæld havde behandlet positivt, havde ministeriet 

valgt at give bevillingen til DSB i stedet.

 Fyns Stifts Rutebilforening protesterede kraftigt mod 

denne favorisering af den offentlige virksomhed, men for-

gæves. Det endte med at Hansen måtte indgå en aftale 

med DSB om, at statsvirksomheden overtog ruten. Samtidig 

købte de materiellet – to NAG-busser til 16 personer – men 

også rutebilejerens garage ved hans villa i Middelfart. Ende-

lig blev den nu tidligere rutebilejer ansat som ny chauffør 

på ruten.31

Jernbanernes kamp mod vejtransport

Jernbanerne forsøgte i første omgang efter lovens ikraft-

træden at få stoppet de ruter, de syntes ødelagde deres for-

retning. Da de opdagede, at amtsrådene ikke var meget for 

at nedlægge velfungerende busruter, ændrede de strategi. 

I stedet bød de selv på koncessionerne.

I 1931 havde DSB fået ny generaldirektør, P. Knutzen, som 

straks fra sin tiltræden arbejdede for at DSB skulle overtage 

ruter, som forbandt jernbanenettet og købstæderne.

Bl.a. var ideen at opkøbe ruter, som kørte parallelt med 

togene. Derved kunne man styre udviklingen ved f.eks. at 

tage dårligt besatte tog ud af drift. Samtidig blev der også 

oprettet nye ruter, hvor der ikke fandtes ruter at overtage. 

Busserne skulle formindske udgifterne ved at erstatte un-

derskudsgivende tog, eller de skulle indsættes som supple-

ment.32

Buskørsel skulle ikke konkurrere med togene, men tvært-

imod støtte disse ved at sende passagerer til og fra togene 

eller i det mindste sørge for, at de økonomiske fordele endte 

i det store offentlige selskabs kasse.

Den første rute kørte i Sønderjylland. Samme år overtog 

DSB to fungerende ruter på Sjælland.

Således fortsatte Statsbanerne med at opkøbe og opret-

te nye busruter. Det blev til sidst landets største busselskab, 

hvor det i visse dele af landet helt dominerede buskørslen.

Busruter på dårlige veje

Busserne måtte køre på de veje, der var. Der var desværre 

i den tidligere periode ofte ringe vejstykker imellem, når 

en bus snoede sig igennem landskabet. Samtidig var der 

en mængde hestekøretøjer på vejene i begyndelsen af 

1920’erne. Det fremgår således af en tilladelse til buskørsel, 

som sognerådet i Herløv gav i 1922. Tilladelsen blev givet på 

betingelse af, at vognmanden „på de steder, hvor vejforhol-

dene er dårlige, smalle veje, dybe grøfter, udviser stor forsig-

tighed og standser kørselen, når han møder køretøjer.“33

Når man tænker på, at datidens busser ikke var meget 

større end en lille varevogn i dag, må vejene have været 

meget dårlige. Nogle var endda så dårlige, som det var til-

fældet med Klausdalsbrovej i Gladsaxe, at sognerådet på det 

bestemteste forbød rutebilkørsel ad denne vej.

Det gik langsomt med at få vejene forbedret. Den stør-

ste vej igennem de nord-vestlige kommuner til Frederiks-
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sund måtte jævnligt repareres og forbedres. Mens arbej-

det stod på, var det ikke muligt at køre med bus. Værre 

var det for busselskabet, at bivejene var så dårlige, at en 

bus slet ikke kunne køre der, selvom en bus på den tid 

ikke vejede meget mere end et ton. Konsekvensen var, at 

vognmanden hvert år i 1925 og 1926 måtte stoppe ruten 

en måneds tid.

Da vognmanden i 1929 ønskede at køre fra Ballerup til 

den nye militærstation i Jonstrup, var sognerådet meget for-

beholdent. Det diskuterede, om vejen var for smal, og om 

udgifterne til vedligeholdelse af vejen ville stige.

Sammensætning af en køreplan var dengang som nu et 

puslespil, hvor der skulle tages hensyn til bilernes køretider 

i al slags vejr, evt. forbindelse til andre trafikforbindelser, de 

kørendes behov osv.

Vognmand Rasmus Julius Nielsen fik således i 1930 et 

ønske fra kirkegængere til Herlev kirke, at de ønskede en 

busrute flyttet en halv time, så de ikke skulle vente så længe, 

fra bussen ankom, og til gudstjenesten startede. Det næg-

tede vognmanden dog, da det ikke passede ind i hans øv-

rige køreplaner. Resultatet blev, at det blev præsten, som 

ændrede på sin ’køreplan’, så de to gudstjenester hver blev 

flyttet ½ time.

Da vognmand R. J. Nielsen i Herlev købte nye busser om-

kring 1930, kom han til at råde over store og kraftige køretø-

jer. De var endda så kraftige, at han kunne få en aftale med 

Københavns amt om at benytte dem til kørsel med sneplov 

for amtet. For at busserne kunne fungere effektivt, måtte der 

placeres ballast indvendigt.

Vognmændenes ruter

Mens lovgivningen og dens administration var streng mod 

busserne, tog man lidt mere løst på lastbiltrafikken, som man 

på dette tidspunkt ikke mente kunne blive nogen særlig stor 

trussel mod jernbanerne. Et synspunkt man dog snart skulle 

komme til at revidere.

Omkring 1938 var der således ca. 500 fragtmandsruter i 

landet med i alt en gennemsnitsrute på 37 km.

Lad os se nærmere på hvordan forholdene var skruet 

sammen i et lokalt område. I Assens Amtsrådskreds fandtes 

23 ruter, hvoraf hele 15 gik igennem Odense Amtsrådskreds 

til Odense. Alle ruterne var private og meget små. Ud over 

indehaveren fandtes måske en enkelt chauffør bortset fra en 

enkelt rute, som havde to chauffører. Sammen med konces-

sionen hørte en ruteplan over, hvilke byer der blev besøgt 

undervejs. Således fandtes der to ruter Middelfart-Odense, 

DSB var oprindelig jernbaneselskab, men startede med 

buskørsel i 1932 for at imødegå konkurrencen. Det blev 

hurtigt landets største busselskab. Her ses bussen ved et af 

landets mest lukrative busruter sydpå, København-Greve. 

Der var blevet givet speciel tilladelse, så der kunne kobles en 

ekstra vogn til bussen.
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men med hver sit ruteforløb.34 I 1939 havde vognmand 

Anders H. Jensen i Middelfart den ene af ruterne, hvor han 

kørte gennem småbyerne mellem Skrillinge og Vissenbjerg. 

Den anden rute kørtes af Peter Carl Johansen gennem Kaus-

lunde til Vissenbjerg.35 Anders H. Jensen havde startet ruten i 

1926 og måtte da søge om tilladelse i 1927. Hans Ford-vogn 

havde en egenvægt på 1,1 tons og en makismal belastning 

på 2,2 tons. Han kørte turen til og fra Odense 3 gange om 

ugen, og hans takster for pakker lå mellem 0,40 kr. og 1,40 

kr.36

Der kom efterhånden mange ansøgninger fra vogn-

mænd, som ønskede at starte ruter. De fleste fik afslag, 

sikkert også fordi de søgte på de bedste strækninger, som 

andre i forvejen kørte på. Desuden var der tilsyneladende 

i stigende grad tale om ruter på lange afstande, der blev 

rejst ønske om, som Fredericia-Middelfart i 1935 og Frede-

ricia-Odense i 1936.37 Disse gode forbindelser ville man nok 

reservere togene.

Koncessionerne løb i mange år for 5 år ad gangen, hvil-

ket vognmændene naturligt forsøgte at få forlænget til 8 

år.38 Normalt var der ikke de store problemer, når en bevil-

ling skulle fornys. De relevante institutioner skulle ganske 

vist høres hele vejen igennem – hvilket blev taget helt 

bogstaveligt: hvert sogneråd, hvert byråd, amtsråd, baner, 

postvæsen, trafikudvalg samt forskellige organisationer som 

Denne fabrik for lastbiler hos Scandinavisk Motorcompagni 

lå på 1. sal i en bygning på Østerbrogade i København. Den 

var en af de mellem 10 og 20 samlefabrikker, der har været 

i Danmark. Mest kendt er Fords samlefabrik, som startede 

under spæde forhold i 1919, og som senere voksede sig stor 

og snart fik følgeskab af General Motors fabrik. Men både 

før og siden fandtes der samlefabrikker, hvor udenlandske 

halvfabrikata blev suppleret med danske produkter.

I løbet af få år steg lastbilernes lasteevne meget kraftigt. I 

gennemsnit kunne en lastvogn i 1939 laste mindst 600 kg 

mere end en lastbil i 1934. I snit vejede lastbilerne lidt over 4 

tons i 1939; denne Bedford vejede nok de 6½ tons, den havde 

tilladelse til, da den var færdiglæsset ved Dahlfelds frølager i 

Odense.
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En ekstra bagaksel kunne give lastbiler et længere lad eller en større last, som på denne lastvogn med sin last af tunge batterier. 

To danske brødre Møhl havde opfundet „longframe“ systemet i begyndelsen af 1920’erne. Det varede dog mange år, inden tre 

aksler blev almindelige.

Antallet af lastbiler mere end 

fordobledes i løbet af få år frem mod 

1930. Kapaciteten voksede meget 

mere, end figuren viser, da de nye 

lastbiler blev både større, kraftigere og 

hurtigere. Hvor Ford T lastbiler på 1½ 

tons dominerede i 1920’erne, kom der 

efterhånden langt tungere køretøjer på 

markedet*

* Vejtransporten i tal og tekst. Div. år. 
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Landsforeningen af danske Vognmænd, skulle høres hver 

gang om deres indstilling til en bevilling.39 Et eksempel fra 

1935 viser forløbet.

Politimesteren i Assens skrev et brev d. 24/12, hvori de 

involverede parter skulle høres. Dette brev skulle nu gå fra 

hånd til hånd. Først fik politimesteren i Middelfart brevet, 

som gik videre til byrådet. Herfra fik Fyens Stiftsamt bre-

vet, der gik videre til Udby Sogneråd, herefter Føns-Ørslev 

sogneråd inden det nåede til Vejle Amtsråd. Herfra gik det 

videre til byrådet i Fredericia, som sendte det videre til amts-

vejinspektøren i Vejle amt, som tilsvarende skulle have en 

mening om sagen. Politimesteren i Fredericia var den sidste 

person på listen og kædebrevet gik nu færdigbehandlet til-

bage til Odense Amt. Hele brevets rejse var afsluttet d. 20. 

marts efter knap 3 måneder.40

Et særligt problem opstod, når koncessionen skulle over-

drages en ny ejer. Da det var en eneretsbevilling, kunne der 

være en økonomisk fordel i at få koncessionen, men for at 

undgå at koncessionsindehaveren spekulerede i tilladelsen, 

skulle myndighederne også godkende den økonomiske 

overdragelse. Det drejede sig især om overdragelse af last-

biler (og tilsvarende busser ved buskørsel).

Til eksempel kan nævnes, at da ovennævnte fragtmand 

Anders H. Jensen i Middelfart ønskede at afhænde sin fragt-

rute Odense-Middelfart til sønnen, bestemte amtet, at hans 

lastbil kun måtte overtages for 10.000 kr. og aktieposten i 

fragtcentralen i Odense til 4.000 kr.41

Politiet stod ikke alene for det praktiske med at besørge 

tilladelserne gennem systemet fra myndighed til myndig-

hed, men de skulle også sørge for at sikre sig, at ansøgeren 

var en person, man kunne stole på. Hans vandel blev under-

søgt ved nærmest et forhør, hvor der i den skriftlige rapport 

om hans personlige forhold kunne stå, at politiassistent x 

havde „afhørt“ vedkommende, som om det havde været en 

anden potentiel forbryder.42

Bilfærger for alvor

Jernbanerne havde ikke alene indflydelse på busser og last-

bilers forhold, men også på personbilers. De stod nemlig for 

en stor del af landets vigtigste færger.

Der havde fra motorismens tidligste tid være et modsæt-

ningsforhold omkring de praktiske muligheder for at blive 

taget med og så selvfølgelig den altid alt for høje billetpris. 

Således var det endeligt muligt omkring 1930 at få DSB til at 

forsyne de ældre jernbanefærger med hævede stykker træ 

mellem skinnerne, så bilerne kunne køre ind på færgerne 

uden problemer.

Egentlige automobilfærger ville dog løse mange af de 

vejfarendes problemer. Statsbanerne ville kun lade bilerne 

komme med sine færger, hvis der var plads for togene. Tillige 

sejlede færgerne kun i forbindelse med togenes fartplaner 

og ikke efter bilisternes behov. FDM gik da i gang med at 

oprette alternative færgeruter rundt om i landet.

Det skulle selvfølgelig også ske ved den største og vig-

tigste trafikforbindelse i landet, Storebæltsoverfarten. Orga-

nisationen var med til at etablere Motorejernes Færgefart, 

som i 1929 på Ålborg Værft bestilte færgen Heimdal. Den var 

en meget moderne bilfærge med indkørsel i den ene ende 

og udkørsel i den anden. Der var endda et lille værksted på 

bildækket, hvor man kunne få tjekket sin bil. Statsbanerne 

var ikke glade for at få konkurrence på ruten med risiko for 

kun at skulle sejle med biler i højsæsonen, når det konkur-

rerende selskab ikke kunne klare alle køretøjer. Ved at true 

med at anskaffe en automobilfærge lykkedes det i stedet 

DSB at overtage kontrakten på byggeriet mod at love en 

nedsættelse af taksterne.43

Bilfolket fortsatte dog med at oprette færgeruter. Således 

var det en rutebilejer, som var initiativtager til færgeruten på 

overfarten Grenå-Hundested i 1934 med „Djursland“ med 

plads til 400 passagerer og 40 biler. I løbet af få år blev forbin-

delsen udvidet med to nye næsten dobbelt så store færger.
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De nye broer

Vejtransportens muligheder blev udvidet, da de mange broer 

i 1930’erne blev bygget – begunstiget af ønsket om en be-

skæftigelsesindsats. Biler kunne nu for alvor køre på langfart.

Her vises nogle af de største broer, som de danske amter 

var bygherre på i perioden, selvom nogle af broerne først 

blev afsluttet næsten 20 år senere. Desuden blev der opført 

vejbroer af Ministeriet for Offentlige Arbejder (Limfjords-

broen og Lillebæltsbroen) og DSB (Kong Christian X’s Bro 

ved Als Sund og Storstrømsbroen).

Aggersundbroen

Klapbro med buefag åbnet 1942, 228 meter lang, bygget af Ålborg, 

Hjørring og Thisted amter.

Aggersundbroen

Oddesundbroen

Vilsundbroen

Vilsundbroen

Klapbro med buefag åbnet 1939, 382 meter lang, bygget af 

Thisted amt.

Oddesundbroen

Klapbro med buefag åbnet 1938, 472 meter lang, bygget af 

Ringkøbing amt, Thisted amt og DSB.

Kørsel for jernbanerne

De fleste vognmandsvirksomheder var ganske små med må-

ske bare en enkelt lastbil. Det angives direkte om 1930’erne, 

at på grund af de mange konkurser vognmændene imellem 

kunne man let købe en billig lastvogn. Det var der mange 

arbejdsløse, der gjorde alvor af – ofte med familiens hjælp. 

Tilmed var mange glade i håbet om en bedre fremtid; blot 

de variable udgifter kunne blive dækket.44

I modsætning til de tidligere nævnte udgifter ved he-

stekøretøjer var de faste omkostninger ved motorkøretøjer 
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Svendborgsundbroen

Bjælkebro åbnet 1966, 1220 meter, bygget af Svendborg amt.

Dronning Alexandrines Bro

Åben buebro åbnet 1943, 746 meter lang, 

bygget af Præstø amt.

Langelandsbroen

Bue/bjælkebro åbnet 1962, 774 meter, bygget af Svendborg amt.

Svendborgsundbroen

Langelandsbroen

Kronprins Frederiks Bro

Munkholmbroen

Guldborgsundbroen

Dronning Alexandrines Bro
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Kronprins Frederiks Bro

Klapbro åbnet 1935, 151 meter lang, bygget af 

Frederiksborg amt.

Guldborgsundbroen

Klapbro med buefag åbnet 

1934, 180 meter lang, 

bygget af Maribo amt.

Munkholmbroen

Buebro åbnet 1952, 114 meter lang, bygget af Holbæk amt.
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normalt meget lavere end de variable. Fra regnskabet for en 

firmalastbil i slutningen af 1940’erne kan vi se, at den største 

udgift faktisk var lønnen – 57 %. Reparationer var den næst-

største udgift med 21 %, benzin 12 %, mens motorafgift lå på 

3 %. Hertil kom naturligvis udgifter til afskrivning, men hvis 

man så bort fra dem, var der næsten kun driftsudgifter.45

En særlig type vognmandskørsel var kørsel udført fra 

jernbanestationerne. De blev startet omkring 1923 med de 

såkaldte stationsautomobiler, der kørte ilgods, fragtgods og 

frimærkepakker ud. Det foregik normalt på den måde, at en 

vognmand fik et fast månedligt tilskud, idet taksterne – og 

dermed indtægterne – var sat meget lavt.

Ordningen blev udvidet de efterfølgende år, så kunderne 

også kunne få udkørt vognladningsgods til lavere takster. 

Der fandtes dog forskellige ordninger ved de forskellige 

baner.

Generelt for stationsautomobillerne var at sikre en billig 

og sikker kørsel af gods til og fra stationerne – og dermed 

undgik jernbanerne, når godset én gang var sat på en lastbil, 

at det blev kørt helt frem til bestemmelsesstedet. Jernba-

nerne var meget ramt af konkurrencen fra lastbilerne, og 

dette var en af måderne de kunne beholde deres plads i 

distributionsnettet.46

Til eksempel blev kørsel af denne art hos Nordvestfynske 

Jernbane (NVFJ) ikke udført af privatbanens egne lastbiler, 

men i stedet blev der skrevet kontrakt med private vogn-

mænd om afhentning og udbringning af gods på forskellige 

stationer. I 1937 skete det på 11 af dets stationer, og des-

uden havde banen en fælles vognmand i Bogense sammen 

med Nordfynske Jernbane og i Odense og Middelfart aftaler 

sammen med DSB.47

Der opstod dog tidligt det omvendte behov for transport 

hos DSB på hovedstrækningen Nyborg-Middelfart. Man øn-

skede nemlig at prioritere den gennemgående trafik, men 

samtidig skulle den lokale trafik generes mindst muligt. 

Det helt store problem opstod, når der på strækningen var 

godstog, som havde mange ekspeditioner ved de mange 

stationer. Det blokerede strækningen. Derfor inddrog man 

de standsende godstog fra 1949, mens DSB til gengæld 

etablerede ordninger med lastbilruter gennem hovedba-

nens opland.

Dette omhandlede stykgods. Transporten med vognlad-

ningsgodset løste man i stedet ved at føre små lokale tog, 

normalt via rangermaskiner, der løb over visse korte stræk-

ninger eller ved at lade de gennemgående godstog standse 

efter behov ved landstationen til henholdsvis afsætning el-

ler afhentning af godsvogne. 

Ordningen forbedrede DSB´s økonomi, da de lang-

somtkørende godstog havde været meget kostbare, men 

de lokale vognmænd havde fået en ekstra konkurrence 

samtidig med, at DSB måtte investere i ekstra lastbiler.48

Fragtmændene i nye tider

Fragtmændene havde fra gammel tid haft samlingssteder 

i byerne. Her kørte de til og fra, aflæssede og pålæssede, 

modtog ordrer og afregnede. Her kunne folk indlevere varer, 

og fragtmændene kunne udveksle gods med hinanden.

Det største mødested lå naturligt i København. Det var 

dels omkring banegårdsterrænet og dels i de historiske 

gamle gæstgivergårde omkring Vestergade og Hauser Plads. 

Vestergade var fra gammel tid et naturligt tilholdssted, for 

vejen var den naturlige indfaldsvej for alle rejsende, der kom 

til København fra landsiden.

Der var en provinsagtig, robust hygge og stemning i 

gæstgiveriernes fragtmandsboder. Her en beretning om 

stemningen inden tiden gik af lave, hvilket var før 1933, da 

der blev bygget en egentlig fragtmandshal.

“I den mørke Vintereftermiddag lyser Petroleumslampen 

med rød Glans paa Varerne, som hober sig op i de talrige 

Bokser i Boden, hvor Chauffører og Fragtmænd modtager 

Forsendelser til det hele Sjælland, til Lolland og Falster. Der 

er Travlhed før Aftenvognenes Afgang. Helt til Rødby gaar 

Vognene frem og tilbage med Pakker og Pakkenelliker, Tøn-

der og Sække.

Berømtest blandt alle Fragtmandsgaarde er ’Hotel Tre 

Hjorter’ i Vestergade, hvor 12-15 Fragtmænd har deres faste 

Stade. Gaarden er lang, dyb, krum og snørklet og en hel 

Labyrint af Afsnit og Boder. Et ejendommeligt og broget 

Liv rører sig paa de toppede Brosten, og ustandselig raabes 

Fragtmændenes Bynavne, der næsten har erstattet deres 

borgerlige: – En Pakke til dig, Roskilde! Der spørges efter 

Sorø! Har nogen set Vordingborg?“

Der havde længe været utilfredshed med trængslen i 

de snævre gader, hvor vognmændene blokerede for den 

øvrige trafik. Vognmændene stiftede derfor i 1927 Landsfor-

eningen af Fragt- og Vognmænd i Danmark, som en af sine 
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Da lastvognstrafikken tog fart i 1930’erne, 

blev der behov for fragtmandscentraler, 

hvor de forskellige fragtmænd kunne 

udveksle gods. Hidtil havde man mødtes ved 

købmandsgårde og gæstgiverier, men nu 

blev der brug for rummelige lagerlokaler og 

gode tilkørselsforhold. Her ses fragtmanden 

på ruten Lundby-København på vej ind i 

Københavns nye Fragtmandshal, der blev 

indviet i 1933.

hovedindsatser var at få etableret en fragtmandshal. Bistået 

af Københavns Kommune kunne Københavns Fragtmands-

hal blive indviet i 1933. Den var indrettet på Halmtorvet i to 

tidligere slagterhaler, der blev frigjort efter den nye, hvide 

Kødby var blevet opført. Den havde et samlet areal på 3.000 

m2, og vognmændene kunne køre til med varerne på fire læs-

seramper hver på tres meters længde og 10 meters bredde. 

Fragtmandshallen fik også egen telefonforbindelse. Hele 15 

telefonlinier og 30 ekstraapparater hørte med i udstyret.49

Benzintanke og værksteder skød op

Da Middelfart-Snoghøj-færgen blev etableret i 1912, solgte 

færgepersonalet de første år benzin til bilisterne. I 1921 blev 

der ved færgen sat en benzinstander op, som blev passet af 

et nærliggende værksted. Det var firmaet DDPA, det senere 

Esso, som leverede tankanlægget. Om starten fortæller me-

kaniker Sørensen:

“Vi fik en tank med DDPA benzin stillet op nede ved hav-

nen lige ved færgelejet. Den stod et stykke fra værkstedet, 

så vi havde monteret et gammeldags bilhorn med gum-

mibold på tanken. Så snart en kunde gav et trut, sprang vi 

på cyklen og fyldte op. Det var tider. Det første år solgte vi 

30.000 liter benzin.

Dengang punkterede folk for et godt ord. Vi kunne godt 

på en udflugtssøndag have op til tyve lapninger på værk-

stedet. Datidens bilister var velhavere og forstod man dem, 

var det et herligt publikum at handle med.“50

Fra 1920’erne kom der benzinstandere. Alle ville have del 

i den nye indtægtskilde, og tankene kom til at ligge tæt. Her 

en historie fra et godt stykke ude af en landevej på Fyn:

Et benzinfirma henvendte sig for at foreslå, at Gribsvad 

Kro startede salg af benzin. De fik et skilt ud til vejen, og 

håndpumpen til to glas blev så passet af hotelkarlen. Bili-

sterne kunne ved et trut i hornet få betjening.

Hvis tjenestepigerne overhørte truttet, lå der dog en 

anden benzintank med Nafta-benzin på den anden side af 

vejen. Når ejeren her hørte de forgæves trut på den anden 

side, havde han selv et truthorn, han kunne aktivere. Det 

bevirkede næsten hver gang, at han kunne få bilisterne til 

at køre over på den anden side af vejen.51

Der var penge i benzin. I 1927 kostede en liter benzin 

30 øre, og når benzinafgiften var på 7 øre, og benzinimpor-

tørerne købte benzinen til 10,3 øre, var bruttoavancen pr. 

liter på mere end 100 % af omkostningerne og transport.52 

Priserne vedblev at være høje, og da FDM protesterede mod 

forholdene, opfordrede handelsministeren til, at man indgik 

i et samarbejde med brugsforeningerne og staten. Dette 

forslag fulgte man dog ikke, og i stedet søgte man at indgå 

en rabataftale, hvorefter benzinselskaberne skulle sælge de-

res benzin 1 øre billigere.53

Der var ikke noget at sige til, at benzinselskaberne øn-

skede at oprette benzintanke. De skulle selvfølgelig placeres 

på den mest centrale vej og gerne ved et vejkryds mellem 

to store veje.
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Det var ikke altid, at amterne syntes, at disse placeringer 

var de mest hensigtsmæssige, når man så på vejsikkerheden. 

Derfor kunne der blive tale om forbud. Et byråd brokkede 

sig i 1923 over en sådan afgørelse fra et amt, der nægtede, 

at en tankstation måtte blive placeret på en landevejsgade, 

men ministeriet indskærpede, at det ikke var byrådet, som 

bestemte, men amtsrådet.54

De mest kendte benzinmærker var DDPA, Shell, BP, Sin-

clair og Nafta. De stillede deres ca. 3 meter høje benzinstan-

dere op, så de kunne hente benzinen fra en jordtank på op 

til 3.500 l, som de største var i begyndelsen af 1930’erne.55

Antallet af påhængsvogne steg kraftigt i løbet 

af 1930’erne, men deres antal var stadig ringe i 

forhold til antallet af lastbiler; de udgjorde kun 

5 % af lastbilerne antal.*

*Vejtransporten i tal og tekst. Div. år.

En stor følgeindustri fulgte bilismen. Benzin 

skulle køretøjerne løbende forsynes med. 

Der blev derfor oprettet store benzinlagre 

ved de største byer, hvorfra brændstoffet 

blev kørt ud til alle afkroge af landet. Her ses 

tankanlægget hos Det Danske Petroleums 

Aktieselskab (DDPA – det senere Esso) i 

Ålborg. Endnu i 1924 blev benzin kørt ud i 

dunke og ikke i tankvogne.
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Service til motorfolket

Man skal tænke på, at vore dages benzintank med kombine-

ret benzinsalg, servicestation, mekanikerværksted og kiosk 

er en ny foreteelse. Funktionerne lå tidligere spredt.

Mekanikerværksteder skulle der af naturlige grunde være 

for overhovedet at få de tidligere så primitive biler til at køre. 

De kunne, som K. Petersen i Middelfart i 1916, have en alsi-

dig forretning med salg af cykler, symaskiner, egen fornik-

lingsanstalt, lakereri, salg af elektriske lysekroner og altså 

også reparation på automobiler, motorer og cykler.56
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Det var først i 1920’erne, at specialiserede værksteder med 

autoservice spredte sig landet over. Køreskole var ofte kom-

bineret med andet trafikrelateret erhverv. Det var tilfældet 

for Nr. Aaby Lillebil- og Køreskole, startet i 1934. Ved siden af 

lillebilforretningen med 3 biler, havde firmaet yderligere en 

køreskolevogn, og tillige lejede de personbiler ud.57 

Til kontrol af køreprøver m.v. havde Justitsministeriet sin 

lokale repræsentant, den såkaldte motorsagkyndige.58

Efterhånden som antallet af biler steg ,og samtidig kra-

vene til et flot ydre blev store, blev der oprettet egentlige 

lakererier.

Med til de specielle servicefunktioner hørte både salg, 

men også vedligeholdelse af dæk og slanger ved vulkani-

sering.

Sognenes biveje kunne blive landevej

Vejene i sognekommunerne var elendige. Det var der ikke 

noget at sige til, for de var langt den længste del af landets 

samlede veje, og skatteyderne i de små sogne var sjældent 

særlig formuende, så der var ikke mange skatteindtægter 

for sognerådet at kunne bygge og vedligeholde de mange 

km veje.

Det var også årsagen til, at de første regler for motorkør-

sel i stor udstrækning forbød kørsel med motorkøretøjer på 

bivejene.

En bivej kunne blive opgraderet til landevej, hvorved am-

tet efterfølgende skulle sørge for den, hvilket mindre rige 

amter undertiden søgte at undgå.

Det var således tilfældet med vejen, som førte til Skagen. 

De lokale kommuner skulle vedligeholde den, men især det 

fattige Råbjerg sogn evnede ikke at løfte opgaven. De sidste 

20 km fra Aalbæk var stort set udelukkende grusvej, som ved 

regnvejr blev et opæltet pløre. Biler kørte ofte ubehjælpelig 

fast, og da der ikke fandtes noget redningskorps, måtte man 

finde hjælpsomme personer til at redde sig ud af kniben.

I 1923 skulle en alvorlig syg person transporteres til det 

nærmeste sygehus i Frederikshavn. Chaufføren var erfaren 

og kendte vejen godt, men alligevel sad bilen fast tre gange. 

Alene de syv km fra Hulsig til Ålbæk tog tre kvarter. Tillige var 

vejen fra Ålbæk og til Frederikshavn heller ikke for god, så 

transporten med den syge tog unødvendig lang tid.

Dette var en blandt mange historier, der blev fortalt om 

den dårlige vej. Den lokale turistforening kunne fortælle om 

de efterhånden mange bilturister, som havde besværlighe-

der med at komme til Skagen. Der var tillige omkring 70 bil-

ejere i byen og nærmeste omegn, og de ønskede naturligt en 

ordentlig tilkørselsvej. De dannede i slutningen af 1920’erne 

en motorklub, hvis hovedformål var en bedre vej.

Den lokale utilfredshed var stor, men på trods af mange 

opfordringer, ønskede Hjørring amt ikke at lade vejen op-

gradere til landevej. Der havde allerede siden 1881 været 

ønske om at få vejen forbedret, men amtsrådet var urok-

keligt. De små sogne ved vejen betalte ikke meget amtskat 

og Skagen købstad slet ikke. Efter 1888 kunne amtet tillige 

henholde sig til en aftale med de implicerede kommuner. 

Det havde i forbindelse med forhandlingerne om en jern-

Vejen ved Ålbæk blev en af landets mest 

kendte veje på grund af dens ringe tilstand. 

Som eneste vej til Skagen måtte turistchefen 

jævnligt annoncere i landets store aviser for 

at fortælle, at nu kunne vejen igen befærdes 

med biler. Det varede mange år, før vejen 

blev opgraderet til amtsvej.
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bane Frederikshavn-Skagen betinget sig, at vejstykket ikke 

mere skulle være en landevej, når amtet bevilgede et stort 

beløb til anlæg af jernbanen.59 Den eneste adgangsvej til 

Skagen blev derfor i 1891 nedgraderet fra landevej til bivej. 

Som overvejinspektøren angav: at den bestod „blot af en 

indkastet sandvej, der i fugtigt Vejrlig var meget blød og i 

tørt Vejr meget tung og sandet….Da Skagensbanen nu var 

bygget, havde Vejen kun betydning for et par Gaarde og 

Klitplantagen, hvorfor den godt kunne gaa over til at være 

Bivej“.60

Utilfredsheden fortsatte med større styrke. I aviserne kun-

ne man læse om de gode veje i Danmark ikke fra Gedser til 

Skagen, men kun fra Gedser til Ålbæk, da den sidste mil ikke 

var makadamiseret. FDM og KDAK gik ind i sagen og tilbød 

at yde økonomiske midler, men heller ikke dette hjalp. Først 

i 1921 ønskede amtet at bevilge nogle sparsomme midler 

til at udbedre vejen med lyng og ler, men ikke at lade vejen 

blive landevej.

Til sidst gik Ministeriet for Offentlige arbejder ind i sagen 

og krævede, at amtet skulle opgradere vejen. Da det stadig 

blev nægtet, anlagde ministeriet sag an mod amtet for dets 

uvilje. Det løste dog ikke sagen, for amtet fik medhold både 

ved landsret og højesteret.

Med den stigende bilisme blev forholdene stadig forvær-

ret. En efterårsnat i 1928 kom købmand P. Saxberg til at køre 

fast, hvilket skulle få store konsekvenser. Købmanden var 

sammen med sin hustru på vej hjem mod Skagen. De kørte 

imidlertid fast i pløret på Ålbækvejen, og selvom hustruen 

forsøgte at skubbe vognen fri, mens manden bakkede, sad 

bilen uhjælpelig fast. De blev nødt til at lade bilen stå og i 

stedet vandrede de 10 km til byen for at få assistance. Inden 

ejermanden fik trukket køretøjet fri ved hjælp af et spand 

kraftige heste, fik han en fotograf til at tage et billede på 

vejen, og efterfølgende gik historien gennem KDAK’s med-

lemsblad AUTO med tilhørende billeder.

Denne sag gav genlyd, og Skagen kommune, staten og 

amtsrådet gik nu sammen om at få vejen ombygget som 

landevej. I efteråret 1932 kunne den nye landevej blive ind-

viet – i øvrigt som den første vejstrækning i Danmark anlagt 

for midler fra Statens Vejfond.61

Det var dog alt i alt ikke de store længder bivej, der blev 

tillagt landevejsnettet. Samtidig blev der heller ikke bygget 

meget mere ny landevej. Hvor længden af landevejene i 

1924 var 7.596 km, lå den 15 år senere kun på 7.867 km. 

Forøgelsen på 271 km var altså ikke engang på 20 km ekstra 

landevej om året.62

Omkring bilismen opstod der en hel 

industri, som skulle holde køretøjerne på fire 

hjul. Her et værksted omkring 1937, hvor der 

er hele tre mand til at vaske en vogn, hvilket 

nok var til ære for fotografen.
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VEJBYGGERIETS NYE TEKNIKKER

Perioden blev domineret af, at landets landeveje ikke alene 

fik stoppet støvet. Der kom nye og helt anderledes belæg-

ninger til, som var konstrueret til den nye bilismes køretø-

jer. Der skete en stadig forsøgsvirksomhed og udveksling 

af praktiske erfaringer. Det var nok den mest udfordrende 

periode for amternes vejvæsener, da amtsvejinspektørerne 

stod ret alene med både det praktiske ansvar, men samtidig 

også den tekniske udvikling.

Emulsioner mod støvet

Emulsion blev en af vejbyggernes vidundermidler – tjære el-

ler asfalt opblandet i vand. Her skal vi høre amtsvejinspektør 

Søren Ellert fortælle om, første gang han gjorde bekendskab 

med emulsion:

“Jeg husker tydeligt den første Gang, jeg saa Asfaltemul-

sion. Det var i 1924 i Sorø. Amtsvejinspektør Refn havde 

hjemført en Tønde, og nu demonstrerede han den. Fra en 

Kande blev Emulsionen hældt ud over en tør Vejbane, men 

det var som at slaa Vand paa en Gaas. Det var ikke muligt at 

opnaa nogen Forbindelse mellem Vejbane og Bindemiddel, 

førend Makadamen blev vandet godt. Nu havde man i aa-

revis arbejdet med Tjære og Asfalt til Overfladebehandling, 

og en af Hovedreglerne var den, at Vejbanen skulde være 

tør, hvad det danske Klima mangen Gang spændte Ben for. 

Her saa jeg nu et Bindemiddel, som passede fortrinligt til 

Klimaets Lunefuldhed. Det var vel nok en Oplevelse for en 

Vejmand.“63

Tjære havde været vejfolkenes første redning mod støv-

faren, men i midten af 1920’erne fik den konkurrence af 

dette nye produkt: emulsion. Tjæren havde den ulempe, at 

den næsten kun kunne benyttes i den varme årstid, og at 

den skulle opvarmes inden brug. Ofte havde vejen ligget i 

en del måneder, inden den fik tjære, og i den periode kunne 

den blive ødelagt af trafikken. Desuden kunne reparationer 

ikke udføres, når vejret var fugtigt, hvorfor huller voksede i 

alvorlig grad, inden der blev repareret.

Asfalten trængte desuden ned i vejbanen, hvorved den 

var med til at styrke overfladen, så de uønskede automobil-

huller blev imødegået. Selve processen var rimelig simpel: 

Asfalt skulle opvarmes til lidt over 100°, og efter piskning 

kunne der tilsættes vand med et emulgeringsmiddel, og 

Bivejenes belægning 1939

 alm. Brolægning   222

 Tæppebelægning   197

 overfladebehandlet makadam 6.374

 alm. Makadam   12.068

 grusveje    20.552

 jordvej    4.268

 i alt     43.681

Mens landevejene efterhånden var blevet behandlet, så de 

egnede sig til motortrafik, gik det meget langsommere med 

bivejene. Der var dog stor forskel fra landsdel til landsdel. De 

næsten 10 % af vejene, som var gemene jordveje, omfattede 

næsten halvdelen af bivejene i Hjørring amt og mere end en 

tredjedel i Ribe amt.*

* Dansk Vejtidsskrift 1940, s. 78-79.

Bilforhandlere og tankstationer 

fungerede mange steder som udvidede 

servicestationer. Her ses Ford’s forhandler i 

Viborg i slutningen af 1930’erne; til venstre 

biludstilling i en markant 1920’er stil og til 

højre tankstation bygget i den langt lettere 

funkis.
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emulsionen var færdig. Der blev hurtigt lavet en standard for 

vejbranchen, således at der skulle være mindst 50 % asfalt i 

en sådan asfaltemulsion.

Firmaet Colas begyndte at importere asfaltemulsion fra 

England, og i 1925 startede det selv produktion op i Dan-

mark.64

Materialet blev sprøjtet koldt på vejen ved håndkraft og 

efterfølgende spredt ved hjælp af koste. Det skulle som ved 

tjære overdækkes af et fint materiale.65

Da Tjærekompagniet kunne se, at emulsion blev en al-

vorlig konkurrent til deres tjæreprodukt, gik det selv i 1928 

i gang med at producere en asfaltemulsion, som de kaldte 

Emuldaga.66

Da man for alvor fik investeret i maskiner, gik det virke-

lig stærkt med at få udspredt emulsion. Forbruget af tjære, 

asfalt og emulsion lå i 1929 på godt 32.000 tons, hvor asfalt 

kun var knap 5.000 tons, og resten var ligeligt fordelt mellem 

tjære og emulsion.

Der var dog store forskelle i forbruget af emulsion mel-

lem de forskellige landsdele. Præstø amt brugte ingen 

emulsion, og Tønder og Ringkøbing amter brugte kun 18-

20 tons emulsion og ingen asfalt eller tjære overhovedet, 

mens man i Hjørring var oppe på et forbrug på over 3.000 

tons, fortrinsvis emulsion. På lignende måde var der også 

en del andre amter, som næsten udelukkende benyttede 

emulsion.67

I begyndelsen af 1930’erne stoppede overfladebehand-

lingen undtagen ved reparationer o.l. Toplagsfyldt maka-

dam overtog.

Tjærebeton – fattigmandsasfalt

På de mest trafikerede veje kunne belægningerne ikke hol-

de. Selvom vejene jævnligt blev behandlet med tjære, blev 

de hurtigt kørt op.

Man fandt da på at forstærke selve vejen, hvor skærverne 

i det traditionelle makadam grundlag ikke mere blot skulle 

tromles ned, men skulle også holdes fast med tjære som 

bindemiddel.

Tjærebeton blev det nye produkt kaldt. Det havde blot 

en lidt kompliceret produktionsproces, som i 1925 var føl-

gende: Skærverne skulle være absolut tørre, for at tjæren 

kunne sætte sig fast. I starten lod man stenene tørre i solen, 

men det var en noget usikker metode i Danmark. Derfor 

blev der anskaffet ovne, for at skærverne kunne tørre ved 

ca. 60°. I øvrigt skulle de gerne være af den bedste kvalitet 

fremstillet af klippesten og i flere forskellige størrelser.

Tjæren af god kvalitet skulle opvarmes til ca. 80-140°, 

hvorefter sten og tjære blev blandet sammen og var klar 

til at blive lagt ud. Nogle belægninger blev lagt koldt, 

men det var bedst med varm pålægning. Nederst blev de 

største skærver lagt og dernæst de mellemste. Efter en let 

tromling lagdes øverst de fineste, og efter tromling kunne 

Udspredning af emulsion skulle gøres med 

omhu. Her ses et forsøg, hvor ingeniøren 

ser til, at vejarbejderne fordeler emulsionen 

jævnt med håndkoste.

Emulsion havde den store fordel, at den 

kunne spredes uden opvarmning, hvorfor 

der kunne anvendes en ordinær vandvogn.
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der strøs et tyndt lag sand, og vejen var straks klar til at 

blive kørt på.

Hele laget måtte ikke være tykkere end 6 cm i kompri-

meret tilstand, idet der ellers om sommeren ville danne sig 

spor, da det blev blødt i sommervarmen.

Et par uger efter udlægningen skulle vejen have en over-

fladebehandling med tjære og afdækning med småskærver.

Bilerne kørte godt på denne belægning. Kuske på heste-

køretøjer klagede dog over, at vejen føltes tung i den varme 

tid.68

Metoden var vanskelig, og da samtidig tjæren som bin-

demiddel ikke var nær så god som asfalt, aftog brugen af 

tjærebeton allerede i 1930’erne.

Mens det årlige forbrug i 1931 var på 25.550 tons vejtjære, 

faldt forbruget i 1934 til 16.354 tons. Faldet var overraskende 

stort, for det gav store valutaproblemer at købe oversøiske 

produkter som asfalt, men asfaltbelægninger var så teknisk 

overlegne frem for tjæreprodukter, at man importerede det 

i stigende omfang.69

Cementbetonveje

Veje bygget af cementbeton var det helt store i udlandet. 

Især i USA blev der bygget mange veje med den nye me-

tode, og da man herhjemme kunne se, hvorledes landet fik 

flere og flere motorkøretøjer, følte man, at det på en måde 

var fremtidens land. Vejene havde tidligere været elendige, 

men der var bygget mange fremragende cementbeton-

veje.

Også i Europa kunne ses cementbetonveje. Det var ikke 

så meget i lande som Tyskland eller Frankrig, som i forvejen 

havde gode veje, men det var i England, man gjorde forsøg 

med den nye metode.

Der var en vis skepsis mod den nye metode, og derfor 

nøjedes man i starten med at anlægge mindre vejstykker 

som forsøgsvej. De to første blev anlagt i Viborg og Holste-

bro i 1919.70

Der blev også anlagt forsøgsveje i Holbæk amt. Det blev 

sagt, at erfaringerne var gode; man skulle blot holde he-

stekøretøjerne fra dem, og da der endnu var mange heste-

vogne, duede belægningen ikke endnu i hvert fald.71

Alligevel fortsatte eksperimenterne, og endnu en stræk-

ning blev anlagt i sommeren 1924 på knap 900 meter af den 

stærkt trafikerede Århus-Silkeborg landevej, som skulle have 

belægning på den 5 meter brede kørebane.

Dette er et af de tidlige anlæg for blanding af varmt 

vejmateriel. Princippet er benyttet ved senere fabrikker. I 

anlægget blev bindemidlet opvarmet og blandet med skærver 

og sand.

Dette anlæg var mobilt og kunne transporteres til pladser i 

nærheden af større byggerier.
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Først var grundlaget omhyggeligt blevet reguleret, her-

under godt maskintromlet og evt. vandet, hvis der blev ar-

bejdet i varmt vejr. Et cementblandeanlæg blev opstillet på 

en mark i nærheden, og snart begyndte lastbiler at køre de 

nødvendige 2.419 sække cement, leveret af cementfabrik-

ken Norden ved Ålborg. Samtidig blev der kørt finkornet 

bakkegrus til fra to forskellige grusgrave. Vand fik man ved 

hestevogn fra en nærliggende mergelgrav, hvor vandprøver 

havde vist rimelig rent, brugbart vand. Skærver blev lavet på 

stedet med en stenknuser drevet af en traktor.

Cementen blev blandet i en cementblander i forholdet 

1:2:3 og tilsætningen af vand var således, at den kun var 

som en stiv grød, for stampemaskinen tillod ikke en mere 

flydende cement. Den blandede cementbeton blev hældt 

i hestetrukne tipvogne og kørt ud til udlægning. Her havde 

firmaet Danalith fået fremskaffet en amerikansk stampema-

skine af mærket „Lakewood“.

De 20 arbejdere hjulpet af 3 heste afsluttede støbearbej-

det på 19 arbejdsdage. I gennemsnit nåede man 52 løbende 

meter om dagen. Man arbejdede i almindelig arbejdstid, 

men flytningen af tipvognssporene var overarbejde.

Efter et stykke var stampet færdigt, blev det dækket med 

store lærredsskærme for at beskytte det mod sol og regn, 

mens cementen afbandt. Samtidig skulle man sørge for, at 

det ikke tørrede for hurtigt, hvorfor det blev overhældt med 

klorcalcium.

Cementbetonpladen var 10 cm tyk midt på vejbanen 

og 15 cm ude i kanterne. Der var ikke placeret nogen spe-

ciel armering, men midt i vejen blev lagt et langt stykke 

jernblik for at kunne holde en eventuel længdefuge midt 

i den.72

Efterhånden fik man erfaring med cementbetonveje. 

De knækkede og revnede for et godt ord. Derfor blev de 

anbefalede tykkelser sat en del i vejret. Således skulle en 

vej først i 1930’erne have en tykkelse på 15-25 cm ved kan-

ten og 12-20 cm i midten af vejen. Hvis der kørte særlig 

mange hestevogne på vejen, skulle den laves ekstra hård. 

Når vejen blev mere end 3 meter bred, skulle der laves 

en længdefure med rundjernsindlæg tværs over vejen.73 

Desuden skulle der være tværfuger for hver 20 m – selvom 

man kunne lægge asfalt i de åbne fuger, gav kørsel på en 

Udgifter cementvej 1924  

      Kr. procent

 cement   16.186 29%

 grus    4.339 8%

 skærver   12.480 22%

 klorkalcium   1.440 3%

 arbejdskraft  16.486 29%

 langs sider   4.767 8%

 afretning gl vejbane 880 2%

     56.578 

Udgifterne til en cementvej i Århus oven på en bestående 

landevej i 1924 viser lidt af prisstrukturen omkring 

byggeriet med det nye vejmateriale cement. Blandt andet 

er materialeudgifterne en del større end udgifterne til 

arbejdsløn. Klorkalcium blev benyttet til at hælde på den 

færdige cement, så den ikke tørrede for hurtigt.*

* Amtsvejinspektørforeningens Meddelelser, nr. 2 1924, s. 11-15.

Store vejbyggerier i cement kunne man se 

lige syd for grænsen. I forbindelse med den 

internationale vejkongres i 1934 i München 

viste de tyske myndigheder med glæde 

deres nye autobahn. Her er en delegation 

ved at besigtige et stykke vej ved Frankfurt.

Vejkongressen er blevet kendt for, at den for 

alvor ville sætte internationale standarder 

på vejområdet.
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Da Århus amt skulle udvide Grenåvej i 1936 fik det hjælp fra Skånska 

Cementgjuteriet, som stillede med maskiner og eksperter. Støbningen skulle 

udføres nøjagtigt på mange måder for at blive succesfuld. Efter støbningen 

måtte vejen hegnes ind med hønsenet, så der ikke blev for mange spor efter 

katte, hunde og cykler.

Blandeanlægget var på hjul og kunne føre cementen i et rør til 

selve udlæggeren.

Der køres halm på  den nystøbte cementvej. Halmen blev senere vandet, 

således at vejen blev holdt våd i de mange uger, det tog, før den var hærdet 

færdig. Det var et af de store minusser ved cementveje, at det tog så lang tid, 

inden vejen var køreklar.

sådan vej en „da-dum“ lyd. Det tog man sig dog ikke så 

nøje på den tid, for vejen var langt mere glat, end man 

ellers var vant til.

I 1934 blev der bygget særlig mange cementbetonveje. 

Cement var et dansk produkt, og samtidig var der indtryk fra 

datidens store forbillede for cementbetonveje, Tyskland. Der 

blev i mange år presset på for at få det danske vejvæsen til 

at bygge med cementbeton. Der var således jævnligt store 

annoncer fra cementfabrikkernes entreprenørfirma Danalith 

om at starte mere cementbetonbyggeri op. Lejlighedsvis var 

der ligeledes artikler fra ingeniører om, hvorledes denne og 

hin undersøgelse viste materialets fortræffelighed.

Cementbetonveje var meget dyrere end andre kon-

struktioner, og i længden opstod en naturlig skepsis. Efter 

2. verdenskrig fik modstanderne nogle af de bedste kort på 

hånden. Hvor omkring 90 % af motorvejene i Tyskland hav-

de været udført som betonveje, var andelen faldet til 27 %  

i begyndelsen af 1990’erne.74

Der blev dog senere bygget mange cementbetonveje, 

hvor de tekniske problemer var blevet løst.

Toplagsfyldning – vejenes redning

Asfaltbelægninger var dyre og derfor uden for de fleste vej-

byggeres rækkevidde endnu. Tjæring af veje kunne fungere 
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på lidet trafikerede veje, men man manglede en løsning for 

de mere trafikerede.

Alternativet blev den såkaldte toplagsfyldning. Metoden 

blev også kaldt toplagsfyldt makadam, for vejen var grund-

læggende bygget efter de gamle principper. Det nye var, 

at det øverste lag af vejen skulle have påført et bindemid-

del til at forstærke bærelaget. Ovenpå fik vejen den kendte 

overfladebehandling.

Omkring 1930 kunne toplagsfyldning udføres på den 

måde, at skærvelaget ikke var så tykt, som makadam nor-

malt plejede at være på 10-15 cm, men var kun ca. 6 cm 

tykt. Skærverne blev tromlet ned og fik følgeskab af skarpt 

bindende grus. Gruset blev fejet væk, så skærverne stod 

rene, og herefter fordeltes tjære eller en emulsion til et tæt-

ningslag på 4-10 mm og oven på igen lagt nogle små 1-2 

cm skærver. Efter tromling skulle vejen hvile et par dage, 

inden den endnu engang fik emulsion og nu nogle helt små 

skærver på ½ – 1 cm størrelse.75

Det følgende år fik vejen endnu en behandling, men den-

ne gang skulle tætningslaget være så tyndt som muligt.

Oprindelig blev overfladen pålagt med små hånddrevne 

dysemaskiner, hvor man var glad, hvis man kunne behandle 

800-1.200 m2 på en arbejdsdag. Da der kom større maskiner 

til, kunne 6-8.000 m2 nås på en arbejdsdag. Pålægningsma-

skinerne var typerne flappermaskine eller Johnsonmaskine, 

og hertil kom snart særlige grusningsmaskiner, hvorved 

dækningsmaterialet blev jævnt fordel så hurtigt som muligt 

efter, at bindestoffet var udlagt.

Man fandt ud af, at varm asfalt eller tjære trods alt var det 

bedste til den efterfølgende overfladebehandling. I et amt 

som Holbæk anskaffede man sig en smeltetank til opvarm-

ning af tjære eller asfalt. Den blev placeret centralt i amtet, 

således at den varme belægning kunne køres ud inden 

for en radius af 20 km. I amtet skulle der årligt bearbejdes 

2.000.000 m2 vej, kun 60 arbejdsdage var tilstrækkelig varme 

og tørre. Derfor skulle der 5-6 arbejdshold til for at nå hele 

amtet, når et hold dagligt kunne klare ca. 7.000 m2.76 

Toplagsfyldning begyndte så småt i 1927 og efter de po-

sitive erfaringer, kom man i gang for alvor over hele landet. 

Mange hundrede km fik denne behandling hvert år. I løbet 

af 10 år var mere end en tredjedel af landevejene konstru-

eret efter denne metode.

Den sorte kunst – den dyre støbe- og stampeasfalt

Fra udlandet havde man kunnet se, at asfalt var et meget 

velegnet materiale til vejbyggeri. Man havde ikke danske 

råvarer, så det varede længe, inden man i større udstrækning 

benyttede det til landeveje.

Derimod havde de store byer tidligt fået erfaringer med 

asfaltbelægninger. Den første asfalt kom til København om-

kring 1840, hvor det i foråret 1841 kunne læses, at beboerne 

i Amaliegade også ville have asfaltbelægning på deres for-

tov. Det blev lagt i den rigere del af hovedstaden og betalt 

af grundejerne selv.

Borgerne ønskede, at det var kommunen, som lagde as-

falt. I 1842 indhentede den udtalelser hos to eksperter, chefen 

I vejbranchen er leverandører af asfalt eller tjære betegnet 

som „de sorte“ og leverandører af cement „de hvide“. Cement 

er her i annoncen blevet fremhævet for vejens hvide farve i 

modsætning til „de sortes“ mørke veje.

Bemærk striberne på vejen, som var nødvendige mellemrum 

for at undgå, at betonfladerne knækkede. Det gav cementveje 

en bekendt dum-dum lyd.
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nogle forsøg i København i 1923 og det følgende år flere 

steder i byen. 

De første udlægninger af asfalt blev udført af entrepre-

nører, hvor firmaer som Niels Rasmussen & H. Schiøtz og 

Kjöbenhavns Asfaltkompagni var blandt de første.81 Da der 

var stor usikkerhed om metodens kvalitet, gav firmaerne 

normalt en 3-5-årig fri reparationsgaranti.82

Støbe- og stampeasfalt gav en virkelig god og ensfarvet 

overflade. Da de hørte til de mest kostbare belægninger, 

blev den foretrukket i byernes butiksgader; i 1932 fandtes 

den i 18 byer.83

Selvom disse asfalttyper kom i skyggen af andre meto-

der, benyttes de endnu ved specielle opgaver, f.eks. som 

belægning af broer.

Begge asfalttyper skulle lægges ud varmt, hvor stampeas-

falt havde en temperatur på ca. 145° og støbeasfalt ca. 200°.

Støbeasfalt støbtes som en varm grød til ca. 4 cm tyk-

kelse.84 Den blev bredt ud med træspartler og aftrukket med 

jernlinieal ud fra andre jernlinealer liggende på vejen. Til slut 

blev overfladen strøget med et varmt strygejern for at få 

den tæt, eller den blev pudret med små stenstykker for at få 

en hård slidflade. I blandingen benyttedes i en årrække en 

særlig egnet bornholmsk feldspatgrus.

Stampeasfalt blev ligeledes lagt i op til 4 cm tykkelse. 

Her skulle underlaget være meget stabilt, hvorfor et beton-

underlag ofte blev benyttet. Den varme asfalt blev stampet 

med varme jernstødere og blev herefter presset med en 

ligeledes varm jerntromle.85

Den færdige Grenåvej ved Marienlund i 1939 

var en flot vej i fire spor og med midterrabat 

imellem de to kørselsretninger.

for ingeniørkorpset og brolægningsinspektøren. Begge frarå-

dede metoden, da den var dyr og tillige sikkert dårligere end 

den traditionelle belægning. Private kunne dog godt få lov, 

men de kunne blive tvunget til efterfølgende at reetablere 

brolægning, hvis det offentliges tarv skulle kræve det.77

I 1890 kom den første egentlig asfaltvej. Man havde siden 

1858 kunne se til, hvorledes en moderne storby som Paris 

havde asfaltveje. Som det bemærkes, har de første asfaltveje 

ikke noget med bilismen at gøre. Belægningen havde deri-

mod den gode egenskab, at trafikken støjede langt mindre 

end kørsel på stenbelægning. Det var derfor også hovedsta-

dens fornemmeste indkøbsgade, Østergade, som først fik 

asfalt, og senere kom veje ved hospitaler.

Noget af de første udlægninger skete ved hjælp af stø-

beasfalt. Således blev Kjøbenhavns Asfaltkompagni stiftet 

1901 for at importere asfalt fra Trinidad, hvor asfalt fandtes 

naturligt. I 1926 angav firmaet, at det havde leveret asfalt til 

over 100.000 m2 belægning, hvoraf halvdelen var egentlig 

gade.78 Firmaet kunne desuden fra udlandet levere asfalt-

kalksten, der var en naturlig forekomst af kalksten med asfalt. 

Asfaltsorter blev betegnet næsten lige som rødvin; særlig 

god naturasfalt var fra Val de Travers fra Schweitz og de itali-

enske Pyrimont Seyssel og Ragusa på Sicilien.79

Asfaltmakadam blev udlagt i Københavns amt i 1916 og 

antagelig også tidligere (i de finere villakvarterer, hvor over-

tjæringen ikke mentes at slå til).80

Egentlig asfaltudlægning i større stil og efter nye meto-

der startede – efter forbillede fra London – forsigtigt med 
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Det var ikke meget støbe- eller stampeasfalt, der blev 

lagt på landeveje. Det var dog et materiale, der blev benyt-

tet en del på parkeringspladser og tilsvarende steder, hvor 

der skulle være en optimal belægning. Her gjorde det heller 

ikke så meget, at asfalten var glat, da farten disse steder var 

begrænset.

Dammann asfalt – forløberen for tæppebelægning

De fleste permanente belægninger med asfalt krævede op-

varmning, og samtidig var det en stor ulempe at råde over 

relativt store komplicerede anlæg for at lægge vej. Derfor 

blev en helt ny type asfalt ekstra attraktiv både for store am-

ter og for helt små sogne.

Den nye type belægning var opfundet af tyskeren Dam-

mann, som ønskede at finde en erstatning for stampeasfalt. 

Han fandt ud af, at det ikke var asfalten, der holdt tingene 

sammen i stampeasfalt, men snarere kornene. Derfor skulle 

han blot finde en kalksten, som havde rimelig ensartede 

små korn, som kunne komprimeres i kold tilstand.86

Det lykkedes at fremstille dette materiale, og da det kom 

til Danmark, blev det en succes (dets relativt dyre pris taget 

i betragtning), og Dansk Dammann Asfalt, et datterselskab 

af A/S for Kemisk Industri, besluttede at oprette produktion 

herhjemme i 1931. Da den hjemlige kalksten var velegnet, 

blev der oprettet en fabrik i Faxe Ladeplads tæt på stenbrud-

dene. Fabrikationsanlægget var simpelt. Kalken blev findelt 

i en kuglemølle, hvorefter pulveret blev blandet godt sam-

men med asfalt.

Udlægningen skulle ske på et godt underlag, f.eks. tjæ-

rede skærver, og laget kunne ligesom stampeasfalt lægges 

i et flere cm tykt lag og herefter tromles. Det blev som of-

test lagt i et tyndt lag, en såkaldt tæppebelægning, som et 

overfladedæklag.87 Ofte blev der benyttet stålliniealer for at 

lægge belægningen med lige kanter.

Materialet kunne udlægges koldt og uden brug af ma-

skiner. Selve fabrikationen skete på fabrikken, hvorefter den 

transporteredes med togvogne landet rundt. Udlægningen 

skulle ikke udføres af specialister, og reparationer kunne let 

udføres.88 De skulle ikke tromles særlig meget blot med en 

let håndtromle først, dernæst af en tungere tromle og til 

sidst en let motortromle.89

Den første belægning blev lagt i 1929 som et forsøg, og 

da det forløb godt, kom der en del yderligere af denne be-

lægning. Pulverasfalt fik også en dansk producent, da Tjære-

kompagniet i 1936 kunne starte en produktion i Nørre-Åby 

af „Dagabit“.

Da mange af de potentielle kunder var små kommuner 

uden tekniske eksperter, etablerede Tjærekompagniet det føl-

Udviklingen af belægninger på landets landeveje startede langsomt med overfladebehandling og chaussébrolægning. Fra 

slutningen af 1920’erne kom toplagsfyldt makadam til. Asfalt- og cementbelægninger var endnu sjældne. Der kunne dog indgå 

asfaltemulsion i både overfladebehandling og toplagsfyldning.
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gende år et entreprenørselskab, så det ikke kun leverede Daga-

bit, men også kunne sørge for, at det blev lagt på vejene.90

I stedet for kalk kunne der benyttes andre fyldmaterialer. 

Firmaet Icopal benyttede knuste stålslagger til sin belæg-

ning, Stahlas, fra omkring 1930.

Belægningen havde dog en svaghed, idet hestevognskør-

sel sled meget på den. Hvis der på veje endnu fandtes en stor 

andel af hestevognskørsel, måtte der lægges et tykkere lag.

Metoden udviklede sig efterhånden til det, der blev 

kaldt tæppebelægning. Nye blandinger betød, at den ikke 

behøvede at blive udlagt i et nær så tykt lag. Da bilernes 

hastigheder steg, blev belægningens glatte overflade dog 

et problem, hvilket blev løst ved at lægge et lille lag skærver 

oven på belægningen.91

Snart rullede belægningen ud over de fleste af landets 

veje.

De nyttige vejtræer

På vejen mellem Præstø og Fakse skulle man i mellemkrigs-

tiden passe særlig godt på. Vejtræerne stod tæt ved vejen, 

men der var dog ét træ, som stod endnu tættere på. Det var 

et egetræ, og faktisk stod det ude midt på selve vejen. Træet 

var fredet, så vejen blev ført rundt om.

Vejtræer hørte naturligt med til vejene, mente vejfolkene. 

Selv i storbyen København blev der plantet træer. I 1931 

fandtes der således mere end 17.000 vejtræer, hvilket var 

en stigning på mere end 2.000 træer i forhold til fem år tid-

ligere.92

Stort set alle landeveje havde vejtræer. Men det var ikke 

fordi, det var et krav. Oprindelig havde den store vejforord-

ning i 1793 en paragraf om vejtræers nytte, men med vejlo-

ven i 1867 faldt paragraffen bort.

Der var dog fortsat enighed om vejtræernes nytte trods 

den forsvundne paragraf. 1700’tallets argumenter om nytte 

i mørke, snefog og solens stærkeste hede blev gentaget 

to hundrede år senere. Det blev tillige nævnt, at vejtræer 

brød ensformigheden. De nye chaussébrolægninger havde 

også fordel af vejtræer, for stærk sol og stærk vind var ska-

delige.93

Et andet praktisk argument var, at træerne afgrænsede 

vejen, så bønderne ikke kom til at pløje ind på vejens om-

råde.

Udlægning af asfalt begyndte i det små i 1920’erne. Her ses noget af den første udlægning i Holbæk amt ca. 

1933. Asfalten skrabes med håndredskaber, så den kom til at ligge jævnt. Først blev der lagt trælister for at få 

overfladen jævn. Senere blev dette arbejde automatiseret af asfaltlæggere. Den tilsynsførende til venstre er 

stedfortrædende ingeniør Knud Peter Danø, senere forfremmet til amtsvejinspektør.
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Træerne skulle også afmærke vejen. Især grøfterne var 

det praktisk at få angivet, hvorfor træerne burde plantes 

mellem vej og grøft. Dog skulle det heller ikke være for tæt 

på vejen, så der opstod snedriver om vinteren.

Ved siden af de praktiske argumenter, kom en ny dimen-

sion: den æstetiske. Dette blev senere fremhævet i Vejregler-

ne fra 1943: „Da et vejanlæg ofte betyder et føleligt indgreb i 

egnens karakter, bør man såvel ved nyanlæg som ved større 

ombygninger søge at tilpasse vejen til landskabet“.94

Det blev ofte angivet, at træer pyntede i skovfattige 

egne. Beplantning af hovedveje kunne endda bidrage til at 

fremhæve dem som hovedveje frem for de mindre vigtige 

veje. Lidt i stil med, at man i ældre tid anvendte træer til at 

give herregårdsindkørsler et monumentalt udseende.95

Vejfolkenes elskede træer

Da ønskerne om at fjerne vejtræer af sikkerhedsmæssige 

grunde kom frem, var det ikke vejfolk, som stod i spidsen. 

Tværtimod forsvarede de meget konservativt træerne, som 

de fandt naturligt hørte med til vejen og landskabet. De-

res arbejde foregik ofte udendørs og i landlige omgivelser, 

hvor groning var en dyd. Træer kunne ’afgå ved døden’, som 

det blev angivet af en vejingeniør i 1930’erne. Træerne blev 

elsket så meget, at de næsten blev menneskeliggjort. De 

fleste var sikkert enige i et udsagn fra en havearkitekt, at 

„træer [er] et levende væsen på lignende måde som dem, 

der skal bruge vejbanerne, – ja, det har endog den egenskab 

at kunne blive hundrede gange så gammelt“.96

Da der i 1940’erne kom røster i offentligheden om, at 

vejtræer skulle fældes, blev der mindet om, at dette krav 

havde været fremme tidligere. Under 1. Verdenskrig havde 

mange vejtræer måtte lade livet for at ende som tændstik-

Vejtræer blev anledning til mange uheld. Selv på en lige og god landevej 

som denne ved indkørslen til Nysted i midten af 1920’erne blev et træ 

skæbnesvanger for en bilist.

Vejtræer blev efterhånden en fast del af vejanlæggene. Blandt 

andet de æstetiske værdier blev sat højt, som her på Grenåvej 

i Århus i 1936.
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ker. I slutningen af 1940’erne hed det endnu, om man mon 

„ikke ville høre opløftet et ramaskrig, dersom vore offentlige 

vejvæsener en skønne dag havde fjernet alle træer ved ve-

jene. Jo, ganske sikkert; thi da ville vore landskaber og bybil-

leder bl.a. have fået et så hårdt præg og en sådan mangel på 

charme, at såvel motorfolk som æsteter og jævne folk af alle 

lejre måtte kunne se, at det var galt“.97 Dette blev sagt på et 

tidspunkt, hvor vejvæsener flere steder allerede var begyndt 

at reducere træernes antal betydeligt.

Træer og dyrkningsforhold

Der blev plantet mange forskellige slags vejtræer. De havde 

hver deres særtræk, som gjorde dem mere eller mindre vel-

egnede til de lokale forhold.

Sejlerøn eller Bornholmsk Røn blev plantet de fleste ste-

der i landet. Især i Nord- og Vestjylland med egnenes meget 

vind, var det det eneste løvtræ, der var tilstrækkelig hård- og 

vindfør til at overleve de kraftige vestenvinde på den un-

dertiden magre jord. Træet var tætbygget i kronen, mens 

grenbygningen dog ikke var smuk. På udsatte steder måtte 

den tætte krone udtyndes, for at træet kunne modstå vin-

dens virkning. Det kunne se tiltalende ud, når det stod med 

sine røde bær, der også tiltrak fuglene. 

Almindelig storbladet elm var også hårdfør, og det havde 

tillige en smuk grenbygning. På grund af sin grådighed kan 

det dog skade de omgivende marker. Elmesyge fandtes 

endnu ikke i Danmark.

Den almindelige ahorn var et godt og smukt vejtræ. Et 

minus var dog, at det var tilbøjeligt til at forbløde ved gren-

kapning i væksttiden.

Før 1920’erne blev poppel meget anvendt. Hvis der var 

blevet drænet med drænrør, kunne deres rødder dog let 

stoppe rørene.98

Ved helt tarvelig jorde kunne der plantes nåletræer, men 

de skulle placeres uden for grøfterne på grund af deres ud-

ragende grene.

Til alléer fandtes flere velegnede sorter. Lind krævede 

gode læforhold, men blev benyttet en del. Hestekastanje 

De store træer har fået lov til at stå næsten 

midt på vejen. De er blevet fredet og 

prioriteret højere end vej og køretøjer.

Denne kærlighed til træerne på Vildvordevej 

i Københavns Amt var ikke enestående. De 

fleste vejfolk langt op i tiden plantede træer 

ved alle landeveje.
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var et smukt træ og passede ligeledes ved sin monumentale 

virkning godt.

Træer måtte ikke plantes for tæt, for ellers blev vejene for 

indelukket og våde. Afstanden mellem træerne blev angivet 

at skulle være 10 meter for nye træer og 20 meters afstand 

for voksne som minimum.99

Plantning blev for det meste udført af vejvæsenerne selv. 

Nogle amter benyttede dog gartnere, som så havde givet 

en etårig garanti for træernes vækst og som uden særligt 

vederlag erstattede udgåede træer.

Biler og ’drab’ på vejtræer

Med bilerne begyndte vejtræer at få en lidt anden betyd-

ning end tidligere. Især motorkøretøjernes større hastighed 

betød et behov for hurtigt at orientere sig.

Bilisterrne ønskede, at træerne blev malet, så de kunne 

ses i mørke. Kravet blev rejst omkring 1930 af FDM, som 

ønskede hvide træer i farlige sving. Det var dog ikke et 

krav, som vejfolkene syntes om. Træerne var nærmest hel-

lige. Det lykkedes da for FDM at få Ministeriet for Offentlige 

Arbejder til at udsende et cirkulære i 1931, hvori ministe-

riet anbefalede – ikke maling af træer – men opsætning 

af hvide sten. Kun undtagelsesvis skulle træernes rødder 

males.100

Mens vejtræerne havde betydet mange dødsfald for bi-

lister, som det er beskrevet andetsteds i bogen, betød bil-

trafikken også mange træers død. Fra København angav en 

statistik, at 250 træer havde været påkørt, hvoraf de 65 efter-

følgende måtte ryddes. Udsivning af gas fra jordledninger 

var dog en næsten lige så stor årsag til ’drab’ på træer, som 

havearkitekt og gartnere kaldte det. I årene 1922-30 dræbtes 

herved 246 gadetræer.

Som noget nyt skulle der gives erstatning, for udgåede 

træer efter biluheld – biler havde forsikring hvilket hestekø-

retøjer ikke havde. Biluheldene skyldtes da også som regel 

for høj fart eller spirituskørsel, mens påkørsel med heste-

vogn oftest skyldtes løbskkørsel, hvilket som regel ikke var 

kuskens skyld.

Erstatningen blev i København udregnet efter, hvad et nyt 

træ kostede (40 kr.) tillagt 30 års pleje for det tabte træ (90 kr.) 

samt en erstatning for den skønhedsmæssige værdiforringel-

se af gade- eller vejbeplantningen ved at skulle plante et ungt 

træ (50 kr.). Erstatningerne for disse forhold kunne komme op 

på 180 kr. Undertiden plantedes et 30-årigt gammelt træ med 

Tilskuerne var tilsyneladende mere interesseret i fotografen 

end den uheldige bilist ved Viborgvej i Århus i 1936. Mange 

vejtræer kom ud for „bildrab“; vejtræet på billedet ser dog ud 

til at have overlevet i denne omgang.
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klump, men det var for dyrt ikke alene for plantningen, men 

også for vanding og genopretning af vejen.101

Hække og anden beplantning

Beplantning af hække hørte til de faste rutiner i de fleste 

amter. Hækplantning fandt som regel sted langs dæmnin-

ger som et værdifuldt sikkerhedsværn under hestes løbsk-

kørsel. Det var også et middel for at få kørebanen dækket 

med et lille lag sne under snefog for at modvirke forskel i 

sneføret.102

Da vejene blev domineret af motortrafik begyndte sne 

for alvor at blive et problem. Der måtte især i Sønderjylland 

fældes mange hegn og buske for at forhindre store driver 

om vinteren.

Tilsvarende blev det en skæbne for både beplantning i 

offentlig som privat regi, da oversigtslinier ved vejkryds og 

overkørsler skulle give en fri udsigt, som det fortælles i et 

senere afsnit.

Beplantning blev dog til stadighed en opgave for vejvæ-

senet både for en parallelbeplantning som fulgte vejen, på 

skråninger og i begrænset omfang ved vejkryds.

Der fandtes i øvrigt forskelle i klima og jordbund, som 

gav forskellig bevoksning: i Sønderjylland og Østdanmark 

blev der ofte plantet vildroser, mens Vestjylland snarere fik 

Stenlejerne ved Sjællands Odde kom senere 

til at hedde Yderby Skærvefabrik. Nu var 

der kommet dampmaskine til at drive 

maskineriet.

Et af de få steder i landet med mange 

aflejrede sten var ved Sjællands Odde, 

hvor det kunne betale sig at udvinde sten 

til vejbyggeri. Her ses den hånddrevne 

roterende stensorterer omkring 1918.



228 1926 – 1939

tjørn og bukketorn. Af levende hegn fik Fyn mange syren-

hegn og Sønderjylland en blandet bevoksning. Nørre- og 

Vestjydske læplantninger var oprindelig skabt af gran og fyr, 

men hyld, tjørn og vildroser havde senere indsået sig, hvilket 

havde gjort bæltet til en stærkt blandet bevoksning – det 

var blevet til krat.103

Var vejvæsenet skyld i et mistet øje?

Søndag d. 26. juni 1921 skulle ellers have været en festlig 

dag for en tjenestekarl i Balling, men den fik et alvorligt 

forløb for ham. Dagen startede godt, da han sammen med 

30 andre medlemmer af en forening skulle på udflugt til 

Silkeborg, hvor de sad på tre bænke placeret på ladet af 

en lastbil.

Imidlertid skete der et uheld på vejen hjem om natten. 

Tjenestekarlen sad bagerst på ladet, hvor han på et tids-

punkt blev ramt i det ene øje af en gren fra et vejtræ. Last-

bilen havde kørt midt på vejen med en hastighed på 18-20 

km i timen, og der var kommet en modkørende bil, hvorfor 

chaufføren måtte køre til side, for at den kunne passere. 

Chaufføren havde kørt forsvarligt, og passagererne havde 

heller ikke optrådt uforsigtige; de havde f.eks. ikke drukket 

alkohol, for foreningen var Balling Afholdsforening.

Derimod havde Viborg Amts Vejvæsen ikke overholdt 

deres forpligtelser til at studse sine vejtræer, og det var en 

gren herfra, som havde forårsaget ulykken.

Vejvæsenet blev dømt, for vejtræer skal studses, så de 

ikke er til gene for trafikanter, og det måtte betale tjene-

stekarlen en erstatning på 30 % af hans erhvervsevne for 

tabet af et øje.

Dommen var væsentlig for det danske vejvæsen, for den 

stadfæstede det store ansvar, man havde som offentlig in-

stans med ansvar for veje og deres vedligeholdelse. Dom-

men skete ud fra Viborg Amts Politivedtægt, men i en lov fra 

1923 om færdsel trådte en tilsvarende regel for hele landet 

i kraft.104

Med til vedligeholdelse af vejene hørte i øvrigt også 

grøftekanterne, hvor amterne skulle sørge for at bekæmpe 

ukrudt på skråninger og grøfter langs offentlig vej. Dette 

skete langtfra alle steder, hvorfor det blev indskærpet, da det 

skadede landbruget ved at sprede frø fra bl.a. fandens mæl-

kebøtte, følfod, tidsel, høstborst og vild gulerod. Ministeriet 

for Offentlige Arbejder henstillede derfor i 1939 til, at der 

blev slået to gange om året, og at det afslåede blev fjernet.

Samtidig fandtes anbefaling af – efter råd fra Statens 

Planteavlsudvalg – at vejkanterne skulle slås. Sammen med 

anbefalingen fandtes endda opskriften på en helt bestemt 

frøblanding sammensat af 7 forskellige græsser i et helt af-

stemt blandingsforhold.105

Mangel på sten – ønske om stenindustri

De lokale forekomster af sten forsvandt efterhånden, som 

de blev benyttet til skærver på vejene. Man havde taget 

stengærder og andre let tilgængelige forekomster, men det 

stoppede til sidst. Maribo amt var et af de amter, der løb ind 

i problemet, hvor kampestenene allerede slap op omkring 

1905. Man havde forsøgt sig med uensartede grusgravsten, 

men uensartede sten gav en ujævn kørebane, erfarede man. 

Vejvæsenet måtte derfor allerede dengang købe sine skær-

ver fra brud. Således måtte man i 1916 købe mere end 80 

Stenlejerne ved Sjællands Oddeblev 

efterhånden en større industri. Her ses ca. 

1930 fabrikationsanlægget, som kunne 

køre frem og tilbage på skinnerne, mens 

gravemaskinen fodrede sorteringsanlægget.
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% af skærverne. Siden 1913 var de alle købt fra stenbruddet 

ved Hammeren på Bornholm.106 Naboamtet i Præstø købte 

tilsvarende skærver på Bornholm, mens der på den tid ikke 

var andre amter – bortset fra selvfølgelig Bornholms amt 

– som købte bornholmske sten. Importen af sten fra Sverige 

var næsten udelukkende kantsten og bygningssten.107

Især i de sidste år af 1. Verdenskrig blev der mangel på 

stenmaterialer. Det blev foreslået at skaffe sten fra Sverige 

ved, at amterne i fællesskab købte et stenbrud, men det var 

der ikke politisk forståelse for. I stedet blev der arbejdet på 

at skaffe sten fra Danmark. Det var fortrinsvis fra Bornholm 

og fra stenlejerne ved Sjællands Odde, selvom det i de fle-

ste tilfælde ville have været lettere og billigere at få sten og 

skærver udskibet fra Sverige.

På Bornholm var fremstillingen af skærver ret minimal og 

tilmed var transporten til det øvrige Danmark ret kostbar.

I stedet gik man i gang med at kortlægge de danske 

forekomster af sten. Danmarks geologiske Undersøgel-

ser viste, hvor der fandtes grus og sten i israndslinier og 

strandvolde forskellige steder i landet. Forekomsterne vi-

ste sig dog alle steder at være så ringe i omfang, at det 

kun kunne have lokal betydning. De eneste steder med 

sten af betydning var som nævnt på Sjællands Odde og 

Bornholm. Amtsvejinspektørforeningen var i 1920 på be-

søg ved stenlejerne på Sjællands Odde for at undersøge, 

om amterne kunne gå ind i udnyttelse. Man ønskede efter 

besøget dog ikke at investere i anlægget, da kvaliteten af 

stenene var for ringe, stenene var for små og udskibnings-

forholdene var dårlige.108 Der blev dog fra statens side 

1920-25 ydet et tilskud på 30 % for transport af skærver 

af indenlandsk fabrikat, samt tilsvarende tilskud for chaus-

sébrosten og almindelige brosten. Amtsvejinspektørerne 

var dog utilfredse med ordningen, idet den ikke så meget 

var til for at hjælpe vejfolkene, men nærmere var rejst for 

at afhjælpe arbejdsløsheden.109

Vejmaterialer fra Bornholm

På Bornholm lå flere granitværker. Et af de store var Ham-

merens Granitværk, som blev anlagt i 1890 af en tysk baron. 

Det var omkring 1920 et 3-400 meter langt brud i fire ter-

rasser på hver 10-20 meters højde. Der var et omfattende 

sporanlæg, som førte ned til en lille havn, hvorfra materialet 

kunne udskibes.

Granitten var slidstærk og derfor velegnet til både skærver 

og brosten. Den var dog ikke så let at kløve, som granitten 

fra Sverige eller Rønne. Det var en smuk bygningssten, som 

bl.a. var blevet benyttet til Elefantporten ved Carlsberg.

I værkets første år blev der kun udskibet råmaterialer, 

men man kom hurtigt ind på at forarbejde stenene lokalt. 

Til chaussébrostenene havde værket selv konstrueret fald-

hamre, hvor der i 1918 var 24.110 Man regnede med at en 

m3 kunne give 100 sten. Hvis en arbejder rigtig gik til den, 

kunne han lave ca. 3.000 stykker på en dag.111 Et knuseværk 

kunne fabrikere 1.000 tons skærver om ugen.

I starten beskæftigede værket ca. 600 mand, men antal-

let faldt til 3-400 og var i 1914 helt nede på 150 mand, da 

den danske stat købte værket. Indtil 1914 var størstedelen af 

produktionen eksporteret til Tyskland, men denne eksport 

stoppede på grund af krigen.

I Rønne lå et andet stort stenbrud, „Forenede Granitbrud 

og Stenhuggerier“. Her var granitten blå med rødt og eg-

nede sig til slibning.

Bruddene var tragtformede ca. 20-25 m dybe og lå på 

toppen af en høj klippekuppel med vid udsigt over byen. 

Ved siden af bygningssten blev der fremstillet lidt brosten, 

mens der ikke i 1918 blev fremstillet skærver.112 Rønne 

Granitværk blev senere en del af Dansk Svovlsyre & Super-

phosphat-fabrik koncernen. Koncernen fabrikerede noget af 

landets første tæppebelægning, og da man ønskede at gøre 

den ellers glatte overflade ru, blev det med små skærver af 

blå Rønne granit.113

Det kørte op og ned for den bornholmske stenindu-

stri. Når arbejdsløsheden var størst, gik staten ind for at 

hjælpe. Vi har tidligere hørt om, at der blev indført fragt-

tilskud til danske stenprodukter, hvorefter industrien for en 

tid blomstrede op.114 Opgangen varede ikke ved, og i 1930 

måtte Ministeriet for Offentlige Arbejder udsende et cirku-

lære til landets amtsråd med en opfordring til, at amterne 

anbefalede sine kommuner og sogne, samt selvfølgelig 

amtet selv,at købe bornholmske sten. Det skulle indgå i 

de fremtidige licitationer, var ministeriets ønske, selvom 

der skulle være en mindre merpris efter fragttilskuddet var 

faldet bort.115 Samme opfordring blev gentaget i 1939, da 

arbejdsløsheden fortsatte.116 Arbejdsløsheden faldt imid-

lertid efter besættelsen, og beskæftigelsesforanstaltninger 

var ikke mere nødvendige.117



230 1926 – 1939

FART OG SIKKERHED

Den største fordel ved bilismens køretøjer var deres højere 

fart. Personer og varer kunne hurtigt transporteres fra et 

sted til et andet.

Farten fik dog også sin pris. I takt med at hastigheds-

grænserne blev hævet, måtte vejene konstrueres til den nye 

fart. På mange måder måtte ulykker forhindres.

Cyklister, stejle bakker og beskæftigelsesarbejde

Det har altid været et problem at være cyklist på vejene, da 

de sjældent havde fortrinsret, og vejene var ikke indrettet 

til cyklister.

Det havde Dansk Cyklist Forbund kæmpet for siden sin 

start i 1905. Et af de mere tidstypiske bidrag var en kam-

pagne, som forbundet iværksatte hvert forår. Landet over 

samlede man rester af hesteskosøm og brodder op, så man 

afværgede en mængde punkteringer på grund af disse 

spidse genstande.118

Der blev behov for flere cykelstier. Antallet af cyklister 

eksploderede i begyndelsen af 1900’tallet. Det gav behov 

for særlig plads på vejene til cyklisterne, men desværre var 

det også tit de mest trafikerede veje i øvrigt, som havde de 

mange cyklister.

Cyklen var et vigtigt transportmiddel. Således kørte der 

om dagen i 1939 i snit næsten 2.000 cyklister på vejen Snog-

høj-Lillebæltsbroen, hvilket i tal svarede til 61 % af de godt 

3.000 personbiler på samme strækning.119

Danmark var på den tid verdens mest cyklende folkefærd. 

Et af de mest trafikerede steder var broerne i København, 

Langebro og Knippelsbro, hvor der på 12 timer mellem 6 

morgen og 18 kørte 91.575 over i september 1934. Der var 

tillige en del kørsel uden for disse tider, så der har sikkert 

været mere end 100.000 cyklister på et døgn.

Herhjemme var 1½ mio. mennesker cyklister, hvilket sva-

rede til 44 % af befolkningen. Holland kom tæt efter med 3 

mio. cyklister, som var 43 % af befolkningen, mens Belgien 

og Tyskland fulgte efter med hver 27 %. Dernæst kom Eng-

land med 25 % og Frankrig med 17 %.

Cyklisternes store antal gjorde det nødvendigt, at vej-

folkene tog hensyn til dem, når der skulle udformes vej-

profiler. Der var allerede kommet cykelsti ved Esplanaden 

i 1892, men det var længe den eneste. Til gengæld var der 

en mængde ridestier, som ikke mere blev benyttet. Dem 

gav politiet i 1896 tilladelse til, at cyklisterne måtte benytte 

– dog kun den yderste del.120

Der var dog forskel på Danmark og Holland. I Holland 

var der nemlig blevet indført afgift på cykler. Man skulle 

De bornholmske stenbrud, som dette ved 

Borrelyngen, startede oprindelig for at 

levere hele bygningssten. Fabrikationen af 

skærver og brosten blev dog snart en større 

artikel. Årstal 1912-1920.
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tro, at det betød en dårligere stilling for cyklister, men i 

virkeligheden betød det ekstra midler til oprettelse af cy-

kelstier.121

Mange danske veje – selv en del landeveje – var ikke 

bredere end 4½-5 meter, undertiden helt ned til 3 meter122. 

Her kunne cyklister let få et problem, hvis to motorkøretøjer 

skulle passere hinanden. Mange biler var næsten to meter 

brede, og der ville da ikke være meget plads til cyklisten.

Det kunne gå, hvis det var langsomme køretøjer, så cykli-

sten i ro og mag kunne stå af cyklen og vente, til køretøjerne 

havde passeret. Sådan var det ikke mere. Med en tilladt fart 

fra 1932 på op til 60 km i timen, var cyklisten prisgivet, hvis 

det skete.

Faktisk var de gamle grusveje og til dels også de maka-

damiserede veje ikke så slemme for cyklisterne. Her kunne 

cyklisterne krybe ud i rabatten, hvis de skulle vige.

Dette var imidlertid ikke muligt, da vejene blev bygget 

med faste baner og med en afgrænsning til siden. Desuden 

gav vejtræer og grøfter nogle naturlige forhindringer.

Meget tidligt gik Dansk Cyklistforbund ind i kampagner 

for at sikre cyklisterne. Således i 1915 – og nok også tidligere 

– rejste organisationen planer om at få etableret særlige cy-

kelstier.123 Det lykkedes nogle steder, men det var en dyr løs-

ning, hvorfor man som regel nøjedes med at udvide vejene, 

således at det yderste stykke blev for cykler. 

I 1930’erne begyndte opmærksomheden for alvor at hvi-

le på cyklisterne. Nu så man også på, hvor stejle bakkerne 

var. I Holland mente man, at bakker kun måtte kunne give 

en stigning på 2 %, selv stigninger på 5 % ville få cyklisterne 

til at stå af.

En af landets største bakker lå i Holbæk mellem Høve 

Stræde og Odsherred. Dens stigning var på 10,7 %. Selvføl-

gelig var det et sted, hvor cyklisterne blev nødt til at stå af. 

De kunne imens se biler køre på stedet for, at deres motor-

styrke kunne blive afprøvet, så stejl var bakken. Vejfolkene 

havde også vanskeligt ved at forbedre den, da der lå et hus 

på toppen af bakken.124

Mindre bakker kunne også give problemer. På en chaus-

sébrolagt landevej mellem Ærøskøbing og Søby fandtes en 

200 meter lang bakke med en stigning på 7 %. En dag ob-

serverede man cyklisterne og så, at de 39 cyklister alle stod 

af og trak det sidste stykke op ad bakken. Ned af bakken var 

der endda 8, som ikke turde køre, men stod af.125

I 1935 var der ved amtsvejene i alt 342 km cykelstier, hvil-

ket kun var for lidt over 4 % af vejene, mens der var planlagt 

yderligere 4 %. Cykelstierne fandtes næsten kun på Sjælland 

og den sydøstlige del af Sønderjylland.

2/3 af vejene med cykelstier havde stier i begge sider, 

mens 1/3 kun havde cykelsti i den ene side.

Der fandtes kun en enkelt cykelsti i landet med sin egen 

tracé, nemlig på Bornholm. Yderligere en var planlagt i Søn-

derjylland på en nedlagt smalsporet jernbane.126

Hastigheder får betydning for vejprofiler

Meget tidligt var vejadministrationerne mod forøgede ha-

stighedsgrænser. Da der således i 1912 var ønske om at åbne 

Strandvejen for motorkøretøjer, modsatte amtsvejinspektør 

Winkel sig de foreslåede lempelser. Han ønskede, at der blev 

en hastighedsgrænse på 15 km i timen, for, som han sagde, 

at „man paa Forhaand vidste, at denne ikke vilde blive over-

holdt“. Det endte med at forbudet mod kørsel fortsatte.127

Allerede i begyndelsen af 1920’erne begyndte der at 

blive tale om at ændre vejprofilerne på grund af den højere 

hastighed. Det var dog ikke alle, der var indstillet på de nye 

forhold. Selv vejfolk kunne være afvisende. Således affærdi-

gede en vejassistent forslaget med, at det ikke var menin-

gen, at vejene skulle til at være væddeløbsbaner.128

Oprindelig blev landeveje anlagt så de fulgte landskabet 

for at få så få og jævne stigninger og fald som muligt. Da 

den ’moderne’ landevej kom til med de franske vejbyggere 

i anden halvdel af 1700-tallet, blev vejene anlagt efter rette 

linier og med korte kurver. Det betød imidlertid nogle me-

get uhensigtsmæssige længdeprofiler med mange og lange 

bakker. De var ikke særlig bekvemme for tungt læssede he-

stekøretøjer at forcere, og den senere tids cyklister fik som 

nævnt tilsvarende problemer. Motorkøretøjer kunne nok klare 

bakkerne, men den høje fart ned ad bakkerne kunne let give 

anledning til ulykker ved opbremsning og udskridning.

En særlig fare lå på toppen af bakker, hvor oversigten i 

princippet skulle være mindst bremselængden. For at en 

fører i en bil med 80 km i timen skulle kunne se en modkø-

rende inden for bremselængden på 85 meter (og med øj-

nene i en højde af 1,30 meter), skulle længdeprofilens kurve 

på toppen have en radius på mindst 2.800 meter. I praksis 

blev vejene dog anlagt med en langt større radius. Neden 

for bakkerne skulle overgangen heller ikke være for brat.
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Ved nyanlæg kunne man i en vis udstrækning tage højde 

for bakkerne. Stigningerne skulle ikke være for bratte, da 

køretøjerne ellers ville have problemer med at forcere bak-

kerne. Ved nyanlæg skulle man således søge at holde lan-

deveje på en stigning på max 30 % og biveje 40 %. Det var 

dog afhængigt af overfladebelægningens type, hvor nogle 

i fugtig stand var mere glatte end andre. I 1933 vurderede 

man f.eks., at stigningen ved støbeasfalt og stampeasfalt 

maksimalt måtte være 3 og 14 %. Ændrede metoder til at 

gøre overfladen ru ændrede dog senere disse tal.129

I bakket område kunne det være vanskeligt at undgå 

bratte stigninger, hvorfor der lejlighedsvis blev bakker med 

stigninger på 3-3½ %.130

I midten af 1920’erne blev det nødvendigt at ændre 

tværprofilen på grund af de højere hastigheder. Vejene 

skulle konstrueres til at kunne klare den daværende ha-

stighed på 45 km i timen.131 Hidtil havde biler ofte kørte 

midt på vejen for at forhindre centrifugalkraftens påvirk-

ninger.132

I praksis blev den yderste side hævet, mens den inderste 

blev sænket. Hældningen kunne blive 1:15, hvis der skulle 

kunne køres 50 km i timen.

Hver gang hastigheden blev sat op, skulle alle berørte 

veje i princippet bygges om. I praksis var vejfolkene ’lidt 

forud’ for udviklingen, idet vejene blev dimensioneret til en 

lidt højere hastighed end den aktuelle størst tilladelige. 

Hastigheden betød samtidig, at bremselængden blev 

øget. Større hastigheder betød derfor, at man for at kunne 

have en udsigt på mindst bremselængden, skulle have nog-

le blødere kurver. Det blev regnet ud, at en vej til biler i en 

fart på 20 km. i timen ideelt set skulle have en kurveradius 

på mindst 40 meter, 30 km i timen skulle have 125 meter, 40 

km i timen 350 meter osv.133

For krydsning mellem veje og jernbaner fandtes tilsva-

rende hensigtsmæssige radier. Ministeriet fastlagde i 1923, 

at for landeveje skulle det være mindst 60 meter, mens bi-

veje kunne nøjes med mindst 30 meter.134

Oprunding er en vejs runding, så f.eks. vandet kan løbe af. 

Den måles ved højde divideret med kørebanens bredde. De 

’gamle’ veje med makadam og chaussébrolægning blev la-

vet med stor oprunding på 1:50-1:80. Vejfolkene kunne lave 

dem som en almindelig parabel, hvilket var let at konstruere. 

Derved rendte vandet lige godt af alle steder på vejen. Den 

store oprunding var også praktisk, da der var et rimeligt stort 

slid på vejene. Det var ikke ualmindeligt, at der kunne slides 

5-6 cm af en makadamiseret vej, inden den skulle behandles 

på ny. Oprundinger på 1:30 var ikke ualmindelige, og mindre 

veje kunne have oprundinger på helt op på 1:24. Det gav 

meget skrå sider, men det gjorde ikke noget, for hestevogne 

med deres ringe fart kunne alligevel let bremse.

Da de nye veje for motorkøretøjer kom til, ændredes 

forholdene totalt. Med deres højere fart kunne oprundin-

gen ikke mere være særlig stor, for ellers risikerede bilerne 

ved opbremsning at kurre ud i grøften eller mod vejtræer. 

Samtidig var sliddet på de nye belægninger ikke nær så 

stort som på de gamle veje, hvor der måske kun blev 

afslidt 5-10 mm før en ny behandling blev foretaget, så 

alene af den grund var det ikke nødvendigt med de store 

oprundinger mere. Der skulle dog stadig være en så stor 

oprunding, at vandet kunne løbe af.135 Her har asfaltveje 

kunnet være meget mere lige med en oprunding på kun 

1:80 – 1:120.136

Større fart og stadig sikre veje

Vognmand Egsdal kørte en aften i slutningen af 1920’erne 

sin normale tur med sin rutebil. Imidlertid kom pludselig en 

modkørende bil mod ham på vejen, men vejen var så smal, 

at et uheld var uundgåeligt. Der var ikke plads til, at nogen 

af dem kunne køre til siden.

I en efterfølgende retssag blev kommunen faktisk dømt 

for ikke at have lavet vejen tilstrækkelig bred. Især når den 

havde givet tilladelse til, at der blev kørt rutekørsel med 

store køretøjer, måtte den også være forpligtet til at holde 

vejen i orden. Skærpende omstændighed var, at der ikke 

fandtes advarselsskilte. Dommen viste helt klart, at det var 

vejmyndighedernes opgave at bygge veje, som var sikre.137

Det blev en stor opgave for vejvæsenerne, for med kø-

retøjernes større hastigheder, blev kravene til vejen meget 

større. Da biler kun havde kørt 25 km i timen, var bremseaf-

standen lille, og det var f.eks. kun nødvendigt at have en 25 

meters sigt. Med en hastighed på 60 km i timen, skulle der 

nu være fuld oversigt over 160 meter.138

Det var nu ikke alle steder, at man kunne give en vej den 

bedste radius i et sving. Det var ofte ikke muligt på grund af 

hensyn til bygninger og haver. Det var et ønske, at et sving 

skulle kunne passeres uden at hastigheden skulle nedsæt-
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Cyklen var transportmidlet mellem bopæl og arbejde. Statistikken over 

trafikken på de københavnske broer viser tydeligt, at langt den største del var 

cyklister. Først omkring 1960 oversteg antallet af motorkøretøjer antallet af 

cyklister. Motorkøretøjer kunne dog også godt være bybusser.*

* Walther og Kragh 2005.

Maksimalhastigheder
      

lovens dato hovedveje  landevej  byer  landsbyer  biveje 

   dag nat dag nat dag nat dag nat

 1903  30 15 15 15 15 15 15 15

 1906  30 15 15 15 15 15 15 15

 1908         

 1910         

 1913  50 15-50 25 15 25 15 15 15

 1918  50 25-30 30 30 20 20-? 30 20-30

 1921  45 30-45 30 30 30 30 30 30

 1927  50 50 30 30 30 30 30 30

 1932  60 60 40 40 40 40 40 40

 1939 80 60 

      

De maksimale hastigheder har ændret sig en del gennem 

tiden. Tabellen viser de vigtigste grænser. Den skal dog 

tages med et forbehold, da der altid har været mulighed for 

dispensationer og stramninger.

Hvor der angives et spænd i hastigheder, kan der f.eks. være 

forskel på reglerne sommer eller vinter. F.eks. måtte man på 

landevej om natten køre 45 km i timen, hvis det var sommer.

tes. Det krævede da, at der blev lagt servitut på den be-

rørte jord, så beboerne ikke placerede plantninger, hegn, 

bygninger eller høstakke i en større højde end 1-1,2 meter 

over vejmidten.139

Markering af vejkurver blev nødvendige. Især om natten 

skulle bilister kunne se, at de nærmede sig en kurve. Der 

blev derfor ofte opsat hvidmalede afvisersten med 5 meters 

mellemrum.140

Vejtilslutninger hørte også til de steder, hvor en højere 

hastighed gav en større fare. Disse tilslutninger skulle gøres 

bedre med mere lige tilslutning og forbedrede oversigter. 

Ofte var tilslutningsvejene biveje, som de lokale sogne var 

ansvarlige for, og de blev derfor forbedret på initiativ af am-

tet, hvor sognet udførte arbejdet efter amtets anvisninger 

og penge.141

Rækværker kom efterhånden ind som en nødvendighed. 

Man havde kunnet se i udlandet, hvorledes veje var blevet 

hegnet ind. USA havde indhegnet mange veje, og i Europa 

kunne det ses så tæt på som i Norge og Sverige. Ved bjerg-

veje kunne man forstå behovet, men det blev efterhånden 

også tilfældet i Danmark. Man kunne undgå, at bilerne 

kørte ind i vejtræer, og hvis sammenstødet ikke skete med 

for skarp vinkel, ville køretøjet komme ind på vejen igen i 

stedet for at forulykke.

Nogle amter var hurtigere ude end andre. Således blev 

nogle af de første rækværker sat op i Skanderborg og Sønder-

borg amter. Her blev de skandinaviske modeller kopieret med 

stolper af jernbeton og med en skinne af træ. I Skanderborg 

blev modellen videreudviklet således, at den også kunne be-

nyttes som værn mod nedstyrtning ved høje skråninger. De 

flødefarvede betonsøjler og ledeskinner med en rød streg for 

oven var synlige for de kørende også i mørkt og regnfuldt 

vejr. Stolperne blev så lange, at der foroven på indersiden i en 

højde af en god meter blev anbragt et rødmalet jernrør.142

Hastighed og 245 dødsulykker

Trafikulykker havde man altid haft. I 1906 kom en af de før-

ste egentlige statistikker, som angav 2.144 ulykker, hvoraf 

de 1.454 medførte sårede og 143 dræbte. Størsteparten af 

dødsfaldene, de 95, var forårsaget af hestevogne, mens jern-
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baner kom på den tvivlsomme andenplads med 28 dræbte. 

Kun 33 var blevet såret af biler dette år, og slet ingen døds-

fald skyldtes biler. Man skal dog betænke datidens skrappe 

restriktioner mod motorkørsel.143

Da Dansk Automobil Klub i samarbejde med amtsvejin-

spektørerne i 1906 havde udgivet sit landkort for automo-

bilkørsel i Danmark, lød det i anmeldelser i pressen, at man 

burde angive særlig „farlige steder“.144

Folk blev efterhånden vant til, at der skete mange uheld 

på vejene. Aviserne skrev ikke mere om trafikuheldene. Kun 

om de „prominente“ ulykker når kendte var implicerede, 

som f.eks. professor Karl Larsen, forfatter Knud Hjortø, sce-

neinstruktør Julius Lehmann eller den smukke fru Møller. 

Journalisterne ville hellere skrive om det sørgmuntre uheld 

ved påkørslen af kiosken på Sølvtorvet efter en bedre aften i 

Adlon end at skrive om baggrunden om uheldene. Bladene 

havde dog i 1932 diskuteret denne skævvridning af nyhe-

derne, men læserne var hurtigt blevet trætte.

En landsomfattende indberetning om trafikulykker be-

gyndte i 1930, hvor politiet skulle udfylde skemaer til Dan-

marks Statistik, når de havde udfyldt en rapport om uheld. 

En sådan indberetning ville især om de mindre uheld være 

afhængig af tætheden af politiet, men det gav selvfølgelig 

en fornemmelse af problemets omfang.

Således viste statistikken, at der i 1930 havde været 245 

dødsfald ved de op til 58 uheld om dagen.145

Vigepligt for højre

Den nye færdselslov fra 1932 omfattede alle trafikanter. Her-

med var cyklister og hestekøretøjer medtaget på lige fod med 

motorkøretøjer. Det blev således også et krav, at disse køre-

tøjer skulle have lys om natten. Hestevognene skulle endda 

have to lygter fortil med hvidt lys og et enkelt rødt lys bagtil.

En af de mere forkætrede regler med vigepligt for højre 

fandtes endnu, hvor folk på landeveje faktisk stadig skulle 

holde tilbage for trafik fra den mindste bivej. Der var blevet 

Det stigende antal cyklister og bilister kunne 

give anledning til farlige veje. Her er dog 

en landevej, hvor der er blevet malet hvide 

striber for at angive plads til cyklister.
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stillet forslag om at indføre forkørselsret for de kørende på 

de mere trafikerede veje, men forslaget faldt i Rigsdagen. 

Trafikanter fra de mindre befærdede veje skulle dog frem-

over køre langsomt op til den mere trafikerede vej, så man 

ikke risikerede meget hurtige udkørsler fra bivejene. Det 

blev dog indført, at man fra privat ejendom havde vigepligt 

for trafikken på den offentlige vej.146

Med det stigende antal ulykker blev det klart for de fleste, 

at manglende vigepligt ikke i længden var holdbart. Derfor 

blev der i 1937 indført en regel om vigepligt ved de mest 

trafikerede landeveje. 18 landeveje blev udnævnt til hoved-

veje, og der blev ubetinget pligt til at holde tilbage, når man 

kørte ind på disse hovedfærdselsårer.

I øvrigt fik hovedvejene samtidig nummer; f.eks. var ho-

vedvej nr. 1 vejen fra København – Korsør – Esbjerg.147

Vejene blev efterhånden også forsynet med rundkørs-

ler. Igen blev der usikkerhed om, hvorledes vigepligt skulle 

være, hvorfor der i 1938 blev udfærdiget regler.148

Fortsat problemer ved jernbanebevogtninger

Jernbaneoverskæringer blev med den stigende fart et pro-

blem. Det største problem fandtes ved privatbanernes jern-

baneoverkørsler, hvor der omkring 1930 var 288 bevogtede 

overkørsler. Selv på hoved- og landeveje var der bomme 

eller led, hvor den ret kraftige trafik hele 84 steder skulle 

standses i kortere eller længere tidsrum, når et tog skulle 

passere. Desuden havde 43 af bevogtningerne længereva-

rende lukninger på grund af rangering.

Det viste sig også, at der opstod mange uheld selv ved 

bevogtningerne. Således var en bestemt bom blevet påkørt 

hele 23 gange i løbet af en årrække og på trods af bevogt-

ningen, havde der været påkørsler af tog i seks tilfælde, fordi 

betjeningen var forsømt.

De mange bevogtninger blev gået kritisk igennem i be-

gyndelsen af 1930’erne. Det medførte, at der nogle steder 

blev bygget viadukter, mens man andre steder nøjedes med 

at installere lyssignal med tilhørende krav om en tilstræk-

kelig udsigt.

Tilbage blev 251 overkørsler. De 144 bomme var fjern-

betjente, og af de bevogtede var der 65 bomme og 42 led 

betjent fra en station eller fra en særlig post.

Bevogtningerne var dog ikke fuldt bevogtede. Således 

fandtes der (tilladt eller illegitimt) fodgængerfærdsel ved 

117 bevogtninger. Mange steder var der ikke bevogtning 

ved visse morgen- og aftentog samt måske ikke engang om 

søndagen.149

Større Færdselssikkerhed

De mange ulykker ramte i flæng, men i 1934 skete en 

dødsulykke, som indirekte fik positive konsekvenser. Den 

dræbte var ven med industrimanden Svend Bergsøe, og 

han fik efterfølgende sin vennekreds til at være aktive 

mod ulykker. De malede en hvid ring om det træ, der 

havde kostet kammeraten livet. Træet havde stået for tæt 

på vejen, og det ville de vise med den symbolske hvide 

ring. I det følgende år gik gruppen om natten ud for at 

Knippelsbro er oppe en dag omkring 1933, 

hvor cyklisterne må vente.
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En af de større udretninger af veje blev 

udført på Landevejen ved Vester Såby, hvor 

en helt ny traché blev bygget op. Her ses 

vejen fra flere vinkler, så det rigtig er muligt 

at se, hvorledes der var blevet kørt grus og 

jord til vejen i 1938/1939.
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male hvide ringe på de vejtræer, som de mente stod for 

tæt på vejen.

I 1935 meddelte man fra gruppen, at „Større Færdselssik-

kerhed“ var stiftet, og man opfordrede cyklister til at få deres 

cyklers bagskærme malet hvide. De mødte op på udpegede 

samlingssteder, og i løbet af få dage var ca. 150.000 cyklers 

bagskærme blevet hvide.

Næste aktion blev ligeledes rettet mod cykelfolket. De 

steder hvor cykelstierne holdt op og tvang cyklisterne ud på 

kørebanen, satte foreningen skilte op med teksten: „Giv agt! 

Cyklist svinger ud“. Ødelagte cykler blev samtidig hængt op 

i galger med tilhørende tekst: „Han viste ikke af i tide“.

Private bidrag gjorde det muligt at bringe annoncer, op-

sætte plakater med kendte kunstnere som Storm P., Aage 

Sikker Hansen og Arne Ungerman.

Ambitionerne var dog større end de private bidrag, og 

fra 1939 gav staten bidrag til organisationen. Det off entlige 

havde for første gang for alvor påtaget sig ansvar for en mål-

rettet indsats for færdselssikkerheden.

Krigsårene gav stilstand i aktiviteterne, men med den sti-

gende trafi k i 1950’erne begyndte behovet for sikkerheds-

arbejde igen at stige. I 1947 blev Ulrik Duurloo ansat som 

propagandachef, og han blev de kommende årtier en kendt 

person og ikon for Større Færdselssikkerhed.150

Da køretøjerne kom til at køre så hurtigt, at centrifugalkraften fi k betydning, 

måtte vejbyggerne konstruere nye profi ler for vejene. Her ses hvorledes en 

kurve blev foreslået; springet mellem de to kørebaner fandt man dog snart ud 

af ikke skulle være der.

Da cyklisterne begyndte at blive talrige, måtte vejbyggerne tage højde for 

det i deres planlægning af veje. Her ses et forslag fra 1937. Den normale vej 

ses øverst, mens der forneden fi ndes to forskellige placeringer af cykelstien 

henholdsvis udenfor og indenfor rækken af vejtræer.

Med den stigende trafi k skulle også vejkryds udformes, så de 

tillod en både hurtig og sikker trafi kafvikling. Her en ingeniørs 

forslag til et retvinklet sidekryds mellem to stærkt befærdede 

landeveje.
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Vejskilte på privat initiativ

I mange år var det motororganisationerne, som stod for op-

sætningen af vejskilte. Allerede på en international kongres 

for motorklubber i 1908 havde den dansk DAK været med til 

at opfordre til, at der blev benyttet ensartede advarselstavler. 

Forslaget gik på, at der fremover skulle være fire forskellige 

tegn: et for en farlig korsvej, et for jernbaneoverkørsel, et for 

vejsving og et for hindringer på tværs af vejbanen (det må 

have været let at bestå en teoriprøve).151

Klubben gik i gang med at rekognoscere vejene; de far-

lige steder blev udpeget, og efterfølgende sendte forenin-

gen tavler og stolper til vejvæsenet, som sørgede for selve 

opstillingen. Det var et stort frivilligt arbejde, men desværre 

kunne de frivillige se, at mange skilte i løbet af kort tid blev 

ødelagt af stenkast.152

I 1914 havde KDAK fået opsat 6-700 tavler. Det var dog 

ikke altid sket i et godt samarbejde med det officielle vej-

væsen. F.eks. i København mente amtsvejinspektør Winkel, 

at det i stedet var en opgave for Birkedommeren at udføre 

opgaven. Motororganisationerne mente på deres side, at 

det var dem, som bedst vidste, hvor tavler var påkrævede.

På samme tid gik den konkurrerende organisation, FDM, 

tilsvarende i gang at sætte skilte op. Der var dog det pro-

blem, at de havde fået udarbejdet deres egne typer, som var 

ret specielle, og som i hvert fald ikke var autoriserede inter-

nationalt. Det var rødmalede, kløverbladformede tavler, og 

selvom der blev protesteret fra flere amters side mod disse 

„Der er en automobilist, der har kørt en 

cyklist ned med firs kilometers fart.“

„Så meget fart behøves da ikke til det!“

Robert Storm Petersen havde et kritisk 

blik for motoriseringens negative sider 

og tegnede et utal af trafiktegninger. 

Det var ikke mærkeligt, at Større 

Færdselssikkerhed benyttede ham til at 

tegne kampagneplakater.

nye symboler og skilte, varede det næsten et helt år, før FDM 

gik over til at opsætte internationalt anerkendte typer.153

Konkurrencen fortsatte på vejene. Hver organisation satte 

sine skilte op med deres navn på. Denne konkurrence blev 

dog stoppet i 1916, hvor de to organisationer blev enige om 

at fremstille fælles skilte.154

Det var anseelige beløb som organisationerne gennem 

årene betalte. I løbet af de 8 år 1918-1925 var det mere end 

119.000 kr. Især omstillingen af det sønderjyske vejvæsen 

kostede meget.155

Det blev dog meget mere end skilte, som motororga-

nisationerne blandede sig i. De indberettede jævnligt om 

forhold, som burde forbedres. I 1922 anskaffede KDAK en 

tjenestevogn, hvorved man kunne rekognoscere rundt om 

i landet for at blive opmærksom på hegn, som krævede 

nedskæring, regulering af vejsving samt ikke mindst krav 

på forhandling med jernbanemyndigheder, hvor de mange 

ubevogtede overkørsler kunne give anledning til uheld. I 

1925 fik vejmyndighederne i alt 170 henvendelser om for-

bedringer.156

Stadsingeniør Rygner forsøgte at få sit vejskilt med „ballo-

nen“ til at blive international standard, men forgæves. Deri-

mod blev det i 1926 på en diplomatkonference vedtaget, 

at de internationale advarselstavler fremover skulle være 

trekantede. Den internationale standardisering sluttede 

dog ved farverne, som hver nation fortsat havde frihed til 

selv at vælge.157
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Den lange vej mod standardiserede vejskilte

I 1923 kom en bilist i ret god fart ad landevejen Odense-

Assens. Nord for Bellinge delte vejen sig, og bilisten kom i 

tvivl om i hvilken retning, han skulle dreje. Først sent så han 

vejviseren ved gaflen, men da han blev klar over, han skulle 

til højre, drejede han så skarpt, at vognen væltede.

Hurtigere fart krævede samtidig en længere fri afstand for oversigt. Her en 

ingeniørs forslag til udsigt i et niveaukryds mellem jernbane og vej, hvor der 

30 meter fra krydset skulle være sigtbart 200 meter i hver retning.

Ved at sammenligne de to kort, kan man se, at trafikken mellem 1934 og 1939 steg med stor hast. Færdslen i tons steg mere end 

40 % i løbet af de fem år. Bedre og flere køretøjer, bedre veje og – en del steder – nye broer gav bedre trafikforbindelser.

Det var et godt eksempel på, at klare og entydige skilte var 

nødvendige, og at vejviserne ikke passede til køretøjernes sti-

gende hastigheder. Det blev diskuteret intenst, hvorledes den 

bedste vejviser kunne udformes. Næsten hvert amt havde sin 

løsning på opgaven, så man skulle tro, at det ville have været 

let at indhøste erfaringer. I nogle amter blev der anvendt høje 

stolper med arme af træ eller af støbejern, mens andre amter 

foretrak groft udkløvede eller fint tilhugne lave sten. De lave 

sten var gode om natten, hvor bilernes lys kunne belyse dem, 

mens de høje var tydeligst på afstand om dagen. I slutningen 

af 1920’erne kunne man på landevejen fra København opleve 

3-4 forskellige typer på bare de første 100 km. Det blev frem-

hævet, at man i hvert fald ved de internationale gennemkør-

selsveje burde have ensartede vejskilte.

Der blev da udskrevet en konkurrence om den bedste 

model. Vinderen blev et skilt med et lodret stålrør, som 

foroven bar en tavle af jern, hvor navnene på de byer, de 

forskellige veje førte hen, var skrevet. Skiltet var beregnet til 

at blive anbragt et stykke før vejkrydset.158 Mange selskaber 
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gik i gang med at fabrikere skilte. Et af dem var jernstøberiet 

Hess i Middelfart, hvis vejskilt havde en stander i et trukket 

stålrør, mens selve bynavnet stod på en støbt plade.159

Selve vejene burde også afmærkes af hensyn til kørsel i 

mørke. Det havde ikke været nødvendigt tidligere, da de lyse 

grusveje lyste op i natten og snoede sig som lyse bånd gen-

nem landskabet. Derfor måtte man nu f.eks. male vejtræernes 

stammer hvide. Det skulle ellers være let at se, hvor der var 

problemer, for man kunne blot se, hvor vejtræerne havde fået 

sin bark skrabet bort af køretøjerne. I Præstø amt havde vej-

væsenet sidst i 1920’erne hvidtet vejtræerne i alle sving, hvil-

ket motororganisationerne syntes ødelagde landskabet.160 

I begyndelsen af 1930’erne fik det private initiativ med 

skiltning stærke begrænsninger. Ifølge færdselsloven fra 

1932 skulle politiet nu godkende opsætning af skilte, og de 

amtslige vejmyndigheder havde ikke lov til at sætte skilte op 

uden videre, bortset fra ved vejarbejde. Reklameskilte skulle 

nu placeres 25 m fra veje og endda 200 m fra vejskilte.161

Politiet blev for alvor aktør

I 1915 blev politiet i Århus som det første i landet motori-

seret, da det købte to motorcykler.162 Politiet kom også på 

vejen med en stigende magt over planlægningen. Det skete 

langsomt gennem det ordinære politiarbejde, hvor det blev 

involveret ved trafikulykker. Gennem denne erfaring blev det 

også politiet, som lokalt kunne indføre hastighedsgrænser.

Der var dog stor utilfredshed fra motororganisationers 

side mod disse begrænsninger. F.eks. var der allerede i 1921 

klage over, at amtsrådet i København havde indført 30 km 

hastighedsbegrænsning på den brede Roskildevej med 

henvisning til de mange fodgængere og cyklister. Tilsva-

rende fandt man, at der også andre steder i landet var lokale 

ønsker om begrænset hastighed, som politiet ikke havde 

den fornødne kraft til at stå imod.163

Og det lykkedes da organisationerne, at få stækket poli-

tiets indflydelse noget. Gennem en bekendtgørelse i 1928 

skulle midlertidige nedsættelser af hastigheden efter poli-

Færdselsuheld 1930 

 i alt, hele landet 12.082

 uheld med motorkøretøj 10.314

 antal motorkøretøjer impliceret 14.607

 antal cykler impliceret 4.292

 uheld i kurver 483

 uheld i kryds 4.055

 begrænset oversigt 1.478

 glat eller fedtet føre 487

 dårlig vej 108

 vejens tilstand 242

 vejens tilstand og motorvognens føring 407

Det var efterhånden et anseeligt antal ulykker, som bilismen 

kom til at betyde hvert år. Mere end 14.000 køretøjer var 

involveret. Ved lidt mere end tusinde uheld var vejene 

medårsag, som det angives i de sidste fire linier.*

*Statistiske Meddelelser, citeret fra Rygner 1936.

Sikkerhedsrækværk viste 

sig at blive nødvendige, da 

mange køretøjer i høj fart 

kørte af vejbanen. Her ses 

stadsingeniør Rygners forslag 

til sådanne rækværk – i øvrigt 

blandt andet efter norske 

forbilleder.



2411926 – 1939

tiets ønske først ske efter indhentning af en erklæring fra 

„Det fælles Vejtavleudvalg“, hvor organisationerne var med-

lem.164

Politiet fik dog snart en helt ny og større rolle. Ved den 

nye færdselslov i 1932 kom politiet nemlig formelt ind som 

en på mange måder ligeværdig partner til det offentliges 

vejadministration. Politiet fik nemlig et medansvar for de 

færdselstekniske foranstaltninger, der skulle til for at forbedre 

færdselssikkerheden. Som det hed i lovens § 33: „Foranstalt-

ninger ved gader, veje eller pladser, som kan indvirke varigt 

på færdselsforholdene, bør ske efter samråd med politiet“.

Politiet var naturligvis ikke uddannet som vejteknikere, 

hvorfor de ikke fuldt ud kunne bedømme virkningerne af 

en foranstaltning, som vejmyndighederne foreslog. Det tog 

Københavns politi konsekvensen af, og som de første an-

satte de en ingeniør, der skulle varetage politiets interesser 

i sådanne sager.165

Redningsvæsen blev nødvendigt

Med den stigende trafik øgedes som nævnt antallet af ulyk-

ker på vejene. Det gav beskæftigelse for en helt ny sektor, 

der fik vejene som deres arbejdsplads: redningskorpsene. 

De havde naturligt ofte brandslukning som en af deres ho-

vedopgaver, men deres ambulancekørsel hørte i stigende 

grad sammen med trafikuheld. Desuden var der de efter-

følgende redningsopgaver, f.eks. med kranvogn at fjerne en 

forulykket vogn.

Det kendteste redningskorps i dag, Falck, var også meget 

tidlig aktiv. Det blev stiftet i 1906 og fik sin første ambulance 

i 1908.

Falck udviklede sig til at blive en sammenslutning af 

enkeltstående firmaer med fælles markedsføring i 1921. I 

1930 var der således 7 byer, som i alt rådede over 25 am-

bulancer.

Falcks redningskorps og enkelte andre firmaer var be-

gyndt at anskaffe sig primitive kranvogne. En udbredt type 

var bygget på et lille lastvognschassis på 1½ tons, hvor kra-

nen både kunne slæbe det forulykkede køretøj eller, hvis 

alle fire hjul var beskadiget kunne en lille transportør på to 

hjul hjælpe med til at bære. Derved ville en hjemslæbning 

kunne gøres yderst let, og „det varer i Reglen kun ganske få 

Timer, før Havaristen er paa Vej til Værkstedet.“, som det hed 

i en omtale i 1930.166

FDM og KDAK gik også ind for at opfylde de vejfaren-

des behov. I slutningen af 1920’erne opstillede de således 

poster ved hver sin ende af Strandvejen for at fortælle de 

vejkørende, at den årstidsbestemte tilladelse til at køre på 

Strandvejen nu var slut.

Redningsstationer ved vejene

Dansk Røde Kors havde også arbejdet med trafikulykker. 

Overskuddet fra Røde Kors Ugen i 1919 gik til køb af 19 am-

bulancer, der blev udstationeret ved forskellige afdelinger. 

Siden blev der anskaffet yderligere 15 ambulancer, men 

Der var generelt vigepligt for køretøjer 

fra højre. I takt med bilernes stigende 

hastigheder gav det anledning til et stort 

antal uheld. Først i 1937 blev vigepligt 

indført, men kun ved hovedveje. Fotografiet 

er fra Århus i 1951.
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tallet faldt i løbet af 1920’erne efterhånden, som ambulan-

cerne overgik til kommuner og sygehuse.

Hvis man ville have fat på en ambulance, kunne man i 

1930 i København og enkelte andre steder nøjes med at sige 

„Ambulance“ til telefondamen, som straks ville stille telefo-

nen om til en ambulancetjeneste. Det arbejdede man på 

at få forbedret, så ordningen kom til at gælde hele landet. 

Det var dog et problem, at mange telefoncentraler var luk-

kede om natten, og betjeningen var yderligere begrænset 

på søn- og helligdage.

Hurtig hjælp var dobbelt hjælp. Foreningen havde derfor 

allerede i begyndelsen af 1920’erne fået opsat nødhjælps-

poster på landevejene. De var anbragt langs hovedvejene i 

huse, hvor der fandtes telefon. Det var f.eks. hos andelsme-

jerier, hvor der i forvejen var pligt ifølge fabriksloven til, at 

der skulle findes en stor forbindingskasse. Især var der blev 

sat 17 poster op i den sydøstlige del af Jylland, hvor bak-

kerne var særlig stejle, og hvor beplantningen langs vejene 

var særlig rigelig og gav anledning til ulykker. I 1929 var der 

givet hjælp i mere end 100 tilfælde.

Organisationen var dog klar over, at indsatsen ikke hav-

de helt samme niveau som f.eks. i England, hvor der blev 

Da hovedveje blev introduceret i 1937, skulle vejene også 

markeres. Det var vigtigt, da der eksisterede helt nye 

færdselsregler på disse veje. Her er en noget uheldig skiltning, 

hvor hovedvejsmarkeringen nærmest er skjult i græsset.

Ved særligt farlige vejstykker, som „Dødssvinget“ ved Skovvej 

i Korsør, blev der på privat initiativ opsat vejskilte. Hvis skiltet 

ikke forhindrede ulykke, blev der samtidig henvist til Zone-

Redningskorpsets forbindskasse og telefon i et nærliggende 

hus.

patruljeret med ambulancer og motorcykler med sanitært 

udstyr.

Dansk Røde Kors havde fra omkring midten af 1920’erne 

arbejdet på at få autoriseret en „Forbindsæske for Personbi-

ler“. Foreningens forslag var en 20 cm lang æske af stærkt 

glat læderpap med to kuffertsmække til at anbringe i bilens 

sidelomme. For en pris af 7½ kr. skulle man således kunne 
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råde over det mest nødvendige i tilfælde af ulykker med 

mere end 12 forskellige hjælpemidler som gazetamponer, 

normalforbinding, vaseline til brandsår etc. For busser blev 

der udviklet en endnu fyldigere forbindskasse, idet tanken 

var, at de mere end 1.000 busser landet over kunne fungere 

som én stor bevægelig nødhjælps post. Dansk Røde Korps 

arbejdede på at få dem udbredt, og de tilbød tillige bus-

chauffører undervisning i den tilhørende nødhjælp.

I det hele taget var Dansk Røde Korps opmærksom på det 

nye samfundsproblem. Hvor man tidligere havde fokuseret 

på arbejdsulykker, var man nu opmærksom på de mere end 

300.000 personer med kørekort, hvoraf kun en lille del var 

uddannede som samaritter. Ved siden af den ordinære sa-

maritteruddannelse iværksatte foreningen et særligt kursus 

for vejfarende. Det henvendte sig ikke alene til chauffører 

og kuske, men i det hele taget alle, da de tilskadekomne og 

dræbte ofte var fodgængere og cyklister.167

Erstatning til fru Heiberg? – om byggelinier

Det var to taksationsmænd med et alvorligt ærinde, som i 

juni 1930 kom på besøg hos fru Olga Heiberg i Jyderup. Hun 

havde i efteråret fået at vide, at der fremover var restriktioner 

på at bygge på hendes ejendom. Den lå op til landevejen, 

Da jernbanen som regel blev opført efter, at veje havde ligget der i 

generationer, blev det jernbanevæsenet, som opførte en evt. bro. Her er der 

dog valgt at føre vejen under jernbanen i en viadukt.

Dette udrykningskøretøj var langt fra det eneste, der blev vædret af 

forbikørende tog. Alene i 1938 fandtes der ved privatbanerne 532 overkørsler, 

som kun var sikret med lyssignal.
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Falck assistance vedr. kørsesluheld*
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Ulykker blev en god forretning. Assistance 

til køretøjer blev antalsmæssigt den største 

af firmaet Falcks arbejdsopgaver med alt fra 

starthjælp og til at rydde op efter ulykker. 

Kurven viser antallet af udrykninger med 

selskabets vogne. Landets totale antal 

udrykninger er dog større.

Kranbilen er en 1949 model af mærket GMC.

* Johansen 1956.
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“Større Færdselssikkerhed“ startede som en aktionsgruppe, hvis 

initiativer ofte havde et humoristisk islæt. Her klæber en aktivist en 

plakat på en varebil med opfordringen til, at forældre skulle tage et 

ansvar for deres børns færden i trafikken.

Aktionsgruppen blev siden hen mere stueren, idet den i forbindelse med 

Justitsministeriets udvalg for Færdselspropaganda, under navnet „Rådet 

for Større Færdselssikkerhed“, blev et af de vigtige instrumenter for en 

bedre trafikkultur og opdragelse af de nye generationer af trafikanter.

Politiet fik en stigende rolle omkring 

veje og trafik. Her deler et par betjente 

i 1939 plakater og foldere ud for 

at fortælle, at det nye færdselsskilt 

betød ubetinget vigepligt. Landets 

bedste landeveje var blevet udnævnt 

til ’hovedveje’ med en større tilladt 

hastighed på 80 km i timen. Samtidig 

blev der indført vigepligt – men kun ved 

disse veje.

og vejvæsenet i Holbæk amt, som de øvrige vejvæsenerne 

landet over, havde nu ifølge en lov fra 1925 mulighed for 

at stoppe al fremtidigt byggeri, så f.eks. oversigtforholdene 

ved fremtidens veje kunne sikres. Dette blev regnet ud fra 

en såkaldt byggelinie, som var et antal meter målt fra vejens 

midte.

De to taksationsmænd var lægfolk, som havde forstand 

på ejendomme. Den ene var godsforvalter og den anden 

forpagter, og de så nu på hendes ejendom, som havde 38 

meter ud mod vejen, men kun 20 meter i dybden. Med am-

tets afgørelse måtte hun ikke bygge på de første 7 meter, 

hvilket hun mente indskrænkede hendes byggeret så me-

get, at hun mente, hun burde have erstatning. Hun fortalte 

også de to mænd, at hun havde planer om, at hendes søn 

skulle bygge en beboelsesejendom med en møbelforret-

ning i stueetagen.

De to taksatorer kunne godt se, at denne plan ikke kunne 

lade sig gøre med den foreslåede byggelinie. Hvis amtet 

fastholdt byggelinien, skulle hun have 4.500 kr. i erstatning. 

I stedet foreslog de amtet, at byggelinien ikke skulle være 7 

meter, men kun 3 meter, så det kunne være muligt at reali-

sere byggeriet, og hun i det tilfælde kun skulle have 1.000 kr.  

i erstatning.
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Således var afgørelsen fra de to taksationsmænd, og det 

var ikke den eneste, som de skulle afgive. Der var i alt i Hol-

bæk amt indgået ca. 80 klager, hvoraf de ca. 20 var gået 

videre til taksation. Tilsvarende var der blevet takseret og 

klaget i det øvrige land. I hvert amt var der udpeget taksati-

onsmænd valgt i forskellige kredse af amtet.

Afgørelsen i Jyderup blev dog ikke accepteret, men an-

ket. Nu skulle nogle taksatorer, fra den såkaldte overtaksa-

tion, vurdere sagen på ny.168

En opgørelse fra årsskiftet 1929/1930 angav, at 20 af de 

24 amtsråd havde fastlagt byggelinier. Der viste sig et me-

get broget billede. Bornholm og Ringkøbing amter havde 

besluttet sig for linier ned til 8 meter for vejens midterlinie 

for de mindre landeveje og op til 12 meter for hovedvejene. 

Nye huse blev altså bygget meget tæt på nogle af landeve-

jene i disse områder. Derimod havde f.eks. de sønderjyske 

amter Tønder, Sønderborg og Haderslev alle byggelinier på 

17,5 meter for alle veje, som altså også kom til at gælde for 

de mindste landeveje.169

Randbebyggelse

“Hist hvor vejen slår en bugt“ – påstanden om det velbelig-

gende hus passede ikke mere. Der skulle ikke mere ligge 

huse tæt ved en trafikeret vej. Hovedvejene var ved at blive 

ombygget til trafiklinier for hurtiggående køretøjer, og gen-

nem motorskatterne fik amterne midler til at løse opgaven. 

Nu skulle der køres med højere hastighed.

Der var midlertidig en stor fare: randbebyggelse. Det var 

blevet attraktivt at bo ved de nye veje, hvorfra man let kun-

Ensartede retningsskilte ville være af betydning for den 

forventede og ønskede turisme. Derfor indgik KDAK et 

samarbejde med en del provinsbyer om at opstille en 

„ballonvejviser“. Øverst på pælen fandtes en ballon, så man 

let kunne finde det i gadebilledet og derved se dets vejvisere. 

Modellen var udarbejdet af stadsingeniør Rygner i Odense.* 

Han viste den senere på den internationale vejkongres i 

Sevilla i 1923 for at få den til at blive en international standard, 

hvilket dog ikke lykkedes.**

* Ipsen 1926, s. 90. ** Ipsen 1926, s. 97.

Her ses opstillingen af KDAK’s afviserskilt i Århus i en 

lidt moderniseret udgave. Bemærk i øvrigt vejskiltet for 

rundkørsel og den helle, som skiltet er placeret på.
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ne køre til og fra. Det gav dog det problem, at hver enkelt 

bygning med tilhørende have eller gårdsplads formindske-

de trafi ksikkerheden. Det var vanskeligt at skabe gode over-

sigtsforhold, og ikke mindst betød hver enkelt udkørsel fra 

en ejendom, at der opstod endnu et farligt punkt på vejen. 

Randbebyggelsen gjorde det samtidig besværligt at gøre 

vejene mere sikre gennem en udvidelse, da erhvervelse af 

disses jorder til vejbrug betød en kraftig fordyrelse, når der 

var bolig på ejendommen. Det var lidt af et paradoks, for det 

var vejenes skyld, at ejendommene var blevet af høj værdi. 

Den værdi, som det off entlige havde skabt, skulle det of-

fentlige i givet fald tilmed betale for.

Disse udgifter kunne blive så store, at det var mere hen-

sigtsmæssigt at føre en ny landevej helt uden om bebyg-

gelsen. Faktisk var husene i små landsbyer allerede så tæt på 

vejen, at det snart blev nødvendigt med omkørselsveje.170 

Efter den nye færdselslov i 1932 vandt disse rød-hvide 

vejskilte indpas landet over. De røde og hvide ringe uden på 

den galvaniserede stang er dog siden forsvundet.

Da biler kom på langfart, blev der 

behov for vejvisere. Her ses et forslag 

fra stadsingeniør Rygner i 1936.

Det viste sig da også i 1933, at der var et amt, som slet ikke 

havde givet byggelinier i landsbyer.171

Alt dette fi k mange til at være fortalere for en helt ny type 

vej: den facadeløse vej.

Det varede dog mange år, før der for alvor kom en be-

skyttelse af vejene. Reglerne blev kraftigt strammet i 1963, 

da den nye lov om vejbestyrelse gav myndighederne ret til 

at lave byggelinier, blot det var ’nødvendigt’. Det skulle såle-

des være muligt blot at holde bebyggelse på en vis afstand. 

Hvor det før var maksimalt 17,5 m fra vejmidten, blev den 

maksimale afstand for hovedlandeveje og landeveje fastlagt 

til 40 meter. Der kunne endda blive tale om 50 meter, hvis 

man kunne få tilladelse fra ministeriet.172

FOLK OMKRING VEJENE

Vejbyggeriets teknik ændrede sig, og derved ændredes ar-

bejdsbetingelserne for de hidtidige ansvarlige. Det var ikke 

Da der i midten af 1930’erne kom forslag 

frem til hovedveje, som skulle have 

vigepligt, blev dette forslag udarbejdet som 

advarselstavle.
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kun vejmændenes arbejde, som ændredes. Nye arbejdsom-

råder dukkede op og med dem nye aktører.

Vejmandens arbejdsforhold

Det var som nævnt meget ringe arbejdsforhold, vejmæn-

dene var ansat under. Betingelserne var sat under hensynet 

til vejene og ikke for vejmændene selv.

Det gav anledning til, at der siden 1920’erne begyndte 

at opstå faglige aktiviteter blandt vejmændene. En del blev 

medlem af fagforeninger, som kunne arbejde for at få deres 

arbejdsforhold forbedret.

Til eksempel var der 10-15 af vejmændene i Tønder amt, 

som i 1925 mødtes for at diskutere deres arbejdsforhold. 

Ved deres ansættelse havde de alle fået en instruks med 

beskrivelse af deres arbejdsforhold. I § 4 stod der bl.a. at 

„Vejmanden skal vise Lydighed og Agtelse over for sin 

Foresatte. Han skal saavel i som udenfor Tjeneste vise ula-

stelig Opførsel“. Tonen var lagt, og i mange af de øvrige 

paragraffer indskærpedes vejmandens underdanige rolle 

yderligere. I reglerne blev det bestemt, at der ikke var fuld 

arbejdstid hele året, men dog skal „Vejmanden, naar Vej-

væsenet finder det fornødent, give Afkald helt eller delvis 

paa den tilstaaende Frihed for Tjenesten“. Ganske vist blev 

vejmanden betalt, men det var vejvæsenet, som bestemte, 

om det skulle ske gennem løn eller gennem afspadsering. 

Hvis vejassistenten eller amtsvejinspektøren passerede sit 

distrikt, skulle han stå til rådighed, uanset om det var i hans 

ferie eller hviletid.

Hvis vejmanden blev syg, kunne han komme i alvorlige 

problemer. Især hvis sygdommen varede over en måned, fik 

han ingen løn. Hvis han af sygdom eller af anden grund ikke 

kunne nå at udføre et arbejde færdigt inden 1. oktober, f.eks. 

I takt med at farten øgedes, og bilisterne skulle holde øje med advarselsskilte, 

blev kommercielle reklameskilte et problem. Det blev derfor vedtaget, at de 

skulle være fjernet fra landets veje i 1933, hvilket dog blev forlænget. Dette 

skilt blev sat op ved landets landeveje ca. 1922, da reklamefolkene så, at der 

var bilister nok på vejene til, at reklamen havde en effekt.

Der var dog nogle skilte, som vejmyndighederne tillod at 

være i nærheden af vejene, nemlig skilte for benzinstationer. 

I bilismens tidlige år havde benzinstanderne stået ved vejen, 

men efterhånden blev tankningen trukket væk fra vejen og 

ind på særlige arealer.
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at grave grøfter eller slå rabatten, kunne vejvæsenet sætte 

fremmede til arbejdet på vejmandens regning.173

Vejmændene blev enige om at stifte en fagforening. 

De første år gik arbejdet trægt bortset fra etableringen af 

begravelses- og hjælpekasse, men i 1930’erne begyndte de 

faglige aktiviteter for alvor, og til sidst lykkedes det i 1934 at 

få de første forhandlinger med arbejdsgiveren.

I 1930 startede f.eks. de månedslønnede vejmænd ved 

Åbenrå amts vejvæsen også en forening. Man mente det 

så alvorligt, at der var mødepligt til generalforsamlingen; 

fravær kostede en krone til kassen.174 Omkring samme tid 

sluttede de sønderjyske foreninger sig til det nyoprettede 

„Sammenslutningen af jydske Vejmænd“, men i længden 

foretrak de at blive medlem af den landsdækkende, Dansk 

Kommunal Arbejderforbund, et stykke ind i 1940’erne.175

Fra vejmand til arbejdsleder

Vejmandens arbejde skiftede langsomt, men ubønhørligt 

i takt med den teknologiske udvikling. Da nye typer vejbe-

lægning kom til, og der blev anvendt maskiner, måtte også 

hans arbejde forandre sig. Lad os høre hvordan det blev op-

levet af en vejmand ved Roskilde amt:

„I 29 år var jeg fast ansat hernede ved Køge som vejmand 

ved Roskilde amt. Jeg havde både Ringvejen, et stykke på 

Ringstedvej, Søndre Viadukt og Nørregade. Dengang var det 

håndkraft alt sammen. Når vi nåede sommeren og skulle slå 

græs, så var der jo noget at se til, når man skulle slå alt det 

af med letøj.

Dengang var det vejmandens arbejde, og så måtte man 

klare det. Det gik også, og man var sommetider halvtræt, 

når man havde gået en hel dag med letøjet, det skal jeg 

indrømme. Det var jo ikke mig alene, og nu havde jeg jo 

lidt erfaring med en le, fordi jeg havde været på landet før i 

tiden, så det generede mig ikke så meget.

Senere fik jeg ansvaret for større arbejder, og så var jeg 

faktisk ikke meget med i det manuelle arbejde. Jeg havde 

alt regnskabet at skulle klare med folkene og så selvfølgelig 

føre opsyn med, at det blev lavet efter som vi fik besked fra 

ingeniørerne.

Det var i mange tilfælde sent, vi kom i gang indenfor 

vejvæsenet, fordi der begyndte året jo først til april, før 

havde de ingen penge. Så var der jo ikke ret mange folk 

tilbage af dem, som sådan var en lille smule værd, så jeg 

har prøvet og haft alle de der gutter fra Køge, som jo helst 

ville gå derhjemme. Jeg har altid stået mig godt med ar-

bejderne, som jeg har haft. Jeg skal da indrømme, jo, at 

somme tider måtte man sådan ligesom tage bissen på, 

når det knirkede lidt. Der var jo nogen, der var lidt glade 

Med en emulsionsspredemaskine som 

denne i Holbæk amt kunne mange km 

veje blive behandlet på kort tid. Når denne 

blev kombineret med en efterfølgende 

grusspredetromle, var det mest 

arbejdskrævende arbejde mekaniseret.
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for flasken eventuelt, og der var da også nogle, der blev 

fyret på den.

Vi lavede engang cykelstier ude på Ringstedvejen, og så 

kom ingeniøren herned: ’Ja, vi har fået en klage hernedefra, 

at der stod tolv mand rundt om en vogn og drak øl.’ ’Nå, det 

kan jeg ikke forstå’, sagde jeg, ’det har jeg altså ikke observe-

ret.’ Nu havde jeg to sjak; ét på Ringstedvejen, og så havde 

jeg et længere ude, så sagde jeg: ’Det kan ikke have været 

lang tid, fordi jeg har været væk måske en halv time og var 

oppe og se til det andet sjak.’ ’Jamen, er der ikke nogen, at 

De skulle fyre?’ ’Jo, det kan da godt være’, sagde jeg, ’de er 

jo ikke lige gode alle sammen.’ Så jeg pillede sådan to-tre 

stykker ud, som så måtte rejse. Jeg følte ikke noget, når det 

var, der var grund for det.

Efterhånden blev det lidt mere motoriseret. Så kom der et 

sjak ned, når der skulle slås græs; vi fik maskiner, som kunne 

køre på skråningerne. Det hjalp noget, for man slap en hel 

del for leen. Men jeg skal indrømme, her på det allersidste, 

da var det ved at blive kedeligt, for der var for lidt at lave. 

Man skulle bare køre og kigge efter, og var der noget, ja så 

måtte man ikke selv lave det, så skulle man sende bud op 

til pladsen i Roskilde, og så var der sådan et sjak, der kørte 

rundt dér indenfor de forskellige grene.“176 

Den første mekanisering af vejarbejdet

Vejarbejdet har altid i en vis udstrækning været mekaniseret. 

Selv i perioder med stor arbejdsløshed som i 1930’erne blev 

der indført nye maskiner, fordi maskinerne kunne udføre ar-

bejde, som mennesker med håndværktøjer alene ikke kunne 

udføre i den krævede kvalitet eller nødvendige hastighed.

Stenknusere havde de amtslige vejvæsener allerede an-

skaffet før 1910. To af dem havde endda egen motor til drift 

af knuseren. Det var dog først omkring 1920 at de blev rigtig 

udbredt. Tilhørende fandtes et vist antal sorteringsmaskiner. 

Begge typer stoppede man med at købe i begyndelsen af 

1930’erne, da sten i stigende grad kom fra eksterne leve-

randører.

Tromlerne har vi hørt om tidligere. De blev især anskaffet 

efter verdenskrigen. De få tromler fik stadig nye kolleger, og 

især motortromlerne blev der mange af.

Arbejdsforholdene har været elendige ved vejarbejderne, 

kan vi se af det ringe antal opholdsvogne. Først efter 1920’erne 

begyndte de at komme, men stadig i 1930’erne manglede 

der vogne for mandskabet i regnvejr eller til frokost.

De første lastbiler blev anskaffet lige efter krigen og kort 

tid efter tillige personvogne, men selv i 1930’erne var der 

amter uden egen lastbil eller personbil.

Et arbejdssjak fra A/S Nielsen & Storm ved 

Ringstedvejen i Køge, formentlig 1936.
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Vejvæsenet udgjorde en meget stor del af amternes udgifter.  

I regnskabsåret 1929/30 udgjorde det 57 % af amternes  

totale udgifter. På andenpladsen lå medicinalvæsenet med 

blot 21 %.*

* Dansk Vejtidsskrift 1937, s. 2. Udgiftsposten til renter er fjernet fra regnskaberne 

og fordelt ligeligt på de enkelte poster.

Amternes udgifter
Administration 1%

Fattigvæsen 5%

Rest- og politivæsen 8%

Medicinalvæsen 21%

Andet 4%

Skole 4%

Vejvæsen 57%

Vandvogne havde man tidligt, men dem kunne man ikke 

få nok af. Vanding ved vejarbejde var et nyttigt hjælpemid-

del, og hvert amt fik adskillige vogne i 1930’erne.

Tjære- og asfaltspredere begyndte så småt at komme til 

lige efter verdenskrigen. I 1920’erne tog det rigtig fart, hvor 

næsten hvert vejassistentdistrikt skulle have sit anlæg. Siden 

begyndelsen af 1920’erne foretrak man de store spredema-

skiner.

Lidt før 1930 begyndte traktorerne at komme til, og snart 

havde de fleste amter mindst en.

Trediverne stod i det hele taget i den store mekaniserings 

tegn. Man fik grusspredetromler til at dosere pænt, de første 

græsslåningsmaskiner kom frem, og opstregning af veje ved 

maskine kunne de første amter prale af allerede i midten af 

1930’erne. Det var også i slutningen af 1920’erne at sneplo-

vene kom frem.177

Den stigende mekanisering og specialisering begyndte 

også at komme helt ned i den yderste del af vejarbejdets 

organisation. Selv vejmænd kunne i 1920’erne komme på 

kursus for at lære nye kompetencer. Bl.a. kunne de i 1927 

på Fagskolen for Haandværk og Mindre Industridrivende få 

et 14-dages kursus, som bl.a. omfattede opstilling af løn-

ningsregnskab og udregning af akkorder samt nyanlæg af 

veje og kloakanlæg.178

Alle på hoveri – stadig pligt at rydde sne

Vi starter med en lille fortælling fra dengang, det var et bor-

gerligt ombud at rydde sne. Thorvald Jensen fra Saltofte for-

tæller fra sin barndom i 1920’erne: „I vintre med sne gik der 

nogen tid med at kaste sne på kommunens veje. Alle havde 

snekastningspligt. Jeg mindes nogle vintre, hvor sneen lå i 2 

til 3 meters højde. Og selv om arbejdet var ret uproduktivt, 

var der normalt ingen surhed blandt snekasterne. Mange af 

konerne var ikke så karrige med en tår kaffe, når snekasterne 

befandt sig uden for huset eller gården, og der kunne godt 

opstå en god stemning. I de år, hvor der var havis, havde 

bønderne pligt til at køre is til mejeriet.“179

Fra samme tid kan Verner Jensen fra Ringsted-egnen 

fortælle: „Om vinteren løb vi på skøjter på Roskildevej. Vejen 

måtte ikke skovles fri for sne, der skulle være kaneføre. Da 

jeg var barn, var der sne om vinteren. Jeg husker engang, 

hvor der lå 2 meter sne. Man skovlede sne med håndkraft. 

Mens man skovlede, var der på et tidspunkt 2 meter sne 

fra vejbanen og op til snekanten. Sneen var frosset, så den 

kunne bære en Ford-bil, der netop kom kørende. Man fik 

travlt med at standse bilen og lede den en anden vej, ellers 

var den faldet ned.“180

Fra gammel tid har det været beboerne i en kommune, 

som stod for vejenes vedligeholdelse. Det var blevet afskaf-

fet, at beboerne skulle anlægge og vedligeholde vejene, 

men endnu var der noget pligtarbejde tilbage: snerydning.

Snerydning var faktisk en opgave, som lokalsamfundet var 

ansvarlig for. Chauffør Søren Pedersen i Råby var således ude 

at køre sne i januar 1932. Han kørte imidlertid fast med sin 

bil på landevejen mellem Trinderup og Edderup i Hem-Sem 

kommune, fordi vejen ikke var kastet for sne. Han forsøgte at 

komme fri, men ved forsøgene gik hans gearkasse i stykker.

Efter at bilen var blevet slæbt hjem, konstateredes det, 

at gearkassen skulle repareres for hele 98 kroner. Pedersen 

mente, at det var sognerådets ansvar at holde vejen ryddet, 

så han anlagde sag mod kommunen. 

Sognerådet havde da også gjort en fejltagelse. Det havde 

glemt at beskikke en snefoged for vejstykket efter, at den hid-

tidige var rejst fra sognet. Når det ikke blev dømt til at skulle 

betale erstatning, skyldtes det, at det ikke kunne bevises, at 

det var uheldet, der var skyld i, at gearkassen gik i stykker.

Det var nemlig købstæder og sognekommunernes ansvar 

at stå for snerydningen på de offentlige veje i deres område. 
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Snekastningsbyrden blev fordelt på beboerne i forhold til 

ejendomsskyld eller folkehold. Den lokale kommunalbestyrel-

se eller sogneråd bestemte, hvor mange kredse kommunen 

skulle deles i, og for hver kreds blev der beskikket en snefoged 

for 3 år ad gangen. Den lokale politimester førte tilsyn med, 

om det fungerede korrekt, og amtmanden havde tilsyn med, 

om politimesterens tilsyn nu også var god nok.

Til eksempel var der i Holbæk amt omkring 500 kredse 

til de tilsammen 2.000 km. vej. Hver snefoged fi k altså i gen-

nemsnit 4 km vej, men der var nogle med kun 2 km og 

andre med 13 km.

I 1929 kom der et stort snefald første gang d. 14. januar. 

Der kom så meget sne, at der var arbejde i 10-12 dage, inden 

samtlige veje var ryddet. Det skønnedes, at rydningen i blot 

dette amt krævede 10.000 snekastere i alt i hver af disse 10 

dage, eller mere end 100.000 arbejdsdage. Der var sogne, 

der havde 600 mand i arbejde hver dag. De tilsagte kunne 

frasige sig og i stedet for betale sig fra arbejdet. Hvis der 

ikke havde været så mange arbejdsløse at tage af, ville det 

mandskab, der kunne udskrives efter loven, ikke have været 

tilstrækkeligt.

I hele landet fandtes 10-12.000 snefogder, og de fl este 

steder var hovedvejene farbare efter 36 timer.

Der kom nu fl ere snefald, og folk blev trætte. Samtidig 

blev arbejdet mere besværligt, for mange steder var sneen 

ikke ryddet ordentligt den første gang. Der blev klaget over, 

at der ved den første kastning ikke var blevet gået i dybden, 

„der sættes alt for meget af til kanefører“.

Den første kastning var måske heller ikke blevet tilstræk-

kelig bred. Denne bredde blev fastsat af det lokale amtsråd 

efter forudgående forhandling med sognerådene. Lande-

vejene og de største biveje blev de fl este steder fastlagt til 

at skulle være 4,4 meter brede svarende til to vognbaner. 

Ministeriet for Off entlige Arbejder henstillede i 1923 til, at 

bredden var mindst 3 meter, men motorklubberne ønskede 

til gengæld mellem 5 og 6 meter.181

Denne måde at organisere snerydningen på var ved at 

overleve sig selv. Køretøjer på langfart blev ofte stoppet, når 

der blot manglede snerydning et enkelt sted. Snerydningen 

blev også ofte udført dårligt. Uensartet rydning kunne give 

et lille spor til biler, hvorefter man kørte vejen ned. Store 

mængder af opskovlet sne kunne give problemer, hvis der 

ikke var afl øb for smeltevandet. Ganske vist var det vejmæn-

dene, som havde til opgave at vejlede snekasterne, men de 

kunne sjældent nå det hele.182

Sneplove eller skovle?

Snerydning begyndte at blive et problem. Brugen af kaner 

og slæder var praktisk taget ophørt, og vejene skulle ryd-

des for de stadigt fl ere biler. Kravene til vejene steg. Rydnin-

I perioder med arbejdsløshed var der kø, når et skilt som dette 

angav, hvornår der igen blev antaget snekastere.

Et snetegn var næsten lige så sikkert som penge. Med det i hånden kunne 

man som arbejdsløs få arbejde med at skovle sne.



2531926 – 1939

gen skulle ske hurtigere, så folk kunne komme frem. Vejene 

skulle også ryddes i en større bredde end tidligere. Det var 

blevet svært at få de mange krav opfyldt gennem natural-

arbejde. Blandt andet betød mekaniseringen i landbruget, 

at der var færre landbrugsmedhjælpere at tage af. Det var 

altså svært at få tilstrækkelig med arbejdskraft i en tid, hvor 

snekastningsarbejdet samtidig var forandret og forøget.

I første omgang gik nogle amter frivilligt ind for at af-

hjælpe problemet. En let måde for et vejvæsen at få løst 

sin snerydning på kunne ske gennem en aftale med en 

lokal rutebilejer. Han var interesseret i at have vejen ryd-

det for sine køretøjer, hvorfor han muligvis har været let at 

indgå en aftale med, så han fik stillet en sneplov til rådig-

hed i sin garage, og i tilfælde af snevejr kunne han bolte 

den på sin vogn.183 I en opgørelse fra 1932 fortælles det, at 

Københavns amt således havde aftalt en forsøgsordning 

med rutebilejere, at de skulle køre med amtets tre sne-

plove. Rutebilerne var på op til 6 tons vægt, hvorved selv 

dobbeltsidede plove kunne klares. Rutebilejerne fik 6-8 kr. 

i timen for ekstraarbejdet.184

Andre amter startede selv op med snerydningsmateriel. 

Således anskaffede f.eks. Ribe, Præstø og Roskilde amter mo-

derne sneplove omkring 1930. Roskilde havde anskaffet sig 

en plov til vejvæsenets Triangel lastbil i 1929.185

Hos kommunerne var snerydning med moderne materiel 

på forsøgsplanet i begyndelsen af 1930’erne. De fleste kom-

muner og sogne havde ældre plove trukket af heste, men 

kun enkelte kommuner havde anskaffet sig motortrukne 

sneplove. Det var fortrinsvis sket hos de nordlige forstads-

Amternes maskinpark

   1911 1926 1936

 hestetrukne tromler 51 41 34

 stenknusere 4 24 20

 lastbil  21 23

 personbil  6 16

 damptromle 9 38 52

 motortromle  68 139

 opholdsvogn 4 93 133

 vandvogn 15 109 164

 kul- og materielvogne 6 37 72

 tjære- og asfaltspredemaskiner, små  144 128

 do, store  23 77

 Ajac-emulsionsspredemaskiner   3

 traktorer  11 38

 tjære- og asfaltbetonblandemaskiner  2 7

 emulsionssprede- og blandemaskiner   27

 grusspredetromler  4 98

 grusspredemaskiner til glat føre  9 316

 sneplove   106

 fejemaskiner  28 81

 skrabemaskiner 6 24 19

 græsslåmaskiner   8

 sorteringsmaskiner 3 14 17

 stregemaskiner   3

Den store mekanisering af vejvæsenerne skete for alvor efter 1. Verdenskrig, 

hvor mange nye redskaber og hjælpemidler blev anskaffet. Ikke mindst små 

og store tjære- og asfaltspredemaskiner kom til at høre til standardudstyret 

landet over.

Mekaniseringen blev udbygget blandt andet med emulsionsmaskiner og 

maskiner til nye opgaver som grusning og snerydning.*

*Lomholt 1936.

Ud over chaufføren ved snerydning var der 

ofte et par medhjælpere. Det var en kold tur, 

når de stod på ladet og ventede på, at de 

kom til næste vejkryds, hvor de skulle kaste 

grus ud, som her i vinteren 1936.
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kommuner til København. F.eks. var det nødvendigt med 

effektive plove i Lyngby-Tårbæk, som havde store proble-

mer med at få de tilsagte grundejere til at møde eller stille 

med mandskab. Størstedelen af mandskabet måtte derfor 

hverves af snefogederne, og udgifterne blev senere pålagt 

grundejerne. Derfor var der ofte problemer med mandska-

bet de første tre dage, mens der den fjerde dag, hvor snefo-

gederne har nået at hyre mandskab, kom tilstrækkeligt.186

Amterne var selv så småt begyndt at hjælpe med sne-

rydningen i kommunerne. F.eks. blev der i Præstø amt en-

gageret vognmænd, som sammen med en vejmand ved 

hver plov kørte rundt i hele amtet. Udgifterne blev betalt 

af amtet. Andre steder havde amterne ikke noget med 

selve snerydningen at gøre, men overlod det til kommu-

nerne. Dog havde Odense amt købt 15 snerydningsplove 

af forskellige typer, som det havde stillet til sognerådenes 

disposition.187

I slutningen af 1930’erne var det indlysende, at bilismen 

var blevet en så vigtig del af samfundet, at vejene skulle 

være ryddet.

Flere og flere amter gik ind i snerydningen, da det blev 

prioriteret højt. Desuden startede man det forebyggende 

arbejde, hvor snedriver havde vist sig at give problemer, 

blandt andet fordi man mange steder havde rettet veje ud, 

så de var blevet lette ofre for vinden og sneens hærgen. Man 

begyndte at fjerne krat, der kunne lave driver. Dog havde 

man problemer med at nedskære krat, da der ikke var lov-

hjemmel til det.

Omvendt kunne man nogle steder med fordel selv lave 

snedriver. Efter model fra jernbanerne forsøgte man at sætte 

snehegn op, således at sneen blev samlet på ufarlige steder 

fjernt fra vejene.

En effektiv snerydning krævede også en ’efterretnings-

tjeneste’, hvor vejvæsenet centralt skulle have forbindelse til 

vejmænd, rutebilstationer, politi og redningskorps.188

Landevejene ryddes af familieforsørgere

I længden var naturalarbejdet utilstrækkeligt, da det ikke var 

tilstrækkelig effektivt. Samtidig var det uhensigtsmæssigt, at 

det var politiet, der var inde som myndighed på området og 

ikke vejvæsenet selv.

Dette blev ændret med en lov i 1938. Stadig skulle kom-

munerne sørge for snerydningen på deres veje, men som 

noget nyt blev amterne ansvarlige for, at deres veje blev 

ryddet. De måtte godt fortsat benytte sig af naturalarbej-

dende folk, men amterne havde ingen pligt. Vigtigst var for 

amterne nok, at samtidig kunne staten yde et tilskud til ud-

gifterne ved snerydningen.

I reglerne blev angivet, at snerydningen skulle ske med 

de effektive sneplove. Dem måtte man anskaffe sig eller 

Snerydningsmandskabet kom på mange 

krævende opgaver, når de mødte om 

morgenen. Her en bil, som er føget inde i en 

drive.
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indgå aftale med underentreprenører. Det arbejde, som ikke 

kunne udføres af maskiner, skulle ske ved lejet arbejdskraft. 

Kun hvis det ikke var tilstrækkeligt, kunne amterne benytte 

sig af naturalarbejde. Allerede om efteråret skulle amterne 

annoncere efter mulige arbejdsfolk for at sikre sig.

Halvdelen af udgifterne til lejet arbejdskraft ville blive 

betalt af staten. Der var dog den forudsætning for refu-

sionen, at der som arbejdskraft fortrinsvis skulle ansættes 

familieforsørgere. Tillige skulle der blandt familieforsørgere 

foretrækkes lønarbejdere. Endelig skulle betalingen ske efter 

overenskomst mellem Arbejdsmandsforbundet og kommu-

nerne. Kun ved dispensation kunne de betale under tariffen. 

Det ses tydeligt, at der dengang var en stærk socialdemo-

kratisk regering. Vejfolk var lidt knotne over, at reglerne var 

udformet, så der blev givet støtte til arbejdskraft, men ikke til 

snerydning med maskiner. Det var snarere en sociallov, end 

det var en snerydningslov, syntes nogen.189

At loven tillod naturalarbejdet at fortsætte, viste der sig 

senere en politisk glæde ved. Således udtalte det konser-

vative landstingsmedlem M.C. Korsgaard fra Thisted amt i 

1942 efter et par kraftige vintre, at det var godt, at natural-

ordningen fortsatte, for så var der flere midler tilbage til det 

egentlige vejarbejde. „Hvor mange af os var ikke sidste vinter 

lykkelig over, at der var noget snekastningsarbejde, noget 

pligtarbejde, vi kunne sætte vort mandskab til, for ellers ville 

det i den lange snevinter, da vi var færdige med tærsknin-

gen, have været umuligt at skaffe arbejde til mandskabet“, 

så vidt proprietæren.190

De nye, kraftige lastbiler kunne efterhånden klare at skubbe selv store plove. 

Her er en ny Ford lastbil ved at få sneploven justeret ca. 1939.

Naturalarbejdet skulle altså ifølge loven fortsat ske som et 

omgangsarbejde. Der skete dog den ændring ved pålignin-

gen, at ejendomsskyld på 6.000 kr. blev regnet for ½ mands 

folkehold i stedet for en mand. Det var dog stadig kommu-

nen, som bestemte, hvor meget folkeholdet skulle lave, dog 

under hensyn til det til rådighed stående mandskab.191

Der havde været en lang periode med snefald imellem 

d. 18/12 1938 og 7/1 1939, og her fik man for første gang 

erfaring med de nye regler. Flest plove havde været i gang 

i Ringkøbing amt. De 25 plove var da også nødvendige, da 

amtet havde landets næststørste vejlængde. Mest intensivt 

blev plovene benyttet omkring de store byer. Således havde 

en plov i gennemsnit i København, Roskilde og Århus amter 

henholdsvis kun 8, 9 og 12 km at rydde. Flest km. fandtes i 

Viborg amt, hvor en plov skulle rydde 54 km.192 Snart blev 

der anskaffet flere plove. Det følgende år havde amterne 479 

plove. Længden pr. plov blev derved sat drastisk ned. Således 

i København blev der 3 km pr. plov og i Viborg amt 40.193

I 1938/39 blev der i alle amter kørt både dag og nat. 

Desuden var der blevet indsat en del arbejdsfolk, som dog 

fortrinsvis kun havde arbejdet om dagen.

Næsten alle amter havde benyttet snehegn; 183 km 

hegn var det blevet til.194 Det følgende år 257 km.195

I 1939 var også sognekommunerne kommet med. De 

rådede i alt over 1.704 plove, hvor dog mere end 1.000 var 

simple træplove.196

Grusning tager fart

Det var ikke nok, at der blev ryddet sne. Bilisterne kunne 

sagtens have problemer alligevel, hvis der var islag eller, hvis 

vejene var glatte efter snerydning. Grusning var en løsning.

Kongelig Dansk Automobil Klub forsøgte i 1928 at få mini-

steriet til at iværksætte offentlige foranstaltninger. Det mod-

satte alle amtsråd sig, da man var bange for de mange erstat-

ningskrav for skader, der kunne dukke op efter påstået dårlig 

grusning, hvis det blev en pligt. I stedet lavede ministeriet et 

cirkulære om, at der så vidt muligt skulle gruses i bratte vej-

sving med uheldigt sidefald, ved stærkt trafikerede vejkryds, 

på stejle bakkeskråninger og ved jernbaneoverkørsler.

Vejmændene havde tidligere haft grusbunker liggende 

ved siden af vejen beregnet for den daglige vedligeholdelse. 

De kunne selvfølgelig ikke nå at komme hele deres distrikt 

igennem, inden de første rutebiler begyndte at køre om 
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morgenen. Især ved pludseligt indtrædende islag kunne 

det være vanskeligt at nå.

Amterne begyndte at købe grusningsmaskiner allerede 

omkring 1924. Roskilde amt anskaffede sin første i 1929, og 

snart kom flere til. Man grusede amtets 116 km vej på den 

måde, at vejene blev opdelt i 8 distrikter på hver ca. 15 km. 

længde. Hvert distrikt blev gruset af en maskine, som enten 

amtet stod for eller en vognmand, som havde akkord på 

grusningen. Hver grusningsmaskine krævede en chauffør 

plus to mand til at stå på ladet. Lastbilerne kunne klare at 

køre 20-25 km i timen, og når der blev startet kl. 7 om mor-

genen, var vejene klar kl. 9.197

Lidt tilsvarende havde man organiseret grusningen i Hol-

bæk og Præstø amter. Det skulle dog kun ske ved helt eks-

traordinære forhold såsom stærkt isslag eller ved optøning 

af stærkt snedækket vej, hvilket blev indskærpet kun skulle 

ske nogle få gange om året.

Hver vejmand skulle have en aftale med en vognmand, 

som skulle stille med en lastbil med grus kl. 7:30. Man startede 

med at køre til de største bakker, hvor vejmanden fra ladet 

skulle kaste den nødvendige grus, mens vognen kørte frem. 

Herefter skulle man køre rundt til områdets øvrige bakker for 

at se, om der var nogle steder, kommunerne ikke havde klaret 

grusningen. Således skulle alle bakker være gruset kl. 9.

Grusningen ved bakker blev efterhånden udvidet til også 

at skulle omfatte vigtige kryds og vejsving. En særlig indsats 

kunne også gøres på vanskelige steder som i byer, skove og al-

léer samt på steder, hvor vejen havde en stærk oprunding.198

Det blev et område, som blev prioriteret virkelig højt, for 

vejene skulle så vidt muligt altid være fremkommelige. Det 

var derfor naturligt, at hvert amt anskaffede sig grussprede-

re – og det blev allerede i midten af 1930’erne den maskine, 

der var blevet anskaffet flest af: i 1936 rådede man i alt over 

316 grusspredere til glat føre; antallet af sneplove var på det 

tidspunkt „kun“ 106.199

AFSLUTNING

Bilismen blev i 1920’er og 1930’erne for alvor udbredt i hele 

landet. Bilerne var blevet stabile og kom for alvor både i fart 

og på langfart. Landvejsnettet blev kun udvidet med få hun-

drede km – ikke engang 20 km ekstra om året – men vigtigst 

var, at de bestående veje blev gjort bedre egnede – sving 

blev rettet ud, og kørebaner udvidet og niveaureguleret. Ve-

jenes belægning fik en langt højere kvalitet bl.a. takket være, 

at vejarbejdet blev mekaniseret, og nye teknikker blev intro-

duceret. De nye bilfærger og ikke mindst de mange broer 

gjorde det muligt at komme fra den ene ende af landet til 

den anden på kort tid.

Det fik jernbanerne at føle, da vejtransporten begyndte 

at få deres i forvejen svage økonomi til yderligere at blive 

forringet. I slutningen af 1920’erne måtte staten gribe ind for 

at hæmme konkurrencen fra vejtransporten ved at lægge 

bånd på både rutebiler og fragtmandskørsel.

Omkring bilismen blev opbygget et finmasket service-

net landet over med benzintanke, reparationsværksteder og 

meget mere. Den højere fart betød desværre samtidig, at 

antallet af ulykker eksploderede, hvorfor service også om-

fattede redningsvæsen og anden nødhjælp. En stor indsats 

blev gjort både fra politi og privates side for at oplyse om 

trafik og konkret opsætte advarselsskilte.
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Uden gummi og benzin 
1939 – 1953

Mange års fremgang blev brat bragt til ophør ved krigsudbruddet. På alle områder i samfundet 

skete der på kort tid store forandringer.

Man fandt specielt ud af, hvor nødvendige biler og vejtransport var blevet, nu da man i stor 

udstrækning måtte undvære det.

Det var nok godt, at man ikke vidste, at denne periode skulle vare op til 18 år, før de sidste 

restriktioner ophørte. Man måtte tage udfordringerne én ad gangen for at leve med mørklægning 

og erstatningsvarer.
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TRAFIKKENS LANGE KRIGSTID

På det trafikale område startede krigen faktisk længe før, 

tyske soldater gik over landegrænser. Det var i løbet af 

1930’erne blevet klart, at risikoen for en krig i Europa var 

overhængende. Herhjemme tog DSB forholdsregler ved at 

oprette store beredskabslagre af kul.1 Generelt var der store 

prisstigninger på kul og brændstof, hvorfor der skete nogle 

indskrænkninger og omlægninger; til eksempel indskræn-

kede DFDS sin sejlads.2

Det var dog kun småting i forhold til de restriktioner for 

trafikken, det danske samfund kom ud for.

Restriktionerne starter

Da krigen var en realitet den første september 1939, blev der 

straks taget drastiske forholdsregler for at spare på brænd-

stof. Således blev der d. 2. september vedtaget en lov, d. 3. 

var der skrevet betænkning, og d. 4. kl. 24 trådte loven i kraft. 

Det blev besluttet, at der skulle polititilladelse til at benytte 

benzin til private personbiler og motorcykler samt til andet 

unyttigt som lystfartøjer og flyvemaskiner. Der var dog dis-

pensation for læger, jordemødre, dyrlæger, sygetransport, 

lastbiler og busser. Allerede 14 dage senere blev restriktionen 

udvidet til også at omfatte lastbiler, taxaer o.l., hvor fragtbiler 

kun måtte få 60 % af den hidtidige mængde af benzin, mens 

andre lastbiler endda måtte nøjes med 30 %.3

Cirkulærerne om besparelser stoppede ikke. Også den 

offentlige transport måtte reduceres. Således skulle køre-

planerne for 1939-1940 nedskæres med 40 % i forhold til 

vinteren 1938-1939. 4 Stramningerne fortsatte, og en måned 

senere blev rutebilejerne opfordret til at nedbringe duble-

ringsvogne f.eks. ved markedsdage, hvor der normalt kørte 

flere busser.5

Benzinen til busser blev rationeret således, at der skulle 

vises benzinkort. Tildelingen af benzin blev udregnet efter 

bussernes vægt og tidligere kørte km.6

Selvom der måske var givet tilladelse til en rute, kunne 

der alligevel være problemer med at få tilstrækkelig med 

brændstof. Der var derfor også mange private, som måtte 

søge om at få gasgeneratortilladelse.7 

De mest alvorlige hændelser for vognmænd skete, hvis 

de fik konfiskeret deres køretøjer af besættelsesmagten. 

Mange mistede pludselig en del af deres eksistensgrundlag. 

De kunne efter besættelsen finde deres køretøj i miserabel 

tilstand, hvis de da overhovedet så det mere.8

Generatorer en nødvendig erstatning

Marius Wellner Jensen har fortalt om sine oplevelser, da han 

i krigsårene skulle i skole i Horsens fra et omegnssogn med 

den lokale generatordrevne bus: ”Der var stor begejstring, 

da DSB i august 1942 fik koncession på en skolerute. Der 

blev indsat en generatordrevet rutebil, og køreplanen lød 

på ankomst til Horsens lidt før kl. otte. Det var en 18-per-

soners bus, men når vi nærmede os Horsens, var der gerne 

det dobbelte antal indenbords. Det kunne give anledning 

Brug af gasgeneratorer, vognmænd

   gasgenerator       benzin

 1940 0 127

 1941 35 90

 1942 77 54

 1943 147 17

 1944 123 1

 1945 111 12

 1946 30 175

 1947 21 184

 1948 0 271

Tabellen viser brugen af gasgeneratorer hos medlemmer af Odense 

Vognmandslaug. Her forsvandt benzinen stort set i 1944 og kom meget småt 

i gang igen i 1945. Først i 1948 var forsyningssituationen således, at de sidste 

kunne ophøre med at køre på gasgenerator.

Man skal i øvrigt tænke på, at vognmænd havde lettere ved at få benzin end 

privatfolk.
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til en del larm, der var ikke siddepladser nok og luften kunne 

være temmelig tung.

Men værre var, at en overbelastet bus ved enden af sin 

kørselsrute var ved at have brugt den sidste antydning af 

kulilte fra generatortræet, og nu skulle den så op over Stejl-

bakken i Horsens nordre udkant. Når bussen begyndte at 

hakke, var der forskellige løsningsmuligheder. Var det små-

hak, blev en af drengene sendt om til generatoren. Ved at 

stikke en finger i luftsuget fik motoren mere gas, måske nok 

til at komme over bakken, og så var det nedad til rutebil-

stationen.

I andre tilfælde var situationen mere alvorlig. Så måtte 

nogle af de større drenge ud og skubbe bussen over top-

pen, men det er også sket, at buschaufføren måtte ud og 

fyre med ekstra træ. Så varede det lidt, inden der igen var 

gas til videre drift.”9

Manglen på benzin var et problem, som havde en accep-

tabel løsning, nemlig at installere et aggregat så busserne 

kunne køre på gas. I bilernes barndom havde man under 1. 

Verdenskrig lejlighedsvis benyttet lignende generatorer med 

karbid som brændstof. Det var dog ikke den store erfaring, 

man nåede at få, inden krigen var ovre. Det var heller ikke de 

store erfaringer, man fik i årene omkring 1930, hvor Hedesel-

skabet foranledigede forsøg med brænde fra bjergfyr til kørsel 

med generatorer. Selvom det lykkedes selskabet at få staten 

til at nedsætte afgiften på køretøjer drevet med generatorer, 

var der ikke den store interesse i befolkningen.10

De nye generatorer var beregnet til fortrinsvis at fremstille 

gen-gas, der blev fremstillet ved ufuldstændig forbrænding 

af træ og/eller tørv. Forbrændingen skete i generatorer, som 

typisk blev anbragt bag på køretøjet, mens der foran blev 

placeret en særlig køler.

Mange virksomheder gik i gang med at fremstille gas-

generatorer. 

Generatorerne reddede i stor udstrækning landet for helt 

at gå i stå. Der skulle dog tilladelse til for at spare på gummi 

og brændsel. Allerede i 1941 var der givet 8.500 tilladelser. 

Der blev stadig givet nye og for at sikre, at generatorbræn-

det blev fordelt rigtigt, blev også det rationeret.11

Effekten var dog en del ringere. Generatorgassens 

brændværdi var mindre end benzinens, og der var samti-

dig en vis modstand i rørledninger og filtre, hvilket gav et 

yderligere effekttab på mellem 20 og 50 %.

Effekttabet var størst ved lavkomprimerede motorer. 

Derfor kunne man give motorerne en højere kompression 

ved at indsætte højere stempler eller lignende. B&W frem-

stillede faktisk en motor, som var beregnet til at kunne køre 

højkomprimeret.

Der var mange fabrikker, som gik i gang med at fabrikere 

generatoranlæg. Næsten alle de store maskinfabrikker og 

Placeringen af generatorer på lastbiler blev 

for mange lige bag førersædet, hvilket var i 

bekvem afstand for føreren.
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skibsværfter var iblandt og desuden de store bilsamlefabrik-

ker, General Motors og Ford Motor Co. Mange bilforhandlere 

landet over kom til at tjene penge på at sælge generator-

brænde.

Hvis man var så heldig at kunne købe benzin, kostede 

den 31 øre pr. liter. Det lyder billigt efter vor tids målestok, 

men var dog en mindre formue på den tid. Ved i stedet at 

fremstille den tilsvarende energimængde på generator skul-

le der benyttes 2½ kg bøgetræ til 12 øre pr. kg, hvilket gav 

en pris svarende til benzinens. Et generatoranlæg til 2.500 kr. 

– 3.000 kr. skulle dog indgå i regnskabet, og myndighederne 

skulle tillige give sin tilladelse.

Der kunne benyttes andre brændselstyper som koks og 

tørv. Der skulle dog ofte en speciel type generator til for at 

forhindre slaggedannelser.

Generatorer var ikke løsningen alene. Der skulle brænde 

til, og myndighederne indså nu også, at det kunne blive en 

mangelvare. Derfor blev generatorbrænde rationeret fra juli 

1941, hvilket skete med udsendelse af rationeringskort. Ra-

tioneringskortene skulle fordeles i forhold til den hidtidige 

kørsel – for busser 30 % af kørslen i 1939. Hvis man brugte 

tørv og andet brændsel end brænde, måtte man dog godt 

køre flere km, men kun op til 2/3 af den hidtidige kørsel, for 

der skulle samtidig spares på gummiet. Først i 1946 blev 

salget af brænde frigivet.

Myndighederne havde givet retningslinier for, hvor meget 

brænde der skulle leveres rationeringskort til. En bus på op til 

2 tons fik tildelt 0,021 hl pr. forventet kørte km. Hertil kom en 

mindre mængde benzin til at starte motorerne med.12

Træ til generatorer var et helt nyt produkt, der skulle 

sikres en kontinuerlig tilførsel af. Derfor oprettedes firmaet 

Dansk Generator-Brændsel i 1940 til at stå for produktion og 

distribution landet over. Initiativtagerne var en bred kreds 

af interessenter, hvor FDM, Motorbranchens Fællesraad og 

Landsforeningen af Danmarks Motorfolk havde flertallet af 

aktierne og med General Motors som aktiv organisator.

Det lykkedes at få forbindelse til 900 af landets savværker, 

da det gik højest. Der var dog kun 50, som fast leverede skå-

ret, kløvet og tørret træ. Angiveligt skulle 400 skovdistrikter 

mere eller mindre fast have leveret træ.13

Mangel på brændstof og gummi var ikke det eneste pro-

blem i 1940’erne. De kolde vintre forværrede mange ting. I 

Antallet af køretøjer drevet med generatorer 

blev snart stort, og der måtte etableres en 

landsomfattende forsyning af brændstof 

hertil. En lang række organisationer 

etablerede firmaet Dansk Generator-

Brændsel, som leverede tørret træ. Bilen på 

billedet får dog påfyldt generatorkoks af 

stenkul.
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Ålborg måtte det kommunale busselskab antage tre gange 

så meget personale på værkstederne. I krigsvintrene blev 

kørslen besværlig, da vognfjedrene knækkede, når busser 

kørte på frosne veje med en overflade som vaskebrætter, og 

generatorerne rystedes i stykker. Vandet kunne også fryse i 

generatorerne, så det var vanskeligt at starte motoren igen.14

Mangel på gummi værst

Mange biler blev opklodset efter, det ikke var muligt at få 

benzin.

For de køretøjer, som måtte køre, blev manglen på gum-

mi alligevel snart et problem.

I det følgende fortælles om problemerne for busdriften.

Det var en betragtelig mængde gummi, som busbran-

chen havde brug for om året. Det regnede man sig frem 

til i 1927, da der var tanker fremme om at lægge afgift på 

gummi. Den potentielle indtægtskilde kunne årligt beskatte 

et forbrug på 200 kg for en lille bus til 16 personer og 400 kg 

til en bus på 30 personer med en egenvægt på 4 tons.15

Da myndighederne havde indset problemet i 1941, be-

gyndte foranstaltninger for bedst muligt at udnytte den gum-

mi, der fandtes. Dæk blev rationeret, så man kun kunne købe 

efter tilladelse. En mulighed for at strække på gummiet var at 

regummirere dæk. Staten indførte derfor en pligt til at afleve-

re brugt gummi. Senere på året blev der tvunget syn af dæks 

karkasse for at kontrollere, om det var egnet til at få påsat nyt 

gummi. Ikke mindre end 180.000 karkasser blev besigtiget, 

inden ordningen blev ophævet i 1946.16 Når det pågældende 

gummi var opslidt, kunne man forudse, at landet var ude af 

stand til at fremskaffe nyt gummi til erstatning.

Myndighederne ønskede derfor at kortlægge den be-

stående gummimængde. F.eks. skulle alle busruter lægge 

en plan for gummiets anvendelse for i hvert fald et år frem 

i tiden. Man ønskede, at de vigtigste ruter kunne fortsæt-

te, mens de mindre magtpåliggende ruter måtte aflevere 

gummi.

Opgørelsen gav en vis optimisme, da det viste sig, at 

der var gummi til ca. 13 måneders kørsel endnu, dog med 

store svingninger fra amt til amt. På den tid kørte 23.000 

lastvogne, 8.000 personbiler og 3000 rutebiler.17

I foråret 1942 måtte der strammes igen. Derfor blev der 

nedsat et udvalg, Omnibusudvalget, til at stå for nedskærin-

Hestebusserne kørte fast i den sidste del af krigens tid, da mangel på 

brændstof og gummi havde sat de ordinære busser ud af drift. Et privat 

vognmandsfirma kørte Glostrup linie 6 mellem Ålholm Plads og Glostrup. Folk 

var klædt godt på, for køreturen tog en times tid.
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gerne i de i forvejen forringede køreplaner. Efter drøftelse 

med Landsforeningen Danmarks Bilruter, lokale rutebil-

stationer, DSB og privatbanerne, besluttede man at skære 

yderligere 50 % af køreplanerne. Der skulle så vidt muligt 

tages hensyn til, hvis tog kunne overtage busserne hidtidige 

opgave. Det var befolkningens transport, det gjaldt, mens 

postbesørgelse kom i anden række.

Ved de yderligere færre ture måtte man forudse, at de 

bestående busser blev endnu mere belastede. Derfor kom 

myndighederne med endnu en formaning: man skulle pas-

se på, at overlæssede busser ikke belastede gummiet eks-

tra. Hvis mangel på gummi ville give yderligere problemer, 

måtte de løses ved at tage busser ud på bestemte dage og 

i hvert fald den kørsel, der fandtes om søndagen, som man 

regnede for mindre væsentlig end på hverdagene.18

Problemet med dækmanglen kunne løses på én måde: 

ved at bruge dækkene fra de mange opklodsede privatbiler. 

Man kunne enten anskaffe en af de ofte ældre vogne fra 

1920’erne eller 1930’erne, som ikke var særlig store, og som 

derfor kørte på små hjul. En anden mulighed var at køre 

med personbildæk på bussens baghjul. For at den tunge 

bus kunne klare kørslen, skulle der dog bygges et dobbelt 

akselsystem, der gjorde det muligt at montere mindre hjul 

med personbildæk bagpå.19

Det ellers så strenge Omnibusudvalg kunne dog give 

tilladelse til en udvidet kørsel, hvis man kørte på personbil-

dæk, hvilket var en god fidus for rutebilejerne – hvis de da 

stadig kunne skaffe brændsel til generatorerne.

I 1943 blev der også mangel på personvognsdæk, og en 

lov om ekspropriation blev vedtaget. I alt blev ca. 14.000 

dæk eksproprieret de følgende år. En del af dem blev byttet 

til tyske lastvognsdæk.20

Myndighederne fortsatte deres ihærdighed. Således blev 

det undersøgt, hvad der var skyld i slid på gummi. Konklu-

sionen var, at slid ikke alene skyldtes fart, men i lige så høj 

grad opbremsning og acceleration, som man derfor burde 

undgå. Derfor skulle alle rutebilejere nøje se deres køreplan 

igennem og i fornøden omfang ændre den. Det var ikke 

meningen at nedsætte maksimalhastigheden mellem de 

enkelte stop, som var lovens 40 km/t., men man skulle ud 

fra en gennemsnitshastighed på 24 km/t have tid til stop. 

Hvis busser normalt havde ekstra meget gods og passage-

rer, skulle tid til omladning medtages i beregningerne.

Samme cirkulære formanede også rutebilejerne, at deres 

ringe skulle være oppumpede på det af fabrikantens op-

givne dæktryk, og selvfølgelig måtte ringe ikke overbelastes, 

og fælgkanten måtte ikke være rusten eller kunne skære.21 

Disse bedstemoderlige formaninger fra Ministeriet for 

Offentlige Arbejder blev udsendt på opfordring fra Ministe-

riet for Handel, Industri og Søfart. Der dukkede snart endnu 

et cirkulære op, hvorefter alle rutebilejere skulle udfylde et 

skema for hver enkelt af deres ruter, så man centralt kunne 

se, hvor lange de enkelte ruter var og hvilke busser, der 

endnu havde dæk.22

Longframe systemet med dobbelt bagaksel viste sin store berettigelse 

under verdenskrigens mangel på nyt gummi. Med den dobbelte aksel kunne 

køretøjet bruge dæk fra opklodsede personvogne. Også Sverige havde 

problemer med gummi; Volvo byggede derfor 4.700 lastbiler med dette 

system.

Ved siden af automaten, hvor man kunne trække NEFA-

lygter, hang løsningen på problemet med den manglende 

cykelslange: en slange af papirtov.
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Der var mange rutebiler, der måtte stoppe i de år. Situa-

tionen var de fleste steder i landet lige så kritisk i de sidste 

krigsår som hos Aalborg kommunale busselskab. I 1944 var 

dækkene på deres busser så nedslidte og havde reparatio-

ner med påboltede forstærkninger, at punkteringer og aflys-

ninger skete dagligt. I løbet af de fire krigsår havde selskabet 

kun fået fire dæk – endda af dårlig kvalitet – hvor man ved 

normal drift havde brugt 40. Busserne blev derfor standset 

i en periode i 1944. Igen i 1945 måtte busserne holde stille 

tidligt på sommeren, og først i oktober blev selskabet tildelt 

16 amerikanske slidbanedæk, så en vis drift kunne komme 

i gang igen.23

Også i byerne Århus, Helsingør og Horsens måtte bus-

driften ligge stille i længere tid på grund af manglende 

gummi.24 Undertiden måtte man sende billettøren ud på 

cykel for at hænge meddelelser op på stoppestederne, at 

ture var udgået.25

Kørsel under de nye forhold betød, at køretiden blev væ-

sentlig forlænget. En tur f.eks. mellem Husum – Kirke Vær-

løse – Husum, som normalt blev kørt på 1½ time, tog efter 

den justerede køreplan næsten to timer. Årsagen var både 

langsom kørsel på grund af generatorernes dårlige brænd-

stof til motoren, men også at der var en større publikums-

tilstrømning. Mens kørslen for vognmanden var reduceret 

25 % i 1942 af kørslen året forinden, faldt passagertallet kun 

4-5 %26

Mens det kneb med at få dæk og dieselolie, kunne benzi-

nen købes af busvognmænd i rimelige mængder. Dieselolie 

var dog et problem, da man endnu i 1947 kun kunne få 

tildelt 1/3 af de nødvendige mængder. Det betød, at vogn-

mænd måtte anskaffe sig køretøjer med benzinmotor.

Endnu i januar 1948 var der ruter, der helt eller delvist var 

indstillet på grund af mangel på brændstof eller gummi.27 I 

1948 kom der tilstrækkelige leverancer af dieselolie og gum-

miet blev frigivet i løbet af 1949.

De mørke cyklister og anden trafik

Trafikforholdene blev ændret væsentligt, da mørklægningen 

forhindrede vejbelysningen i at fungere optimalt. Det meste 

af en bys belysning blev slukket, men en lille belysning blev 

dog tilladt ifølge mærklægningsforskrifterne.

Problemerne med belysningen fik især cyklister at føle. 

Det var til eksempel tilfældet i Middelfart, hvor den smalle 

Brovej kun havde en snæver cykelsti. Her var der angiveligt 

sket flere alvorlige uheld ved, at cyklister havde påkørt led-

ningsmaster og lygtepæle ved cykelstien, eller de var væltet 

ned at den høje kantsten.

Det blev da anbefalet at male kantstenene hvide, så kan-

ten kunne ses. Det skulle ske med rigtig maling, for kalk ville 

blive gråt i regnvejr.

Politiet kom naturligt ind i sagen, og for at få cyklisterne 

til at bruge cykelstierne blev det anbefalet at opsætte en 

Landets beholdning af gummi slap op. 

Bilkørsel var dog så vigtig, at hjulene måtte 

holdes i gang. Her er en smedemester i 

Ålborg i gang med at konstruere et hjul 

omkring 1945.
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gadelygte – af den godkendte lyssvage slags – som kunne 

belyse opkørslen til cykelstien.

Det ser dog ikke ud til at have virket. Således kunne en 

klager til Justitsministeriet referere til den ”unyttige livs-

farlige Kantsten …idet den har forvoldt mange og lange 

sygelejer og ophold på Middelfart Sygehus. Både stedlige, 

men mest fremmede Cyklister lægger ikke mærke til, at 

der pludseligt fremkommer en sådan og derfor styrter til 

Jorden – nogle med brudte lemmer, andre får Chok, som 

sent forvindes”.28

Tog var et transportmiddel, som blev prioriteret højt, og 

selvom der forsvandt en del afgange, kørte togene som re-

gel. Jernbanetransporten overtog derfor en god del af den 

trafik, som tidligere havde været med bil og bus.

Persontransporten havde ellers haft en langsom falden-

de tendens i løbet af 1930’erne, men den blev afløst af en 

stærk stigning under krigen. Tilmed skete der en yderligere 

stigning i årene efter krigen, da jernbanetrafikken blev mere 

regulær, og det stadig var vanskeligt at skaffe benzin til de 

private transportmidler.29

Trafikforholdene blev forværret efterhånden, som kri-

gens afslutning nærmede sig. Således måtte al trafik på 

visse lokalbaner i januar 1945 indstilles søn- og helligdage, 

og i februar fulgte snart også stop på mandage, onsdage 

og fredage.30

Jernbanerne holdt i stor udstrækning samfundet i gang. 

Da der igen kom alternative transportmidler, forsvandt det 

meste af transporten dog igen.31

Det var således tilfældet med krigstiden nye vare, tørven, 

som hovedsagelig blev leveret fra de jyske brud. Efter krigens 

afslutning gik en stigende del af transporten af dette nødven-

dige brændsel over til lastbiler, hvor der var en stor mængde 

bl.a. med brændslet til de store elektricitetsværker.

Fred, men stadig restriktioner

Ved kapitulationen var forventningerne store. Freden var 

kommet, og alt det, man i mange år havde savnet, skulle nu 

opnås. Meget skulle indhentes, og man troede, at de be-

sværlige tider var forbi. Man skulle blive klogere.

Den sidste trafik med tyskerne gik heldigvis kun én vej, 

nemlig væk fra landet. Konsekvenserne af deres ophold var 

dog stadig til at få øje på. Således havde vejnettet i Midt- og 

Vestjylland især lidt skade f.eks. omkring de store militære 

flyvepladser ved Vejle, Skrydstrup og på Mols.

På grund af mørklægning var det vanskeligt at begå sig i 

trafikken om natten. Derfor blev kantsten malet med et hvidt 

mønster, ligesom cyklerne fik malet hvide bagskærme.

Genbrug af asfalt startede allerede under og efter 2. Verden-

skrig. Da forsyningerne igen flød rigeligt, glemte man hurtigt 

at spare på ressourcerne igen.
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I slutningen af 1945 kom der asfalt til landet. Det var dog 

en meget lille portion, men kunne dog hjælpe lidt på de 

mest nødvendige vinterreparationer, som tjære i den kolde 

tid ikke kunne benyttes til.

Vejene i den øvrige del af landet var heller ikke i for god 

stand. Landevejene havde klaret sig bedst, da deres belæg-

ning havde været stærkest, mens mange biveje kun havde 

fået en tynd belægning. Af landevejene var 73 % overflade-

behandlede, hvilket normalt krævede en efterbehandling 

efter 3-4 år. Det var ikke sket, hvorfor vejenes tilstand var 

kritisk.32

Selvom freden var kommet, var alt ikke som før krigen. 

Blandt andet havde der været store prisstigninger på varer 

og lønninger. Vejfolkene kunne se prisstigninger på op til 

det tredobbelte. Lønnen var fordoblet, men værre var pris-

stigningerne på materiel. Således kostede vejtjære købt på 

fabrik i 1939 110 kr. pr. tons, mens man i 1946 måtte betale 

hele 310 kr. Næsten lige så slemt var det med asfaltemul-

sionen, som kostede 105 kr. pr. tons før krigen og nu 223 kr. 

Tilsvarende med tæppemateriale, som var steget fra 30 kr. 

til 70 kr. pr. tons.33

Det helt store økonomiske problem var dog, at bevillin-

ger til amternes veje for en længere årrække var kraftigt be-

skårne. Hidtil havde de fået indtægter fra motorkøretøjernes 

afgifter; jo mere de kørte og jo flere køretøjer, der blev købt, 

jo flere midler havde man til at bygge veje for. Denne meget 

fornuftige sammenhæng ophørte ved krigens udbrud. Nu 

kørte bilerne ikke særlig meget, men vejene skulle stadig 

repareres. Staten lavede da den ordning, at den ”lånte” vej-

fonden de midler, som biler nu ikke betalte til staten. Forud-

sætningen var, at når det igen blev normale forhold, og bil-

afgifterne igen strømmede ind, skulle dette beløb afdrages. 

Derfor var der nogle barske år efter krigen, hvor der ikke var 

de sædvanlige midler.

I alt skyldte kommuner og amter mere end 145 mio. 

kr., hvilket var et enormt beløb på den tid. Her ønskede 

staten, at beløbet skulle tilbagebetales over 4-5 år. Staten 

lempede dog lidt på tilbagebetalingen, men det gav trods 

alt i nogle år meget stramme begrænsninger for vejud-

bygningen.34

Disse økonomiske stramme forhold var sikkert også an-

ledningen til, at regeringen i 1948 forøgede benzinafgiften. 

Hvor der i 1927 var blevet indført en 7 øres afgift pr. liter 

til vejforhold og i 1939 forhøjet til 17 øre, blev den straks 

efter krigen hævet til 27 øre og straks efter i 1948 til 40 øre. 

Der var stadig en særafgift, ”benzin-femøren”, som kom til 

under landbrugskrisen i 1930’erne samt 2 øre, som skulle 

gå til brobyggerier. Alt i alt var benzin-afgiften derfor på 47 

øre pr. liter. Så kunne man trøste sig med, at der ikke var 

sket forhøjelser på hverken indregistreringsafgiften eller 

vægtafgiften.35

Trafikken så småt i gang

I 1945 forværredes energisituationen alvorligt, da kulleve-

rancerne sydfra næsten totalt udeblev. Det betød, at tog 

ikke måtte køre på søn- og helligdage, hvorfor Omnibus-

udvalget forudså, at passagererne i stedet ville tage bussen. 

De iværksatte derfor tilsvarende et forbud mod buskørsel 

på søn- og helligdage, så de bestående gummihjul kunne 

spares lidt endnu!

Jernbanernes trafik kom dog efterhånden i gang igen. 

Krigens uplanlagte afbrydelser var forbi, og køreplanen 

kunne i vid udstrækning blive overholdt. De hidtidige re-

striktioner blev lempet noget. Således fik køreplanen i 1946 

tilladelse til at få hele 75 % af førkrigstidens togtrafik.36

Det var faktisk også heldigt, at togtrafikken blev forbed-

ret, for en stor del af den øvrige trafik måtte fortsat lide un-

der krigstidens problemer. Det var kun få erhvervsgrupper, 

som kunne få køretilladelse og benzin. Det var kun dem, 

hvis kørsel gavnede samfundet bredt. Således kunne vogn-

mænd, køreskoler og taxa få del i fredens goder. Derimod 

måtte alle private endnu vente på at få deres biler fuldt ud 

til at køre igen. F.eks. måtte handelsrejsende for det meste 

stadig tage toget rundt for at besøge kunder. Handelsmini-

steriets udmeldinger blev iagttaget med stor interesse, om 

der blev givet frit. Desværre måtte man i 1946 endnu se til, 

at ministeriet fortsat kun gav en mindre benzintildeling til 

Mange så misundeligt på skilte 

af denne type, som gav ejeren 

tilladelse til at køre, mens andre 

blev nødt til at klodse deres 

køretøj op.
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højest 3 dages arbejdskørsel samt den lille ration, som alle 

bilister fik tildelt til luksuskørsel.37

Ikke alene brændstoffet var et problem for kørslen; 

manglen på gummi holdt stadig mange biler opklodset 

i garagen. De mange, som havde afleveret deres dæk og 

slanger, måtte nu længe vente forgæves på at få det erstat-

tet med nyt.

Biler var det næsten endnu værre med. Under krigen 

havde det ikke været muligt at anskaffe sig nye biler, og 

tillige havde manglen på reservedele gjort reparationer 

vanskelige. Resultatet var, at bilparken var nedslidt, da man 

udelukkende kørte med førkrigs biler. Det var på høje tid 

for en udskiftning.

Her havde regeringen imidlertid sat en stor og kraftig 

stopklods. Der skulle ikke ødsles kostbar udenlandsk valuta 

til køb af den luksus, man formodede personbilen stod for. 

Det var næsten umuligt at få tilladelse til at købe en ny bil til 

andet end den vigtigste kørsel. Man måtte dog gerne købe 

brugte biler, men de var jobbet op i så meningsløse høje 

priser, at det var urealistisk for de fleste.38

Tiden gik, men restriktionerne fortsatte. Man oplevede 

en skuffelse over, at freden ikke med det samme betød 

bedre tider, og folk begyndte at reagere. Der blev afholdt 

protestmøder i 1946, men lige lidt betød den folkelige opi-

nion, for benzinrationeringen fortsatte. Selv erhvervsfolk 

måtte nøjes med 25-30 % af et normalt benzinforbrug. 

Endnu engang blev der i 1947 protesteret mod de rej-

sendes restriktioner. Nu gjaldt protesten, at landets kroer 

skulle holde lukket en dag om ugen for at begrænse rej-

seriet og forbruget.

Undertiden så det ud til, at der skete lempelser, som da 

der kom lastbiler til landet i 1946, men snart efter blev im-

porten stoppet igen fra nytår 1947. Der var tilsvarende kom-

met privatbiler til automobilforhandlerne, men de kunne 

kun få lov til at sælge, hvis det var til ”livsvigtig” kørsel, så de 

var næsten ved at fortvivle, når de så de mange potentielle 

købere se forgæves efter de nye bilmodeller.

For togene blev trafikken i 1947 forbedret noget, 

selvom det stadig var vanskeligt at rejse. Togpriserne var 

tilmed steget, og når man skulle spise på færgernes re-

staurationer, var priserne også her steget takket været re-

staurationsskatten.

Stadig kørselsbegrænsning – zonekørsel

I 1946 måtte man igen frit køre i bil. Det var der stor glæde 

over, selvom benzinrationeringen fortsatte og at den ben-

zin, myndighederne havde foranlediget fremskaffet, havde 

et oktantal på 72-74.39

På oversigten over reparationer og fornyelse 

af en landevej ved Sønderborg kan vi 

læse, at der efter 1939 først blev udført 

en reparation på vejen i 1948. Manglende 

vedligeholdelse var generelt meget typisk 

for de fleste af landets veje.
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Til gengæld blev der indført en ordning for at reducere 

kørslen. Kørslen måtte kun ske inden for bestemte zoner. 

De folk, som kunne dokumentere, at de tidligere havde haft 

kørsel uden for ”hjemmezonen”, kunne opnå tilladelse til 

også at køre udenfor, hvis man havde en god og nødven-

dig grund.40

Zonekørsel var let at administrere for politiet, for siden 

de første nummerplader i 1903 havde hvert amt sit bogstav 

foran løbenummeret. Systemet med en lokal registrering 

fortsatte helt frem til omkring 1968, hvor det blev overtaget 

af Centralregisteret for Motorkøretøjer; det sidste årti dog 

med to bogstavkombinationer.41

Manglen på materialer fortsatte. Der kom dog en vis 

mængde gummi i løbet af 1947-48, så landets lastvogne i 

bogstaveligste forstand blev ”dækket”. Helt galt var det med 

privatbiler, som stadig havde mere end svært ved at få dæk 

og slanger.

De efterhånden mange traktorer fik tilsvarende pålagt 

begrænsninger, hvor de indregistrerede kun måtte køre 20 

km fra pågældende ejendom, mens de uregistrerede trak-

torer skulle nøjes med at køre med redskaber til og fra deres 

arbejdssted.42

Vognmændene var dog ikke tilfredse med zonekørs-

len. Hvis de skulle respektere zonegrænserne, havde de 

fået problemer med at have en økonomisk kørsel, når de 

ikke kunne få nær så meget returgods, som de plejede. 

Der blev derfor givet dispensation, hvorefter f.eks. fynske 

vognmænd måtte hente brunkul i de jyske brunkulslejer 

og tørv fra de sønderjyske amter, ligesom vognmændene 

i Thisted måtte hente brunkul lige syd for deres zone-

grænse. Disse dispensationer blev imidlertid inddraget i 

1948, da statsbanerne kunne fortælle, at de havde ledige 

jernbanevogne. Vognmænd måtte dog fortsat køre ud af 

zoner med deres gods, mens vognmænd i andre zoner 

ikke måtte hente, hvilket selvfølgelig gav anledning til en 

del surhed i vognmandsbranchen.43

Selvom det så ud til, at tingene blev lidt bedre, opstod 

der dog tilbageskridt. Her havde vognmændene ellers fået 

ophævet restriktionerne på foderkorn til deres heste, men 

i 1948 var der store problemer med i det hele taget at få 

klid og melasse til hestene. Vognmændenes organisationer 

måtte derfor arbejde på, at rationeringen blev genoptaget, 

så de kunne få deres hestevogne ud at køre igen.44

Zoneloven havde vist sig at være en effektiv metode til at 

stoppe længere transporter, men den var upopulær. Da der i 

1948 var begyndt at komme lidt mere benzin til landet, blev 

der lempet lidt. Politiet kunne nu give dispensation, hvis det 

drejede sig om kørsel med udenlandske turister. Betingelsen 

var, at andre befordringsmidler ikke kunne benyttes. Almin-

delige udflugtsture kunne der ikke blive tale om, men der 

blev givet dispensation til kørsel for teatertrupper, orkestre 

på turné og sportshold.45

Det lysnede til sidst

Befolkningen ventede på de gode tider, men det varede 

dog længe, og selvom også erhvervslivet pressede på, 

måtte handelsminister Krag mange gange afslå opfordrin-

ger: ingen import af køretøjer; heller ikke af lastbiler. I 1948 

måtte man således prioritere anskaffelse af reservedele til de 

nedslidte køretøjer, man trods alt havde, inden nye køretøjer 

skulle konkurrere om de sparsomme dollars.

Dæk var stadig et af de helt store problemer. Hvor man før 

krigen havde importeret ca. 170.000 dæk og slanger om året, 

havde importen under krigen været minimal. Efter krigen var 

der blevet importeret ca. 230.000 stk. i alt til lastbiler og busser, 

mens personbiler havde fået 200.000 dæk og slanger.46

Pludselig blev autogummi frigivet i kølvandet på Mars-

hallhjælpen, og den uventede nyhed blev selvfølgelig mod-

taget med glæde.

Derimod var det stadig vanskeligt at erhverve en bil. Der 

var ganske vist også ved at komme privatbiler til landet, men 

Mange veje i Jylland blev hårdt belastet under krigen. Her 

ses en række lastbiler ved brovægten ved Søby brunkulsleje 

i 1956. Bemærk lastbilens trekantede skilt, som angav, at der 

blev kørt med påhængsvogn.
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Direktoratet for Vareforsyning vågede nøje på fordelingen, 

hvor ansvaret på en måde var uddelegeret til erhvervsorga-

nisationer. Således fik Fællesrepræsentationen af handels-

rejsende i 1947 lov til at indstille 50 af sine medlemmer til 

en ny vogn. Det var dog langt fra nok til at dække behovet, 

for 2.000 medlemmer havde søgt. Der blev senere stillet lidt 

flere biler til salg, men endnu i 1950 skulle foreningen udtale 

sig til Direktoratet – også for de handelsrejsende som ikke 

var medlemmer af foreningen.47

Langsomt blev de trafikale forhold normaliseret, men for 

mange var der stadig lang vej igen, før trafikken nåede op på 

de forhold, der havde været i slutningen af 1930’erne. Til ek-

sempel havde Sundahls Vognmandsforretning haft 4 store 

lastbiler før krigen, mens de i 1950 kun havde en enkelt, 

som så til gengæld med sine 10 tons var meget større end 

de tidligere.48 Faktisk er kapacitetsforøgelsen mellem 1935 

og 1949 anslået på hele 150 %. Ikke alene blev lastbilerne 

større, men det blev også almindeligt med hængere, hvilket 

havde været ret usædvanligt før krigen.49

Den statslige kontrol med vognmændenes priser fort-

satte. I 1949 kunne der dog i stedet for maksimalpris blive 

indført en minimalpris, som blev godkendt af Priskontrol-

rådet.50

De sidste kørselsrestriktioner sluttede med zonebe-

grænsningsordningens ophævelse i efteråret 1950. Selvom 

det stadig kunne være vanskeligt at købe bil, var trafikken nu 

blevet normal igen. Den var tilmed hurtigt steget væsent-

ligt; således kørte der 836.000 køretøjer over Lillebæltsbroen 

i 1951, hvilket var en stigning på hele 46 % i forhold til det 

trafikmæssigt største førkrigsår 1938, hvor der kun kørte 

573.000 køretøjer.51

1952 blev også året, hvor handlen med motorkøretøjer 

blev givet næsten fri. Der var dog endnu den begrænsning, 

at man skulle søge om indkøbstilladelse. Man kunne ganske 

vist købe bil uden, men så skulle man til gengæld betale en 

såkaldt dollarpræmiering. Derved kunne en lille bil som en 

Skoda til 11.560 kr. komme til at koste 15.590.52 Først i 1957 

blev det helt frit at købe bil – hvis den var europæisk.53

Mange mindre landeveje blev nærmest slidt op af tung transport som denne lastvogn med tørv fra Lille Vildmose.
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VEJSEKTOR MELLEM MATERIALEMANGEL 
OG BESKÆFTIGELSESFREMME

Som ved mange andre af samfundets sektorer fik også vej-

folkene vanskeligheder med at passe deres arbejde. Der 

var nemlig store problemer med at fremskaffe materialer. 

Selvom der var visse mængder, blev også det rationeret. 

Mangel på asfalt og tjære

Som krigen skred frem, blev materielmanglen mere og mere 

kritisk. Asfalt kom stort set ikke til landet og havde længe 

ikke været til at anskaffe, og tjære, som ellers kunne fremstil-

les på gasværkerne, skulle også vise sig at blive et problem 

– en stor del af tjæren før krigen var importeret.

Tjærekompagniet begyndte at fremstille et erstatnings-

produkt for asfaltemulsion, men baseret på tjære. Tarnac-

emulsion kom på markedet i 1940. På kompagniets fabrik i 

Nørre Åby begyndte man også at erstatte asfalt med tjære, 

hvilket naturligvis klart var et dårligere produkt.54

Allerede i 1942 var det blevet et så stort problem, at tjære 

blev rationeret ret skrapt. Her var vejsektoren i kamp med 

tagpapindustrien. Endnu værre blev det under gasratione-

ringerne forårsaget af manglende forsyninger af kul til gas-

værkerne.55

Direktoratet for Vareforsyning kom på arbejde med at for-

dele de materialer, som trods alt fandtes til bygning og repa-

ration af veje. Det angav i 1943, at hvis der fortsat kom kul til 

gasværkerne, så ville den disponible tjæremængde kunne 

blive på 25-30 % af gennemsnitsforbruget af tjære (og delvis 

asfalt) i årene 1937-1941. Fordelingen til de enkelte kom-

muner ville blive forestået af asfalt- og tjæreindustrien. Indu-

strirådet havde samtidig nedsat et Tjæreudvalg, som kunne 

tage sig af klager, hvis der skulle komme sådanne. 56

Denne mangel fortsatte efter besættelsen var slut, og 

endnu værre var det, at kvaliteten af den tjære, der kunne 

fås, blev betragtelig dårligere. Tidligere blev tjæren fra de 

forskellige gasværker blandet på tjærefabrikken. Nu var der 

så stor mangel på tjære, at den blev lavet, så snart den kom 

til fabrikken. Derfor varierede kvaliteten meget.

Asfalten var imidlertid også dårlig, viste flere mislykkede 

vejarbejder. Det viste sig, at dårlig asfalt især kom fra de as-

faltværker, som var henvist til råvarer fra Kalundborg Olieraf-

finaderi. Varedirektoratet havde kun tildelt asfaltfabrikkerne 

affaldsfedtsyre til at blande med, og det gik ikke. Fabrikkerne 

kunne næsten ikke emulgere denne asfalt, og når det lyk-

kedes, gav det i bedste fald bundfald i tromlerne og ’brød’ 

i dyserne.57

Mangel på jern og træ

Det var ikke alene asfalt og tjære, der blev benyttet til vej-

byggeri. En lang række andre materialer blev brugt til broer, 

dræning, rækværker etc., og efterhånden opstod der også 

forsyningsproblemer for dem.

Således blev der i sommeren 1941 lagt grænser for, hvor 

meget materiale man måtte benytte. Regeringen var dog 

samtidig bange for, at for kraftige restriktioner ville betyde 

en yderligere arbejdsløshed ud over den forventede, hvorfor 

der trods alt skulle leveres nogle materialer. Således blev der 

lagt loft på, hvor meget der kunne udleveres. For hver 10.000 

kr. arbejdsløn, måtte der maksimalt benyttes ½ tons jern. 

Det kunne blive et problem ved anlæg af betonkørebaner, 

men også ved almindeligt vejarbejde var der en lang række 

steder, hvor der normalt blev benyttet armeringsjern, såsom 

monierrør, til gennemløb, ligesom der normalt blev opsat 

rækværker med jern. Det blev dog tilladt at bruge lidt mere 

jern ved visse anlægsarbejder. Således blev kvoten sat til 1½ 

tons ved gadeanlæg i forbindelse med rørlægning, 1,8 tons 

ved almindeligt kloakarbejde og 2 tons ved broarbejde. Det 

maksimale var udleveringen af en kvote på 3 tons, men det 

gjaldt kun byggeri af mole- og kajanlæg for fiskerihavne.

Ikke kun jernet fik kvoter. Det samme skete for træ, hvor 

der maksimalt måtte benyttes 10 m3 pr. 10.000 arbejdsti-

mer. Dog var der ikke begrænsning ved brug af forskalling 

til broer.58

Senere blev der yderligere stramninger med hensyn til 

jern, hvilket bl.a. berørte bygningen af viadukter og broer. 

Ved restriktionerne tænkte man dog på beskæftigelsen. 

Beskæftigelsesrådet satte derfor en kvote på 240 tons jern 

til vejarbejder, der skulle udføres af Vejfonden eller af Kryds-

ningsfonden, men hvis kommunerne selv betalte for vejar-

bejdet, ville der være hele 1.200 tons at fordele af.59

Cykeldæk til vejvæsenet

Det var ikke kun lastbiler og busser, som havde mangel på 

gummi. Det gjaldt selvfølgelig også cyklerne. Det fik vejvæ-

senets personale også at føle, og man søgte derfor om at 
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være med i tildelingen af ekstra cykeldæk i 1943. Det blev 

dog afslået med henvisning til, at de i stedet skulle fremskaf-

fes ad de sædvanlige kanaler.60

Manglen på gummi fortsatte naturligvis, og vejfolkene 

fortsatte deres opfordringer. De havde set, at Direktoratet for 

Vareforsyning havde sikret en lang række erhvervsgrupper 

en særstilling. Således kunne læger, dyrlæger, sygeplejersker, 

jordemødre, landpostbude, vægtere og grænsegendarmer 

få fat på de dyrebare dæk. Direktoratet afslog igen at begun-

stige vejvæsenet, men lod dog en dør være åben; hvis det 

viste sig, at forhandlerne havde dæk, så kunne vejvæsenets 

personale ikke afvises.61

I slutningen af krigen måtte vejarbejderne stoppe de fle-

ste steder i landet, dels på grund af manglen på materialer, 

men også fordi man ikke kunne få transporteret de materia-

ler, der trods alt var. Manglen på gummi gjorde især belæg-

ningsarbejdet umuligt, da der ikke kunne skaffes lastbiler.

Tillige blev der problemer med at få arbejdskraft. Det gav 

en større fortjeneste at arbejde ved befæstningsarbejde for 

den tyske værnemagt eller ved tørvegravningen.62

Ler i stedet for asfalt og tjære

Som krigen gik, og forsyningssituationen blev mere og mere 

alvorlig, fik det også folk til at tænke nye tanker. Således blev 

det alvorligt undersøgt, om man i stedet for asfalt og tjære 

kunne benytte ler som bindemiddel i vejene. Vejforskere og 

firmaer begyndte at udføre forsøg med ler, og der udkom 

flere udredninger.

I USA havde man tidligere brugt ler, og i den aktuelle 

situation kunne man trække på de erfaringer, der var høstet 

i vores naboland Sverige. Her havde man ikke haft råd til at 

belægge sine veje med asfalt, men havde i stedet til stadig-

hed påført ral og grus, når en vej trængte til ny belægning. 

Vejbelægninger i 1½ meters tykkelse var ikke ualmindelige. 

Her havde vejhøvle været gode redskaber, hvorved vejene 

blev jævne med få midler.

En nærmere analyse af de bedste veje havde afsløret en 

idealkurve for størrelserne på de enkelte korn i et vejmate-

riale. Ved at være opmærksom på dette var vejene blevet 

meget bedre. Det var også derfor, at man i 1937 var begyndt 

at forbedre vejene ved at tilsætte ler. Metoden var billig, og 

reparationer kunne ske ved blot at hælde lidt lerbeton ud 

fra en lastbil.

Herhjemme havde Dansk Dammann Asfalt allerede i 

1936 udført forsøg med udlægning af lerbetonbelægning. 

Det var sket på en 2 km lang strækning på vejen Næstved-

Aaderup, hvor den tredelte vej på de to yderste baner var 

belagt med cementbeton, mens overhalingsbanen i midten 

blev udført som lerbetonbelægning med et dæklag af tjære 

øverst.63

Det blev dog ved forsøgene. Metoden fandt ikke tilhæn-

gere i praksis.

Krigsmateriel til Hanstholm – og motorvejsplaner

Besættelsesmagten kom på mange måder til at præge livet. 

Der var især i Jylland store områder med tung militær trafik. 

Det kunne give anledning til, at besættelsesmagten stillede 

særlige ønsker til danske veje. Her følger et eksempel fra 

Thy.

Den tyske Værnemagt arbejdede på at etablere ”Atlant-

volden”, som skulle gå fra Kirkenæs i nord til Pyrenæerne 

i syd som forsvar mod en evt. engelsk invasion. Et af de 

centrale steder i Danmark var Hanstholm, som fik et stort 

fæstningsanlæg til at supplere et tilsvarende i Norge, Batteri 

Vara. De to anlæg tilsammen kunne beherske indsejlingen 

i Skagerrak.

Befæstningens fire kæmpe kanoner på 38 cm havde 

hvert et kanonrør på 110 tons. Selvom de var blevet trans-

porteret på blokvogne, havde vejene lidt meget.

Værnemagten ønskede i 1943 at få vejene til Hanstholm 

forbedrede – bare en enkelt granat til de største kanoner 

vejede 800 kg – og Ministeriet for Offentlige Arbejder blev 

kontaktet for at få vejen fra Silstrup til Vorupørvej istandsat 

hurtigst muligt. Vejen igennem Thisted var for dårlig, og 

man ønskede transporterne kørt over den forstærkede vej 

og videre over Skinnerup til Hanstholm.

Amtsvejvæsenet fik pålagt opgaven, og to af dets yngre 

ingeniører udførte selve projekteringsarbejdet som fritids-

arbejde. Der var dog stillet den betingelse fra besættelses-

magtens side, at der til brug ved vejarbejdet ikke måtte 

benyttes maskiner og andet materiel fra igangværende 

befæstningsarbejde ved Vestkysten. Licitationen blev givet 

til det lavestbydende firma, Wright Thomsen & Kier, som på 

trods af deres mange øvrige anlægsarbejder på Vestkysten 

kunne stille med alle de nødvendige maskiner, så vejarbej-

det blev udført ret hurtigt.64
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I den anden ende af landet fik besættelsesmagten også 

indflydelse på vejbyggeriet. Efter et tysk pres vedtog Rigsda-

gen i 1941 at anlægge motorvej og jernbane til Rødby. Da 

første spadestik skulle tages, kunne pressefotografer tage 

det berømte billede af minister Gunnar Larsens knækkede 

spade.

Det blev dog ikke amterne, der kom til at stå for de første 

motorvejsbyggerier, men den nyoprettede Teknisk Central. 

Det var også denne, som planlagde Ringmotorvejen om-

kring København og Hørsholmvejen som motorvej. Denne 

vej var påbegyndt af Københavns amt i 1938 som facadeløs 

vej, men skulle efter tysk forbillede være motorvej.

Beskæftigelsesarbejde – uden maskiner

Den store arbejdsløshed i 1930’erne fik på mange måder 

konsekvenser for vejsektoren. Vejarbejde begyndte at blive 

mere end blot bedre veje; det blev en social foranstaltning 

gennem beskæftigelse.

Nationaløkonomerne opstillede på den tid konjunktur-

politiske teorier, hvorefter først og fremmest vejudgifter 

skulle anvendes til at stimulere beskæftigelsen og den øko-

nomiske vækst under depressionsperioder. Omvendt skulle 

man standse de fleste vejarbejder, når højkonjunktur og 

mangel på arbejdskraft truede med at skabe ubalancer.

De første tiltag skete efter, det var blevet muligt at iværk-

sætte nødhjælpsarbejde ifølge loven om arbejdsanvisning 

og arbejdsløshedsforsikring i 1933. I starten blev der kun 

ydet 20 % i tilskud, men da det ikke gav tilstrækkelig med 

nyt arbejde, blev det hævet til 30 % og senere i 1937 til 40 

%. Tilskuddet kunne endda stige til 50 %, hvis der ved arbej-

det blev beskæftiget langvarigt arbejdsløse, der ved ansæt-

telsen ikke havde haft arbejde i 10 måneder gennem de 

seneste to år 65

Nødhjælpsarbejdet skulle være arbejde, som ellers ikke 

ville blive bragt til udførelse. I det hele taget skulle man 

rundt om i amter, kommuner og sogneråd være meget op-

mærksom på reglernes mange detaljer. En lille kommune fik 

store problemer, for den havde sat et arbejde i gang, men 

arbejdet var betinget af, at der skulle ansættes familiefædre, 

hvorfor der ikke blev udbetalt statstilskud.66

Nogle regler var betinget af, at der blev benyttet inden-

landske materialer, og andre gjaldt unge, som man mente 

skulle arbejde i mindst 6 måneder, og at det skulle ske i hold 

på 30-40 stykker. De skulle da ansættes 48 timer om ugen, 

hvoraf mindst de 28 timer skulle være arbejde, mens den 

resterende tid kunne være undervisning og sport. Denne 

form for arbejde kunne f.eks. benyttes til afgravning af de 

største bakker. Der var samtidig forbud mod at bruge gra-

vemaskiner.

Der fortsatte med at komme nye muligheder med til-

hørende indviklede regler. Penge via en fælleskommunal 

udligningsfond kom til at flyde fra 1937. Det var stadig til 

Ingen gravemaskiner måtte bruges, 

da Skanderborgvej ved Århus som led 

i beskæftigelsesfremme blev omlagt i 

1930’erne.



272 1939 – 1953

arbejde, som man ellers ikke ville have udført f.eks. afgrav-

ning af bakker, forlængelser eller udvidelser af veje, anlæg af 

spadserestier og fortove osv. Pengene kunne også benyttes 

til skærveslagning og harpning af grus ud over det normale. 

Arbejdstiden var for forsørgere og ikke-forsørgere 36 timer 

respektive 30 timer.67

Det blev i 1940 i forbindelse med yderligere bevillinger 

på 15 mio. kr. indskærpet, at man måtte igangsætte det 

forberedende arbejde ved vejbyggeri, men vejene måtte 

først gøres færdige efter krigen, medmindre man da selv 

kunne skaffe de fornødne materialer.68 Der begyndte at 

blive panik hos centraladministrationen. Der blev bevilget 

yderligere 50 mio. i 1941 til særlige vejarbejder, som skulle 

iværksættes så hurtigt som muligt. Samtidig blev amt-

mændene pålagt, at de skulle påse, at alt planlagt hurtigst 

muligt kom i gang.69 Der kom imidlertid kontraordre fra 

Arbejds- og Socialministeriet det følgende år. Disse særlige 

vejarbejder måtte ikke sættes i gang, da man var bange 

for, at der kom til at mangle arbejdskraft ved landbruget 

og tørvegravningen.70

De danske arbejdere skulle dengang have et arbejdskort, 

som skulle påtegnes med ansættelsestidspunkt og tids-

punkt for arbejdets ophør. Dette kort gav problemer ved 

snerydning ved de store snefald i begyndelsen af 1940’erne, 

da vejmyndighederne skulle indsamle arbejdskort fra de 

mange hundrede arbejdere for at give påtegning.71

Det var nok ikke et tilfælde, at en vejtromle prydede valgplakaten for 

Socialdemokratiet ved kommunalvalget i 1937. Vejarbejde var i stor 

udstrækning blevet et politisk redskab i socialpolitikken.
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Vejbyggeri var blevet et led i de skiftende regeringers 

regulering af arbejdsløsheden, mere end det var langsig-

tet planlægning i et vigtigt samfundsområde. Således blev 

vejfolkene endnu engang stoppet i deres arbejde i 1944, 

hvilket gentog sig i 1946, da der så ud til at blive mangel på 

arbejdskraft.72 I 1947 blev der lempet lidt, men dog måtte 

der ikke igangsættes nye arbejder. Denne gang skyldtes til-

bageholdenheden regeringens angst for, at det skulle give 

ekstra valutaudgifter.73

Snerydning – koster nu penge

Besættelsestiden er kendt for de store isvintre. Her kom vej-

væsenernes vintertjenester for alvor på prøve.

Mens snefaldet 1938/1939 havde været begrænset, kom 

det i helt andre mængder det følgende år. Sneen startede i 

juledagene lige til at give den rette julestemning, men her-

efter blev det vintervejr helt frem mod april. På Bornholm 

var der ca. 95 dage med snerydning; heraf sneede det de 42 

dage, mens der var snefygning i størstedelen af de øvrige. 

Vejene var helt lukket i ca. 12 dage, og inspektion rundt på 

øen kunne nogle dage kun ske på ski.

Vejvæsenerne stod over for nye og store udgifter. Mere 

end 2.000 arbejdsmænd måtte på Bornholm i gang i længe-

re perioder. Da jernbanerne på øen samtidig skulle benytte 

6-700 mand, var det et stort arbejde at lave aftale med de 

mange mennesker. Vejvæsenets kontor med tre kontormed-

hjælpere skulle sørge for hver uge at udbetale løn, beregne 

feriepenge og alle de øvrige administrative opgaver for de 

mange mennesker.

Dagligt blev der kørt 10 timer med sneplov; i nogle døgn 

op til 14 timer. For den lille ø kom udgifterne til snerydning 

til at beløbe sig til 620.000 kr. for amt, kommuner og jern-

baner – 13-14 kr. pr. indbygger – hvilket var en stor og til 

dels ny udgift, som man bagefter ikke kunne se, man havde 

fået noget ud af.

Man opdagede, at sneplove måske ikke var den helt sto-

re lykke. Med det meget snefald og især den efterfølgende 

blæst blev der dannet store driver, hvor sneplovene havde 

lavet volde, mens markerne rundt om blev blæst helt bare 

for sne.

Mange steder måtte spidsplovene give op. Der var mange 

km vej med 6 meter høje driver; enkelte var oppe på 8 meter, 

hvorfor snekasterne måtte anbringes i afsatser over hinanden 

for at skovle sneen til side. Elektricitetsværkerne måtte anbrin-

ge advarselsskilte for stærkstrømsledningerne, hvor driverne 

ragede så højt op, at man let kunne komme til at røre dem.74

Mere end hundrede tusinde mennesker skovlede sne landet 

over, når vintervejret satte ind. Her en lille del af snerydderne 

på Bornholm i en af de slemme vintre i 1942.
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Snerydning – for kaner

Loven om snerydning skulle sikre, at biler kunne komme 

frem på vejene. I løbet af 1940’erne forsvandt bilerne som 

nævnt i stort tal fra vejene, og samtidig blev vintrene om 

muligt endnu hårdere. Det gav helt specielle forhold for 

vejadministrationerne. Vi skal høre om hvorledes disse vintre 

blev klaret – endnu engang med eksempel fra Bornholm.

Ifølge den nye lov om snerydning skulle amterne allere-

de i november udlægge midlertidige veje på de steder, hvor 

vejforbindelser normalt ville blive spærret ved større snefald. 

Også kommunerne havde ret til at oprette midlertidige veje, 

når evt. færgefart blev sat ud af kraft.

I 1940/41 var der ikke mere normale forhold. Der var kom-

met et generelt forbud mod at benytte benzin til kørsel med 

sneplove. Det blev derfor besluttet helt at undlade snekast-

ning med henblik på bilkørsel, men kun så tilstrækkeligt at ve-

jene kunne blive farbare for kanekørsel. Allerede om efteråret 

blev de steder mærket af med stager, hvor der kunne være 

tale om midlertidige veje ved at køre ud over markerne.

Nu skulle vejmændene sørge for, at vejene overalt kun-

ne passeres af slæder. Især skulle de drage omsorg for, at 

alle omkørselsveje til enhver tid var fornødent afmærkede, 

jævne og i orden.

Ordningen fungerede godt. Transport med hest og 

slæde var muligt hele vinteren, og da samtidig jernbanerne 

blev holdt åbne, kunne folk blive transporteret rundt på 

øen. Hele perioden fra nytår til et stykke ind i marts måned 

måtte hestene tage over for de motorkøretøjer, som endnu 

kørte.75

Ordningen med kanekørsel om vinteren blev i øvrigt 

gentaget den følgende vinter 1941/1942.76

I det sydfynske var vintrene 1940, 1941 og 1942 tilsvaren-

de strenge. Således lukkede isen for færgerne til Langeland 

og Ærø. I stedet etablerede vejvæsenet landeveje på isen, 

hvor der var sat vejmænd til at ordne vejene, opsat vejvisere, 

udsat vagtmænd og ordnet snepløjning. Hver dag kørte 100 

biler over isen på de udstukne veje.

Det viste sig, at man måtte flytte vejene næsten dagligt, 

da trafikken skørnede isen. Man havde aldrig prøvet sådan-

ne vinterveje før, hvorfor man var ængstelige, men der skete 

ingen uheld på vejene. Derimod gik det ikke så godt, da en 

lastbil ville skyde genvej.77 

Kommer der mon snart sne? 

Kommer der mon snart sne? kunne mange arbejdsløse øn-

ske for at kunne få arbejde og indtægt.

Det var tilfældet for Aksel Sørensen, som vi skal høre lidt 

om i 1942. Han var bygningshåndværker og havde derfor 

generelt ikke så meget at lave om vinteren, men gik i stedet 

til kontrol på det stedlige fagforeningskontor.

I hele to år under krigen kom der så meget 

sne på Bornholm, at man opgav at rydde 

vejene for bilerne, som jo alligevel ikke 

havde benzin til at køre for. Derimod 

ryddede man vejene, så de blev bekvemme 

for kaner.
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Da sneen kom, blev han sendt ud til gårdejer Knud Niel-

sen i Jonstrup, som var snefoged i det område. ”Jeg skulle 

bruge en god skovl og gik til Brugsen. Der var to størrelser 

at vælge imellem, og jeg tog selvfølgelig den største. Jeg 

var ung og stærk, 24 år, og mente, at til sne var det bedst 

med en stor skovl, der kunne tage noget med sig, så vi snart 

kunne få ryddet de veje.

Den kommunale sneplov til landevejene var en, der var 

lavet af træ og trukket af tre heste. Den havde form som et 

stort V, og kunne bagtil indstilles i bredden, alt efter som det 

passede til forholdene.

Det var husmand Martin Rasmussen fra Harreshøj, der 

lagde heste til. Desuden var der to arbejdsmænd med til, 

ved hjælp af en lang styrestang bagud, at holde sneploven 

nogenlunde lige på vejen. Denne sneplov kunne holde 

vejene farbare, når der var et moderat lag sne, men hvor 

der var større mængder føget sammen i driver, kunne den 

selvfølgelig ikke klare det. Det er så her, jeg kommer ind i 

billedet.

Snefogden havde distrikt i Jonstrup-området fra Guld-

smedevej igennem Jonstrup til kommunegrænsen ved 

Søbækrenden. Guldsmedebakken blev ryddet sidst (vistnk 

fordi snefogeden var lidt på kant med ejeren af Guldsme-

degård!). Vi var et sjak på 6 mand, og i det store og hele 

passede vi os selv og vor snekastning. Vi gik så i gang med 

at grave os igennem snemasserne på de lukkede veje. Det er 

jo sådan med sammenføget sne, at det er noget fast, så man 

med skovlen skærer det ud i ret ensartede blokke, kaster 

dem ud til siden, og på den måde bliver man ved, til man er 

færdig med den bakke og fortsætter så med den næste.

Vi kom vel igennem vort vejstykke i løbet af ugen, men 

så traf det sig så heldigt – eller uheldigt – hvad man nu vil, 

at det om søndagen igen blev snestorm, og om manda-

gen kunne vi begynde forfra. Og sådan gik det et stykke tid. 

Når vi var færdige, ja sommetider ikke engang det, blev det 

snestorm igen, og jo højere de opgravede volde blev, desto 

mere sne var der plads til på vejen.

Men der var da også mange dage med klart vejr og sol-

skin, og da kunne det være helt rart at gå der. Og solbrændte 

blev vi. Utroligt så brunende virkning solen har på den tid 

af året, når det samtidig er kold skarp blæst. Da kunne det 

ske, at vi blev overstadige, og en af os tog til købmanden og 

købte en flaske ”Pullimut”, en dansk portvin. Så tog vi den lidt 

med ro, nød det gode vejr og den friske kolde luft. Syntes at 

livet alligevel var dejligt, at vi havde godt solidt arbejde – der 

var ikke udsigt til tøvejr foreløbig. Fik vi ikke åbnet vejen den 

dag, så måske den næste.

Når det blev tid til at spise den medbragte madpakke, 

gik vi op til Søbækgård. På fodergangen i kostalden foran 

køerne sad vi og spiste vor mad. Dér var lunt og godt, og 

på dén gård var der renlighed og orden, så det at sidde og 

spise i stalden hos køerne generede os ikke.

Alle steder i landet var der store trafikale 

problemer under de kraftige snevintre i 

begyndelsen af 1940’erne. ”Posten skal ud”, 

ser ud til at være mottoet for postvæsenet i 

Viborg.
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Midt i det hele fik vi isslag, hvor regnen blev til is, når den 

faldt til jorden. I to døgn regnede det, og islaget oven på 

sneen blev tykkere og tykkere. Alt udendørs blev dækket af 

is. Store grene brækkede af træerne, ledninger knækkede 

og faldt ned. Selv masterne knækkede som tændstikker. Der 

var kaos overalt.

Det var umuligt at færdes ude. Der var tykt, glat isslag 

overalt. Og forsøgte man at køre i kane, trådte hestens hove 

igennem isen, hvis skarpe kanter skar hestens ben til blods.

Vi kunne selvfølgelig ikke komme til vores arbejde, så 

længe det regnede, og først da det var holdt op, kunne vi 

begynde at rydde vejene. Et par stykker kom med hakker 

for at prøve på at hakke igennem islaget. Ja, det var en drøj 

omgang. Jeg har aldrig senere oplevet en sådan vinter”.78 

Demontering af tankspærringer

Chefen for modstandsbevægelsen i Thy, kaptajn T.P. Eiby-

Nielsen, ringede d. 14. maj 1945 til Kampsax. Der var et 

problem med landsdelens veje, som der skulle eksperter 

til at hjælpe med. Der var nemlig med mellemrum bygget 

tankspærringer, som bestod af store armerede betonklod-

ser, således at der kun kunne køre en lastbil imellem dem og 

ikke en engelsk tanks.

Kampsax var et af landets få entreprenørselskaber, som 

ikke havde bygget for tyskerne. De var eksperter i beton 

og havde samtidig store erfaringer med sprængning af 

tunneller i udlandet, så de sagde ja til opgaven. Allerede 

næste dag var en ingeniør på vej med et overfyldt tog til 

Thisted.

De første opgaver var de to svære betonmure ved Thi-

sted, henholdsvis Dragsbæk på vejen mod Oddesund og 

en på vej mod Hanstholm. Der blev skaffet folk og lejet tryk-

luftsmateriel. Der blev startet med muren ved Dragsbæk, 

men det viste sig imidlertid, at betonen var hård og sej, så 

tryklufthamrene bed ikke på dem. De skulle sprænges væk, 

men da muren lå i et tæt bebygget område, måtte der bru-

ges små indborede ladninger, så sprængstykker ikke skulle 

ødelægge de omkringliggende huse.

Der blev derfor søgt om at købe sprængstof, men private 

havde ikke mulighed for at købe det i de mængder, der var 

behov for ved opgaven. Gennem modstandsbevægelsen 

Biltransport var i slutningen af 1930’erne 

blevet så vigtig, at det blev nødvendigt, at 

veje skulle ryddes kort efter snefald. Her 

hjælpes en helt ny tyskbygget Ford igennem 

sneen ca. 1939.
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fik Kampsax i stedet sprængstof fra de tyske lagre, og ved 

hjælp fra tyske soldater blev ladningerne anbragt. Ansva-

ret for eventuelle skader var dog entreprenørens. Selvom 

der blev dækket over med presenninger og brædder for 

at sprængstykker ikke skulle flyve omkring, kunne det ikke 

undgås, at lufttrykket sprængte en del vinduer.

Da de første tankspærringer var fjernet, blev Kampsax 

opfordret til at fjerne de øvrige på Thys landeveje. De lå hel-

digvis ikke i bebyggede områder, hvorfor der kunne benyttes 

større sprængladninger. En af Kampsax formænd var søn-

derjyde med gode sprogkundskaber i tysk, og han kørte på 

motorcykel med sidevogn fyldt med bajere ud til et minefelt, 

hvor tyske ingeniørsoldater var ved at fjerne miner. Han byt-

tede øllerne med tallerkenminer på 5 kg sprængstof hver.

Efter panserminerne havde gjort deres arbejde, lå der 

store betonblokke tilbage. De skulle yderligere findeles og 

køres bort. En af tankmurene lå i en hulvej i en plantage, 

hvorfor den kunne få ekstra meget krudt. Den blev næsten 

til småsten, men armeringen kom til at hænge som guirlan-

der rundt om i træerne.79

Veje for 100 km i timen

Der udkom i 1943 en lille bog, som fik meget stor betyd-

ning for vejvæsenerne: ”Vejregler” med undertitlen: ”Normer 

for anlæg, udvidelse og ombygning af veje, gader og stier”. 

Ganske vist var de store planer om en centralisering af det 

danske vejvæsen blevet forladt under krigstidens restriktio-

ner for bilkørsel, men denne bog betød på mange måder en 

centralisering af vejvæsenet samtidig med, at den hidtidige 

decentralisering bibeholdtes. Det var nemlig normer for alle 

de veje, som blev udført efter godkendelse af Ministeriet for 

Offentlige Arbejder, hvilket især var projekter betalt helt eller 

delvist af statsmidler. Reglerne var blevet til efter et omfat-

tende udvalgsarbejde, hvori også de lokale vejmyndigheder 

var repræsenteret. Med disse regler var det ikke mere nød-

vendigt med helt den samme kontrol som tidligere, når man 

i forvejen vidste, hvorledes veje skulle bygges. Samtidig ville 

ministeriet også gerne have, at normerne kom til at gælde 

for kommunernes øvrige veje og tillige de private veje, som 

på et tidspunkt kunne indgå som offentlig vej.

Bogen var kun på 37 tekst sider. Hertil kom en del tegnin-

ger og planer, som viste eksempler på hvorledes veje kunne 

udformes.

Det mest interessante var, hvor de virkelige skelsættende 

normer blev lagt. Således skulle landets bedste veje bygges, 

så de (senere) kunne klare en hastighed på 100 km i timen. 

Disse hovedveje regnede man altså med på et tidspunkt 

skulle kunne få denne lovlige hastighed (ikke et under, at 

nogle bilister forinden kørte de 100 km i timen, når vejene 

var bygget til det; 41 % af bilisterne på landevejen mellem 

Nyborg-Odense kørte faktisk i 1939 mere end 80 km i timen 

uden for byerne). De øvrige landeveje skulle kunne klare 70 

km i timen, biveje af større betydning 50 km og de øvrige 

40 km. i timen. Det skulle man altså tage hensyn til fremover, 

hvorefter bakkeafrundinger, kurveværdier, oversigter i kur-

ver og ved vejkryds alle skulle ændres.

Ved bygning af veje skulle nu også som grundlæggende 

princip lægges vægt på kørehastighed og færdselsmængde. 

Dimensioneringen blev sat efter antal køretøjer i timen, hvor 

”Landsfærdselstælling og -Analyse 1939” i en vis udstræk-

Efter krigen var der mange efterladenskaber 

fra besættelsesmagten, som skulle fjernes. 

Det tog således adskillige måneder, inden 

tankspærringerne ved vejene i Nordjylland 

var blevet sprængt væk.
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ning var udgangspunktet. De tre klasser var henholdsvis 

veje med mere end 600 køretøjer i timen, som skulle have 

mindst 4 vognbaner, veje med 300-600 køretøjer, som skulle 

have mindst 3 vognbaner, og veje under 300 køretøjer, som 

bare skulle have 2 vognbaner. Dog skulle man ikke så meget 

mere se på de gennemsnitlige trafikmængder, men på de 

maksimale, idet alle tidligere teoretiske bidrag havde vist sig 

at være uanvendelige.

Der var – ikke så mærkeligt tiden taget i betragtning – en 

del afsnit om indretning af cykelstier. Ved anlæg eller om-

bygning af hovedveje skulle der være en cykelsti ved 300 

cyklister om dagen. Hvis reglerne blev fulgt på de davæ-

rende landeveje, skulle der være cykelsti ved 1.350 km af 

de i alt 2.000 km. hovedveje. Hvis en cykelsti havde mere 

end 2.000 cyklister i timen, burde den endda indrettes med 

to spor, og for hver 1.500 ekstra cyklister skulle den have et 

ekstra spor.

Der var også nye toner omkring en vejs tracé. Nu skulle 

der ikke mere anlægges lige veje, for de trættede chauffø-

ren; derfor skulle de have lette kurver.

Efter afsnittene om dimensionering kom vigtige afsnit 

som ”Tværprofilet” og ”Vejkryds”. Der var masser af anvis-

ninger på, hvorledes kurver skulle udregnes med tilhørende 

skitser.

Derimod manglede normerne totalt en anbefaling af, 

hvorledes belægning og befæstigelse skulle udføres. Det 

var endnu op til de lokale vejmyndigheder at bestemme. På 

samme måde fandt man hurtigt ud af, at der også manglede 

beskrivelse af afmærkning, hvorfor der i 1955 blev udgivet 

en supplerende bekendtgørelse – blandt vejfolk kaldt ”Ko-

ranen”.80

AFSLUTNING

Vejtrafikken havde vist sig at være en central del af samfun-

dets kredsløb, og staten havde gjort meget for at denne 

del fungerede i en vis udstrækning. Efterhånden som krigen 

fortsatte, fortsatte også restriktionerne med at blive indført. 

Kun de mest nødvendige køretøjer skulle holdes i sving. Man 

klarede sig igennem på opfindsomhed og restriktioner.

Vejene blev kun nødtørftigt vedligeholdt. Derimod var 

der lejlighedsvis anledning til helt store projekter, hvis staten 

Denne undseelige publikation på 37 sider blev biblen for landets vejfolk. Den 

satte normerne for, hvorledes de danske veje skulle bygges. Hvis en vej havde 

status som hovedvej, kunne man ud af reglerne se, at den skulle bygges til en 

hastighed på 100 km i timen (hastighedsgrænsen var dengang 80 km i timen).

Regler om de danske vejes udformning fortsatte med at blive udarbejdet. 

Reglerne blev flere og meget mere detaljerede, og på bedste demokratiske 

vis har en bred vifte af vejsektorens eksperter deltaget i arbejdet med nye 

forslag. I 1979 fyldte alene fortegnelsen over de forskellige udvalg og deres 

medlemmer 145 sider. Til sidst fyldte alle bind med regler mere end en 

hyldemeter, og i begyndelsen af 2000-tallet overgik reglerne til internettet, 

hvorved de lettere har kunnet blive opdateret.

skulle bekæmpe arbejdsløsheden. Vejsektoren blev for alvor 

et konjunkturregulerende element.

Perioden blev en parentes i historien uden de store frem-

skridt teknisk eller økonomisk. Landet blev slidt ned, og selv-

om krigen sluttede, varede det mange år, før de nedslidte 

køretøjer var erstattet og vejene repareret.

Først i begyndelsen af 1950’erne blev det frit at købe bil 

igen. For mange blev det først nu for alvor frihed.
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Først i 1950’erne blev Danmark for alvor befriet. De sidste af krigsperiodens restriktioner forsvandt.

Det gav frit løb for de indespærrede forventninger. Nu lå fremtiden klar – biler, motorcykler og de 

nye knallerter blev til at købe.

Vejbyggeriets restriktioner forsvandt også. Asfalt kom igen til landet, og med nye metoder og 

materialer kunne der for alvor blive bygget veje, hvor befolkningen i stigende grad kørte dagligt.

Folk stod i kø for at købe bil, da det blev 

muligt i begyndelsen af 1950’erne. Her 

er en skibsladning folkevogne parkeret i 

Frihavnen.
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FRI HASTIGHED – OG FOLKEVOGN OG 
MOTORCYKEL TIL ALLE

Befolkningen havde længe ventet på at besættelsens og 

krigstidens restriktioner skulle slutte. Stor var skuffelsen, da 

befrielsen ikke bragte „normale“ tider tilbage. Endnu længe 

blev der lagt låg på mulighederne for at realisere drømmene, 

men i årene omkring 1953 blev der åbnet, og det hele nær-

mest eksploderede i en euforisk fremtidsrus. De snærende 

restriktioner blev ophævet, og samtidig fik befolkningens 

optimisme om fremtiden politikerne til at slække på stort 

set alle bånd. Landets første kvindelige justitsminister, Helga 

Pedersen (V), kunne således i 1953 indføre fri hastighed for 

personbiler ved Færdselslovens revision. I mere end 20 år 

siden den foregående regulering i 1932 havde man på lan-

deveje kun måtte køre 60 km i timen med personvogne og 

motorcykler. Hvor lastvognene over 3 tons kun havde måt-

tet køre 40 km i timen, måtte de nu køre 60 km.1

Den frie fart havde „kun“ den begrænsning, at farten 

skulle være tilpasset forholdene og hensynet til andres sik-

kerhed. Til gengæld blev der indført ubetinget vigepligt ikke 

kun som hidtil ved indkørsel på hovedlandevejene, men på 

alle landeveje. Hvor udsigten ved en indkørsel ikke var fri, 

blev der i stedet sat et „Fuldt stop“-skilt, og de internationalt 

vedtagne vejafstribninger måtte man i gang med at male.2

Folkevogn og motorcykel til alle

De nye biler i 1950’erne var på mange punkter meget bedre 

end de køretøjer, man var vant til fra 1930’ernes slutning. 

Bremserne var af en bedre konstruktion, og i det hele taget 

var køretøjernes manøvreevne forbedret.

Det var snart en anselig del af befolkningen, som fik et 

motorkøretøj. Der blev en stor andel af landets befolkning, 

som benyttede et køretøj i deres arbejde eller arbejdede på 

et værksted eller en arbejdsplads med relation til motorkø-

retøjerne. Således var der i 1960 mere end 67.000 menne-

sker, som arbejdede i et erhverv med relation til køretøjer. 

Heraf arbejdede i alt 32.815 i vognmandsvirksomheder som 

chauffører, kontorpersonale eller lignende.3

Det var først i 1952, at handlen med europæiske biler 

og motorcykler blev givet fri. Dog valgte man som regel 

indtil 1957 stadig at søge om en indkøbstilladelse, for hvis 

man ellers skulle have køretøjet uden tilladelse, måtte man 

Bilisme blev et begreb og samtaleemne. Aviserne bragte 

artikler og fik særlige motortillæg. Danmarks Radio sendte 

udsendelser om trafik.

Det blev en uhæmmet bilisme, hvor ikke kun de privilegerede 

var bilejere. Det blev en folkelig bevægelse og nærmest et 

folkeligt krav, at alle skulle have et motorkøretøj. De fleste 

politiske partier støttede derfor udviklingen massivt. Ikke 

mærkeligt, at Socialdemokratiets principprogram i 1961 kom 

til at hedde „Vejen frem“ og blev prydet af en motorvej.
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betale op til 50 % ekstra ved at købe via den såkaldte dollar-

præmiering.4 Bilsalget slog alle rekorder år for år. Det var i de 

gyldne 1960’ere, at mange fik bil for første gang.

Med den store vækst i antallet af køretøjer i 1950’erne 

er det interessant at se, at tilvæksten skete med de lettere 

personkøretøjer. En af årsagerne var, at bilernes konstruk-

tion blev lettere gennem det selvbærende karrosseri, så den 

tunge chassisramme kunne undværes. Samtidig var der et 

stort udbud af billige familiebiler, som familierne nu i vel-

færdsdanmark fik råd til at købe. Mens 61 % af personbilerne 

i 1950 vejede over 1 ton, var andelen i 1964 kun på 20 %. 

Selvom hyrevogne og udlejningsvogne ikke var med i stati-

stikken, var det en forandring, der kunne mærkes på vejene 

og på en relativ forbedret kørselsøkonomi.5

De eftertragtede bilmærker

Der skete store forandringer i den danske bilpark. Mange af 

førkrigstidens bilmærker kom aldrig tilbage, og selv nogle 

af de største forsvandt.

For personbiler blev det fra 1956-1974 i meget stor 

udstrækning de tyske biler, der dominerede. Man kunne 

stadigvæk få en stor amerikansk ’flyder’ som Chevrolet Bel 

Air, hvor afgiften var større end selve bilens pris, men tyske 

vogne blev solgt i langt større tal. Der var NSU i den billigste 

ende med Prinz II, VW på næste pristrin (i 1974 lå den på en 

suveræn førsteplads med i alt 148.391 eksemplarer kørende 

rundt i Danmark) og Mercedes-Benz i den høje ende, hvis 

man da ikke valgte en Opel model Kapitän 2600 eller den 

noget billigere Opel Rekord (Rekord var i 1974 den model, 

der fandtes næst flest af i Danmark med 85.389 stykker). Ty-

ske Ford leverede den lidt futuristiske Ford Taunus 17M.

I 1960’ernes begyndelse var England endnu på en flot 

andenplads blandt bileksportørerne i antal solgte biler med 

Austin og Morris i den billigere ende og Vauxhall i den dy-

rere. I slutningen af perioden lå landet stadig på andenplad-

sen, men kunne se en del flere lande hale ind på sig.

På tredjepladsen lå Sverige de fleste år. Det var først og 

fremmest Volvo med PV 544 og Amazon. Desuden var der 

SAAB, som dengang hørte til i mellemklassen.

Det gamle billand Frankrig havde sine gamle mærker Ci-

troen, Peugeot og Renault, og det lidt nyere Simca.

Italien var endnu i denne periode godt med, hvor Fiat 

leverede både små og mellemstore biler.

Hvad Ford T betød for udbredelsen af bilismen, betød Folkevognen for 

at brede kredse kom til at eje bil. Også Folkevognen havde sin simple og 

specielle konstruktion med luftkølet motor bagi, benzintank foran etc. Både 

det første solgte eksemplar i Danmark fra 1948 og en af de sidste fra 1975 af 

den hidtil mest solgte bilmodel i landet er endt på Teknisk Museum. I 1972 

overgik Folkevognen Ford T’s samlede salgstal på 15 mio. 
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Hvis man var til motorcykler, var der fortrinsvis tyske 

motorcykler som BMW, Dürkopp og Heinkel. Englænderne 

kunne være med ved at levere deres BSA. En af de billigste 

motorcykler var i øvrigt en Jawa fra Tjekkoslovakiet, men det 

blev dog MZ fra DDR, som blev den mest udbredte motor-

cykel i 1974 med i alt 6.579 stykker. Kun Vespa scooteren fra 

Italien var mere populær med 8.057 eksemplarer.

Ved varebiler var der lidt færre bilmærker at vælge imel-

lem. Tyskland og England sad på mere end 80 % af markedet 

i 1950’erne og 1960’erne, mens Frankrig og Italien kom godt 

med i begyndelsen af 1970’erne.

Endnu færre lande leverede lastbiler. Igen var England og 

Tyskland på de første pladser efterfulgt af Sverige. Den engel-

ske bilindustri mistede også pusten på dette område, og måt-

te overlade andenpladsen til den tyske industri fra 1970.6

Ved de små varevogne lå Opel i 1972 på en suveræn før-

steplads fulgt af Morris og VW.

De mellemstore varevogne og lastbiler var domineret af 

VW med Hanomag og Ford England på de følgende plad-

ser.

For de større lastbiler lå engelske Bedford på en klar før-

steplads. Først herefter kom Volvo og Mercedes-Benz.7

Knallert og motorcykel

I slutningen af 1940’erne dukkede et nyt køretøj op. Det 

var en cykel med hjælpemotor, som ofte var anbragt på 

bagnavet eller over for- eller baghjul. Nogle af disse kunne 

køre op til 50 km i timen, men i 1951 blev der dog sat be-

grænsning, så de kun måtte køre 30 km i timen. Nyt køretøj 

var måske så meget sagt, for man havde også kunnet købe 

den før krigen. Samtidig kom små og billige motorcykler 

til landet. De var så lette, at alle kunne klare at køre dem. 

Den fik deres helt eget navn: knallert, øjensynligt efter den 

lyd de afgav.8

Lige efter krigen med de skrappe restriktioner mod import 

kunne en dansk produceret cykel med hjælpemotor gøre sin 

ejermand motoriseret. Indtil efteråret 1950 skulle man dog 

have en indkøbstilladelse som ved biler, men herefter kunne 

man gå ind fra gaden og straks erhverve sig et nyt køretøj.

Der kom mange knallerter fra Tyskland. Produktionen var 

af naturlige grunde stor, for de allierede besættelsesmagter 

havde bestemt, at der ikke måtte produceres motorcykler 

med større motorer end på 60 cm3.

Hørte den nye knallert til på vejen som motorcykler, eller var 

den mere i familie med cyklerne? Det var der uenighed om. I 

Århus satte man forbudsskilte op på cykelstien; i København 

måtte den godt køre.

I begyndelsen skulle knallerterne have nummerplade, men i 1953 kunne 

skruetrækkeren findes frem; pladerne var ikke mere nødvendige.
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Herhjemme startede cykelfabrikken Diesella i Kolding sin 

produktion i 1949. Det var en cykel med påmonteret mo-

tor, men myndighederne krævede kun omsætningsafgift 

på motoren, da det jo var en cykel med hjælpemotor, og 

cykler skulle der ikke betales afgift af. Motoren havde ca. 2 

HK og kunne få cyklen til at køre 40 km/t. Den blev dog af 

myndighederne også betragtet som motorcykel, hvorfor fø-

reren skulle være 18 år og have kørekort, og køretøjet skulle 

indregistreres og have monteret nummerplade.

Knallerten fik en hurtig teknologisk udvikling. Motorens 

placering oven på baghjulet gav et højt tyngdepunkt, og 

man valgte i stedet at placere motoren ved kranken. Det 

skete omkring 1953, og med en tank placeret under styret, 

lignede køretøjet mere en motorcykel. Få år senere blev det 

almindeligt at have trækket direkte på baghjulet via kæde 

eller stang, og knallerten, som vi kender den i dag, havde 

fået sit hovedlayout.

Motorerne fik snart deres begrænsning, for da der i 1951 

kom lempelser i reglerne, så det ikke mere var nødvendigt 

at have motorcykelkørekort, blev betingelsen, at knallerten 

ikke måtte køre mere end 30 km/t., den skulle have pedaler 

og motoren måtte maksimalt være på 50 cm3, hvis den da 

ikke fortsat skulle betragtes som en motorcykel. Knallerten 

skulle fortsat være indregistreret og have nummerplade, 

men også dette forsvandt i 1953. Føreren skulle stadig have 

kørekort, men det kunne man få fra 16 års alderen og var let 

at erhverve. Nu var alle forhindringer væk. Forretningerne 

bugnede med køretøjer til godt 1.000 kr., som kunne køre 

60-70 km på en liter benzin.

Populariteten fik et ekstra skub i 1970, da det blev til-

ladt at køre to personer på køretøjet, og samtidig blev al-

dersgrænsen sat et år ned til 15. De frie forhold blev dog 

strammet igen under indtryk af de mange uheld. I 1971 

blev den ekstra passager forbudt, i 1975 blev det krævet, 

at alle knallertkørere skulle køre med en godkendt styrt-

hjelm, og de 15-årige mistede muligheden for at køre knal-

lert i 1979.

Antallet af knallerter steg kraftigt i 1960’erne og nåede sin absolutte top i 

1974 med mere end 450.000 stykker. Den kraftige nedgang herefter skyldtes 

bl.a. at der blev indført en årlig afgift på ansvarsforsikringen fra 1975.

Antal af knallerter – antallet er målt i tusinde
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Mere end 2 mio. knallerter blev bygget på danske fabrik-

ker. Mange forsøgte sig som fabrikanter, men de fleste blev 

produceret af en lille håndfuld fabrikker. 9 Nogle udenlandske 

knallerter som Velo Solex blev i en del år bygget på licens 

herhjemme. Der blev importeret knallerter fra udlandet af 

mærker som Puch, Zündapp, NSU og Kreidler. Til sidst var 

det kun disse, der blev købt. Diesella sluttede produktionen 

i 1967 og fynske SCO omkring 198510. 

Der var mange forskellige regler, og en af de mere vidt-

gående kom i 1979, hvorefter en knallert maksimalt måtte 

have to gear, mens vægten maksimalt måtte være 60 kg. 

Denne regel holdt indtil 1994, hvor det blev ophævet via 

et EU-direktiv.11

Motorcykler

Motorcyklerne fortsatte med at være et folkeligt trans-

portmiddel, selvom de i tal blev overhalet af lukkede biler. 

Antallet af store motorcykler begyndte dog at gå ned, da 

velstanden for alvor bredte sig i samfundet, mens til gen-

gæld de små motorcykler, knallerterne, fik en virkelig bred 

og folkelig opblomstring. Mens der i 1958 fandtes 121.600 

motorcykler i hele landet, faldt tallet til 43.900 i 1970. Det 

skal ses i forhold til, at antallet af knallerter gik fra 331.000 i 

1958 og til 406.000 i 1970.12 Antallet af indregistreringer svin-

gede dog en del over årene, hvilket muligvis kan forklares 

af sæsonsvingninger.

 Motorcyklen fortsatte med at blive købt. Den var stadig 

et økonomisk alternativ til bilen, som stadig var dyr både i 

indkøb og drift.

Nogle af motorcyklerne var af dansk fabrikat. Vi har tid-

ligere fortalt om den danske Nimbus motorcykel. Produk-

tionen af motorcykler blev genoptaget i 1934 med en ny 

model C. Den blev til gengæld en succes for fabrikken med 

en produktion på hele 12.715 stk.13 Det blev af en helt ny 

konstruktion, som gav den kælenavnet „Humlebien“ på 

grund af den fircylindrede motors lyd.

Det producerede antal svarer i tal til produktionen på 

mindre end 1½ dag hos verdens største motorcykelselskab 

i dag.14 Produktionstallene var heller ikke dengang store, 

og en egentlig samlebåndsproduktion var der heller ikke 

tale om. Det var en serieproduktion på 25 stykker ad gan-

gen, og det var kun for en relativ lille del af det danske 

marked. At motorcyklerne siden hen er blevet ikoner, og at 

Grosserer N.V. Hansen kunne lykønske postbud Cederstrøm 

– og sin salgschef Fisker-Jensen – med salget af Nimbus nr. 

100. I 1930’erne solgte motorcyklen godt, men da salget 

af motorcykler blev givet frit i 1950’erne, valgte de fleste 

danskere at købe udenlandske og nu mere moderne maskiner.

Reklamerne for den nye scooter henvendte sig til et nyt publikum, herunder 

kvinderne. Denne Lambretta med en encylindret 6 HK totaktsmotor på 148 

cm var sammen med Vespa det italienske mærke, som fik unge byboere på 

hjul. I 1955 var der ca. 17.000 scootere i Danmark.
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der endnu kører omkring 4.000 af dem, siger lidt om deres 

stabile konstruktion. Det er meget få motorcykelfabrikker, 

som stadig har så stor en andel af deres motorcykler kø-

rende efter, at fabrikationen sluttede definitivt i 1959. 

Sidevognen til en motorcykel kunne give en ekstra pas-

sager kørelejlighed eller gøre plads til værktøj og varer. Bru-

gen toppede i 1956 med 21.226 sidevogne svarende til 17 

% af antallet af motorcykler.15

Landeveje for familie- og fritidskørsel

Størsteparten af landevejstrafikken på lange distancer var 

folk på vej til familie og anden fritidskørsel med personvog-

ne og motorcykler. Muligvis var trafikprofilen lidt anderledes 

omkring de store byer, men ved steder som Lillebæltsbroen 

med næsten udelukkende langdistancetrafik fandtes dette 

mønster.16

Der var derfor store forskelle mellem ferieperioden og 

den øvrige del af året. Der var således dobbelt så meget 

trafik i sommermånederne end i vinterperioden og meget 

mere trafik på søn- og helligdage end hverdage.

Til gengæld var der en meget jævn trafik med varevogne 

og lastbiler på hverdage hele året rundt. På søn- og hellig-

dage var kørslen med lastbiler meget begrænset, mens der 

stadig fandtes en ret stor kørsel med varevogne. Det kunne 

tyde på, at varevognene også blev brugt til fritidskørsel, 

hvad lastbilerne ikke var nær så attraktive til.

Personbilerne var altså dem, som fyldte vejene, og som 

endda ved højtider og ferieperioder kørte i så store mæng-

der, at veje og færgeoverfarter fik kapacitetsproblemer. Det 

var således personbilernes store vækst, som befordrede de 

efterfølgende store trafikinvesteringer. Sagt på en anden 

måde. Varetransporten var ikke den drivende kraft bag veje-

nes udbygning, men kunne selvfølgelig udnytte de fordele 

i bedre transportforbindelser, som personbilerne var med 

til at skabe.

1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974

Motorcykler blev i stor udstrækning brugt til lettere 

varetransport. Især Nimbus vandt indpas i offentlige 

virksomheder som her, hvor postbud B. Jensen i Ålborg er på 

vej i 1944.

Kurven over antallet af motorcykler 

viser det store boom fra midten af 

1950’erne. Antallet aftog ti år senere 

til fordel for knallerter og især 

privatbilen.*

* Vejtransporten i tal og tekst.
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Busserne kørte hele ugen rundt. Endnu i 1950’erne var 

der flest ture om søndagen på mange ruter til at klare fa-

miliebesøgene. Fritidskørslen skete også om aftenen, hvor 

der skulle være sene ture, så folk fra omegnen kunne nå at 

komme i den større bys biograf.

Mens FDM havde 37.000 medlemmer i 1951, passe-

rede medlemstallet i 1974 den kvarte million. Foreningen 

havde opnået denne store fremgang både på grund af 

at den generelle stigning i antallet af bilister, men også 

fordi organisationens tidligere højrøstede – og dengang 

nødvendige – politisering blev afløst af servicetilbud til 

medlemmerne.17

Campingpladser begyndte at blive bygget rundt om 

i landet. Tidligere tiders cyklende med teltet begyndte at 

blive en saga blot. Faktisk havde bilfolket selv taget initiativ 

til at oprette campingpladser som alternativ til cyklisternes 

vandrehjem. I 1941 havde FDM i alt 28 campingpladser lan-

det over. Et forslag om at etablere en plads nær København 

blev dog ikke realiseret, da man var bange for, at der kunne 

blive for livligt.18

I hvert fald startede campingvognene for alvor at køre 

på de danske veje fra slutningen af 1950’erne. I 1960 var der 

1.815, og fire år senere var tallet mere end firdoblet. Frem-

gangen fortsatte, og i begyndelsen af 1970’erne var antallet 

af glade camperende familier nået over 40.00019

På vej til arbejde

Transporten til og fra arbejde har man tidligere ikke tænkt 

det store over. Man boede i nærheden af, hvor man arbej-

dede. Hele det kulturelle mønster var lagt an på den korte 

afstand arbejde-bolig. Således var det normalt, at man midt 

i dagens lange arbejdstid tog hjem til varm mad og evt. et 

hvil.

Billeder fra indkørslen til de store arbejdspladser lige efter 

frokostpausens start og ved fyraften viste ikke engang særlig 

mange cyklister i starten af 1900-tallet.

Der var heller ikke det store behov for at transportere sig 

i det daglige, idet en mængde små dagligvareforretninger 

lå spredt over hele byen, hvor man kunne købe leverpostej, 

det friske brød, den friske mælk, og hvad man ellers kunne 

opbevare i fadeburet til dagens forbrug.

De første trafikkøer oplevede man, når biler 

skulle fragte folk hjem fra sommerlandet.

Reklame for tre mand og et telt i en kabinescooter fra BMW var måske på 

reklamens overdrev. Sikkert var det dog, at biler med telt og campingvogne 

fyldte de stadig flere nye campingpladser i 1960’erne.
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Ved en undersøgelse fra den store fabrik Thrige i Odense 

i 1950’erne kan vi se, hvorledes folk transporterede sig til ar-

bejde.20 Mere end 3/4 af de ansatte kørte på cykel. Desuden 

var der nogle få, som kørte på motorcykel, mens kun enkelte 

funktionærer havde råd og/eller behov for at køre i bil. De 

sidste 20-23 % kender vi ikke transportforholdene for, hvor 

en del sikkert var gået på arbejde, mens andre kunne have 

taget sporvogn, bus o.l.

I begyndelsen af 1950’erne begyndte det gamle system 

med at bo og arbejde lokalt at ændre sig. Det fik man f.eks. 

at mærke i Middelfart, hvor byens skolelærere ønskede at 

afskaffe frokostpausen, hvor alle skolebørnene hidtil var 

gået hjem for at spise sammen med forældrene. Lærerne 

ønskede at børnene skulle have madpakke med i skole, 

men det var der udbredt modstand imod i byen. En kraftig 

– og betydende – modstand kom fra byens dominerende 

virksomhed, NKT Trådværket. Man havde endda fået skole-

kommissionen samlet til en drøftelse med virksomhedens 

administrative leder sammen med fællestillidsmanden, men 

fabriksfolkene afviste, og lærerne måtte fortsat sende bør-

nene hjem, når de hørte fabriksfløjten. 21

10 år senere var indstillingen skiftet. Fabrikken havde haft 

gode tider med tilgang af nye medarbejdere. Og da vi efter-

hånden var kommet ind i de rigere 1960’ere, kunne selv folk 

på fabrik have råd til motorkøretøj.

Cyklen kunne benyttes til større afstande, men ofte var 

den næsten gratis cykelkørsel over længere afstande be-

tinget af, at der fandtes alternative transportmuligheder i 

regn-, sne- og stormvejr.

Trafikken på landeveje var i stor udstrækning privat. Det ses 

tydeligt at denne trafiktælling fra Lillebæltsbroen allerede 

i 1955, hvor ferietrafikken udviste en kraftig bjergtop i 

sommermånederne. Desuden var meget af den øvrige kørsel 

trafik i week-ender og aften.*

* Burchardt 2000.
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Det skulle snart give store problemer. I slutningen af 

1950’erne gav de efterhånden mange ansatte trafikproble-

mer, når de skulle parkere deres køretøjer. Det var fortrinsvis 

cykler, men også knallerter og motorcykler var med til at 

fylde fabrikkens skure. Det medførte, at fabrikken beslutte-

de, at der skulle være mindre afstand mellem de parkerede 

tohjulede køretøjer. Det hjalp dog kun i kort tid, og i 1959 

blev det derfor besluttet, at de medarbejdere, som boede 2 

km fra fabrikken, måtte gå til fabrikken, for at deres køretøjer 

ikke tog plads op for dem, som kom længere væk fra.

Der opstod samtidig trafikproblemer på gaderne rundt 

om fabrikken. Hvad tidligere havde været utænkeligt, var 

nu en realitet: selv timelønnede begyndte at køre i privatbil 

på arbejde.

I 1959 blev det helt galt. Hele 10 af fabrikkens medarbej-

dere kørte i bil, og virksomheden måtte etablere egen par-

keringsplads. For en sikkerheds skyld indrettede man den, 

så der kunne parkere 30 biler, hvilket skulle dække behovet 

mange år frem, troede man.

Det viste sig dog hurtigt, at en parkeringsplads af den 

størrelse var alt for lille, og allerede i 1965 måtte man ind-

rette en parkeringsplads til 100 biler.22

Udviklingen for industriens placering siden 1960’erne har 

også haft indflydelse på trafikstrukturerne. Der var nemlig en 

kraftig tendens til at flytte arbejdspladserne fra byernes blan-

dede kvarterer og ud til industriparker, således at der opstod 

henholdsvis rene boligkvarterer og erhvervsområder.

Pendlingen fortsatte med at stige. En opgørelse over 

pendlingen i en mellemstor by som Middelfart i 1970 vi-

ste, at knap 1.000 – omkring 13 % af kommunens 7.651 er-

hvervsaktive – pendlede ud. 23 år senere pendlede 3.060 ud, 

Parkeringspladsen ud fra Danfoss viser bilsamfundet på godt og ondt. 

Fabrikker behøvede ikke mere at være placeret i byer, men kunne placeres i 

de mest fjerne egne. Takket været privatbilerne kunne arbejdskraften køre til 

fabrikkerne.

Beskæftigelse i erhverv med tilknytning til vejtransport 1965

 Bil- og karosserifabrik 4.799

 Bil- og motorcykelværksteder 20.928

 Detailhandel med biler 7.752

 Detailhandel m. benzin og olie 3.040

 Vognmandsvirks., biludlejning 21.238

 Hyrevognskørsel 7.167

 Chauffør  6.028

 Budcentral, dragerforretning 3.798

 Rutebiler, sporveje o.l. 8.623

 Vej- og banearbejde for stat og kommune 13.423

 i alt  96.796

Næsten 100.000 personer var beskæftiget med et vejrelateret 

erhverv i midten af 1960’erne.*

*  Vejtransporten 1965, s. 48.
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hvilket var knap 1/3 af byens aktive befolkning – en stigning 

på 3 gange i løbet af 25 år. Folk fra Middelfart kørte fortrins-

vis til nabokommunerne.

Den store pendling skyldtes, at folk rådede over eget be-

fordringsmiddel, privatbilen. Privatbilen kunne også benyt-

tes til andet, såsom indkøb. Herved var befolkningen ikke 

bundet til at bo i nærheden af en bys arbejdspladser og 

indkøbsmuligheder. De kunne flytte væk og ud til bedre og 

billigere boligkvarterer.

Det gjorde de i stort tal fra 1950’ernes slutning. Befolk-

ningstallet i byernes midtby faldt fra midten af 1960’erne. 

Folk kunne købe en billig villagrund i nabokommuner og 

alligevel have fordel af at bo i nærheden af en storby.23

I 1960’ernes kraftige vækst i industrien var der mange 

virksomheder, som ikke lokalt kunne skaffe tilstrækkelig 

med kvalificerede medarbejdere. Pendling over større af-

stande var uden for folks mulighed, og flere store virksomhe-

der etablerede derfor et net af busruter, som om morgenen 

hentede medarbejdere i nærheden af deres hjem for efter 

endt arbejdsdag at aflevere dem igen. Til eksempel var der 

rutekørsel for Junckers Fabrikker i Køge, Carmen Curlers i 

Kalundborg og slagteriet i Ringsted.

Ved sidstnævnte virksomhed begyndte kørslen i et be-

skedent omfang i 1967, men den voksede hurtigt. Da kørs-

len var på sit højeste i 1990, var der ni ruter mellem Ringsted 

og så fjerntliggende byer som Vordingborg, Kalundborg og 

Køge. Kørslen var også populær for vognmanden, for når 

han havde kørt tidligt om morgenen og midt på eftermid-

dagen, var busserne ledige til at køre skolekørsel eller almin-

delig turistkørsel.24

 Traktorer og andre køretøjer 

Traktorer blev for alvor udbredt i midten af forrige århund-

rede. I kølvandet på Marshall-hjælpen anskaffede de danske 

landbrug i løbet af få år traktorer i stort tal. De erstattede i 

stor udstrækning hestene som trækkraft, og ved en lov i 

1950 kunne de få adgang til offentlig vej.25

En stor del af landets import blev køretøjer. Således blev 

1962 det første af adskillige rekordår. 6,7 % af landets import 

var på gummihjul; her stod personbilerne for hovedparten 

på 69 % mens lastbiler og varevogne omfattede 28 %.

Der var dog stadig en del bilfabrikation eller i det mindste 

samlefabrikker for halvfærdige biler. Omkring 1960 eksiste-

rede ca. 10 fabrikker med i alt godt 4.000 ansatte, så en helt 

lille beskæftigelse var fabrikationen ikke i de år.26 

I 1950-1962 blev kun godt 10 % af busser indført færdige 

fra udlandet. Helt frem til 1950’erne kom flertallet af lastbiler 

som chassiser eller samlesæt. Tilsvarende var der en stor an-

del af personbilerne, som blev samlet i landet – i 1950’erne 

i gennemsnit omkring en tredjedel. I nogle år var det en 

større andel, som i 1951, hvor blev samlet flere biler, end der 

blev leveret færdige fra udlandet.27

De fleste køretøjer var personbiler, hvor rekordåret var 

1962 med 22.700 fabrikerede eksemplarer. Samme år var der 

samtidig også rekord for produktion af lastbiler med 7.906 

stykker.28

Her en lille beskrivelse fra GM’s samlefabrik i Aldersro-

gade i København. Her blev der i 1957 bygget ikke mindre 

end 200.000 last- og personbiler. I 1965 var man oppe på at 

producere 18 nye køretøjer i timen. Edmund Kjeldsen kom 

til fabrikken i 1947 og kunne fortælle: „I den første tid var jeg 

noget, der hed checker. Altså jeg skulle bl.a. finde ud af, om 

det var de rigtige varer, vi havde fået hjem og derefter kon-

trollere, om der var tale om den rigtige mængde. Vi brugte 

amerikanske titler og ord, fordi vi var en slags underafdeling 

af den amerikanske hovedfabrik.

Vi fik delene hjem i store containere, som kunne indehol-

de eksempelvis døre, skærme eller blot bolte og møtrikker. 

20 containere var lig en såkaldt batch, og ud af indholdet 

kunne vi samle 24 biler.“29

Indførelsen af dieselmotorer gik langsomt. Selvom der 

allerede i 1930’erne fandtes rimelig effektive motorer, va-

rede det længe, før den mere brændstoføkonomiske mo-

tor blev anskaffet. Således var kun knap 4 % af alle lastbi-

ler i 1952 forsynet med dieselmotor, og selvom der kom 

Randersvej ved Lisbjerg med Århus i baggrunden (1969).
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en del flere til i 1950’erne, nåede andelen kun op på lige 

8 % i 1959. Dieselmotorerne var velegnede til de lange 

transporter. Således kørte dieselkøretøjerne i 1958 i snit 

ca. 40.000 km på et år, mens benzinkøretøjerne nøjedes 

med 14-18.000 km.30

Der var endnu et godt argument for at anskaffe sig die-

selmotor: der var ikke afgift på diesel. Mens en liter benzin 

således kostede 78 øre pr. liter i 1948, kunne vognmænd 

med dieselmotorer nøjes med at betale 26 øre for deres 

brændstof. Det var vognmænd med benzinkøretøjer util-

fredse med, for de mente, at vognmænd med dieselmotorer 

underbød dem.31

Dieselmotorerne dominerede til gengæld traktorerne. 

Siden midten af 1950’erne var det sjældent, at der blev købt 

en benzindreven traktor.

Det var busserne, som først fik dieselmotor, hvor allerede 

82 % havde fået det i 1964. Derimod var vare- og lastbiler 

langsomme med at få den nye teknik med kun 13 % i 1964. 

Tallet snyder noget, for ved lastbiler over 3 tons totalvægt, 

overgik antallet af dieseldrevne køretøjer de benzindrevne 

i 1964, og hvis vi kun ser på sværvægterne over 9 tons, var 

der flertal allerede i 1950’erne.32

Last- og varevognenes lasteevne steg i løbet af 1950’erne 

til mere end det dobbelte. Dels skete der mere end en for-

dobling af antallet af køretøjer – fra 58.677 i 1950 til 146.446 

i 1959, selvom en stor del af væksten skete i antallet af de 

mindste varevogne. Samtidig steg antallet af påhængsvog-

ne fra under 7.000 til 15.000. Herved nåede den samlede 

lasteevne for alle motorkøretøjer op på 291.300 tons. Den 

store stigning betød, at vejtransporten i 1958 for første gang 

rådede over en større kapacitet, end landets samlede gods-

vogne hos både Statsbanerne og privatbanerne.33

Buskørsel på Møn

Busserne har altid haft et vist net af serviceorganer omkring 

sig. Hos Møns Omnibusser (MO) havde man oprindelig ved 

rutens igangsættelse i 1930 etableret en rutebilstation, som 

blev betegnet som landets mest moderne. Der var ventesal 

for passagererne og et billetkontor. I bygningen lå chauf-

førernes frokoststue, og her var også overnatningsværelser 

til chauffører, som boede udenbys. I gården fandtes gods-

ekspedition samt garager og værksted. Værkføreren havde 

tillige en lejlighed over værkstedet..34

Pakketransport var et vigtigt aktiv for busselskaberne. 

Privatbilismen var i årene efter 2. Verdenskrig ikke særlig 

udbredt, hvorfor busserne ofte var den hurtigste løsning. 

Især de små bysamfund havde kun bussen som forbindelse 

til den større verden. På den daglige eller måske endda kun 

ugentlige forbindelse, leverede bussen derfor alle de fornø-

denheder, man ikke kunne få i de lokale forretninger. Der 

var en stor trafik med medicin, reservedele, blomster og let 

fordærvelige varer.

Et rutebilselskab rådede i områdets største by over en 

godsekspedition i forbindelse med dets rutebilstation. Til ek-

sempel havde et relativ lille busselskab som MO i 1950’erne 

både en pakhusformand og et bud ansat. Ikke alene rute-

bilernes bagagerum blev udnyttet fuldt ud, men de fleste 

rutebiler på landet havde bagagebærer.

Ude på ruterne havde busselskabet aftaler med købmænd 

og brugsforeninger, som fungerede som indleveringssteder. 

På Møn fandtes således omkring 50 indleveringssteder i 1958. 

De kunne sætte et rødt flag op, hvis der var pakker til afhent-

ning. Hvis der var adresse på en pakke, kunne chaufføren må-

ske også stoppe og aflevere på bopælen.

Der var mange firmaer, som benyttede rutebilerne. Her 

et lille udvalg fra Møn: Øens slagter fik fragtet deres kohuder 

til garveren i Stege, fra Vordingborg kom der tyresæd til en af 

de store gårde, og regnskabsmappen fra Stege Sukkerfabrik 

skulle til Vordingborg, så det kunne komme til hovedkonto-

ret via toget. Stege fik gær fra Vordingborg, radarstationen 

fik leveret mælkeflasker fra Holme, og alle byer leverede 

bogkasser til Stege Bibliotek. Den mest besværlige transport 

var dog fiskekasser fra Klintholm Havn til Stege. Det var en 

blandet fornøjelse for chaufførerne at håndtere de tunge 

og våde trækasser med isede fisk, selvom de havde gummi-

handsker i bagagerummet til formålet. Postvæsenet havde 

desuden en aftale med MO om at få posten transporteret 

til og fra posthuse og postindleveringssteder. Postkasser er 

altid blevet tømt af chaufføren – og bliver det stadigvæk. 

Faktisk havde de første busser indbygget en lem, som fun-

gerede som postkasse, hvori folk på ruten kunne lægge 

breve! Mængden af post var ikke større, end at det kunne 

klares med en rutebil. Dog måtte man ved højtider tage en 

varevogn til hjælp.

Privatbiler og firmabilers stigende udbredelse reducerede 

efterhånden behovet. Det betød også, at busser anskaffet 
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fra midten af 1970’erne ikke længere havde bagagebærere. 

Chaufførerne var således meget glade, da de i 1979 ophørte 

med at skulle transportere fisk i kasser. På samme tid blev 

pakkebefordringen reduceret til visse ture.

Til betaling for pakker blev der benyttet fragtmærker, som 

fungerede på samme måde som frimærker hos postvæsenet. 

Store kunder købte hele ark, mens enkeltpakker kunne fran-

keres med et mærke købt hos chaufføren. Da der blev indført 

billetmaskiner, ophørte chaufføren at sælge fragtmærker, da 

der kunne laves særlige godsbilletter på maskinen.35

Busser bestemtes af DSB

DSB blev efterhånden landets vigtigste busselskab. Et særlig 

stort antal ruter fik DSB, da de private jernbaner blev ned-

lagt. I 1958 havde DSB knap 22 % af samtlige kørte bus km 

ud af landets næsten 33.000 kørte bus km.36

DSB styrede også togdriften i store dele af landet, og det 

blev derfor det store – og i øvrigt hemmeligstemplede – ud-

kast til DSB-køreplan, som landet over var udgangspunktet 

for forhandlinger om rute- og køreplaner i amterne. Den 

angav den overordnede planlægning, som de mindre bus-

selskaber ofte måtte indordne sig for at få korrespondance 

ved tog og andre busser.

De folkevalgte medlemmer i amtsrådene havde dog ind-

flydelse på mindre forhold såsom på skolebørns kørsel til og 

fra skole. Desuden var kørsel til sygehuse vigtige.

I løbet af 1950’ og 1960’erne blev privatbilen så udbredt, 

at den fik en mærkbar indflydelse på rentabiliteten af bus-

ruterne.37 Når busserne blot mistede en mindre del af deres 

indtægter, faldt de ofte under grænsen til det rentable. I lø-

bet af 1960’erne ophørte næsten 200 af landets i alt 1.184 

busruter.38 Krisen var dog langt dybere end tallene viser, og 

det offentlige måtte i stigende grad give økonomiske tilskud 

for at bevare ruter både på land og i by.

Udviklingen gik til sidst så hurtigt, at det senere blev et 

krav fra Folketinget, at amterne skulle udarbejde forslag til 

en samlet kollektivplan. Således udarbejdede Fyns Amt i 

1979 en plan gældende fra 1980. Planen var udtryk for en 

meget stærk styring med en central fastlæggelse af ruter, 

takstzoner (som man også havde haft tidligere), men også 

trafikselskabs- og ikke mindst betalingsmodel.39

Ansvaret var således fastlagt til at ligge hos amtet, som jo 

var blevet en langt større enhed efter kommunesammen-

lægningen i 1972, hvor Fyns 2 amter var blevet til ét stort. 

Alligevel kunne der opstå problemer, når busruter skulle 

køre i flere amter.40

Lastvogne flytter læsset

Lastbilerne blev større. De fleste udenlandske fabrikker 

kunne levere større køretøjer, end det var tilladt herhjem-

me. Justitsministeriet udstedte i 1947 det såkaldte ’august-

cirkulære’, som gav dispensation for kørsel med biler med 

en totalvægt på 12 tons og et akseltryk på 7 tons. Det var 

formuleret så bredt, at stort set alle kunne få dispensation. 

Vægtgrænserne blev hævet i 1955, hvor 8 tons akseltryk 

blev tilladt, og hvor bogierne måtte trykke 14½ tons.41

Administrationen af de store lastbiler over 6 tons kunne 

være på to forskellige måder: som vognmandskørsel eller 

firmakørsel. Ved firmakørsel skulle de være ejet af et firma, 

hvis kørsel de udførte. Ca. 1/3 af landets lastbiler var således 

firmabiler.42

Normalt kunne firmakørslen betale sig, hvis der var 

rimeligt at køre med hele året rundt uden for store sæ-

sonsvingninger. Ofte skulle kørsel således udføres med en 

kombination af forskellige opgaver i firmaet. Hvis dette 

kunne lade sig gøre, lå der også en besparelse på 15-35 

%, lød regnskabsprincipperne i vognmandsbranchen om-

kring 1950.43

En meget alsidig virksomhed har været nødvendig for at 

få en rimelig fordeling af opgaverne året rundt. Ikke mindst 

returlasternes var vigtige for vognmændene for at få økono-

mien til at hænge sammen.

I landområderne med de større afstande fandtes der na-

turligt mange transportopgaver. En del af vognmændenes 

opgaver var overtaget fra landmændene eller var på anden 

måde relateret til landbruget. Her et par eksempler på de 

forskellige opgaver, som vognmænd kunne løse. Eksem-

plerne er fra Nordvestfyn.

I 1950 havde Rud Vognmandsforretning 25 års jubilæum. 

Firmaet havde almindelig vognmandskørsel, men samtidig 

var der den faste kørsel med mælketur for Aalund Mejeri ved 

siden af, at vognmanden havde sit eget lille landbrug.44

En af de største vognmandsforretninger lå i Strib, hvor 

Brødrene Thomsens Vognmandsforretning, grundlagt 1920, 

omkring1950 havde 7 vogne, som kørte både på indland 

og udland. De var specialbyggede, så de kunne køre som 
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fl yttevogn og tillige som kølevogn tage chokolade og fi sk 

sydpå.45

Hvis vognmandsforretningerne var små i 1950’erne, ske-

te der til gengæld en ændring ved størrelserne i 1960’erne, 

hvor antallet af virksomheder faldt drastisk, mens antal-

let af biler samtidig steg: virksomhederne blev for alvor 

store og specialiserede.46 En af de helt store på Fyn blev 

vognmandsfi rmaet Karl Verner Markussen. Firmaet fl yttede 

i 1985 til en ny bygning på 10.000 m2 med plads til 41 

ansatte og deres 80 lastvogne, sættevogne og specialkø-

retøjer.47

Jernbanerne fi k forværret sin i forvejen dårlige økonomi, 

da det jævnt hen stadig blev billigere at køre med lastbi-

ler. De blev større, mere driftssikre og relativt billigere. Løst 

anslået faldt ton/kmprisen i perioden 1910-1955 2-3 % om 

året. Det betød, at takstniveauet i 1955 lå 25-35 % under 

prisen i 1910.48

Et af de store specialiserede transportfi rmaer var post-

væsenet. Det meste af dets lokale transport blev udført via 

cykel eller af gående postbude, men fi k som nævnt også sin 

transport i byerne motoriseret tidligt.

Ude på landet blev udbringningen motoriseret omkring 

1961. Det betød en stor rationaliseringsgevinst, hvor ofte to 

ruter kunne slås sammen til en enkelt rute på f.eks. 44 km 

med 150 husstande.49

Bilsyn under åben himmel

Syn af biler foregik i de første mange år ret primitivt. En stats-

lig embedsmand, den motorsagkyndige, stod for arbejdet, 

og som regel fra sin private bopæl. En motorsagkyndig, Sø-

ren Bastholm i Frederikshavn, har fortalt om, hvorledes det 

foregik.

Det var ikke muligt at bestille tid, hvorfor bilerne med 

„fremstillerne“ ofte holdt i en lang kø og ventede på at 

blive synet. Selve syningen foregik under åben himmel, 

hvorfor arbejdet kunne være drøjt, hvis det var sne, eller 

regnen væltede ned. Der var heller ikke mange redskaber; 

en kuglepen og en skruetrækker var det nødvendige ud-

styr. Skruetrækkeren var god til at banke på plader med. 

Det viste sig hurtigt, hvis der var svage og tærede steder 

i karosseriet.

Bilerne fra før 2. Verdenskrig havde som regel et træskelet, 

som holdt en del af bilens konstruktion. Således fi k Bastholm 

en dag en gammel Chevrolet fra 1930 til syn. Træskelettet 

var pilråddent, så „fremstilleren“ havde hældt cementmørtel 

ned i stolperne. Det afslørede sig, da den motorsagkyndige 

rykkede nogle gange med døren, hvorefter skruerne faldt 

ud og døren af.

Efterkrigstidens biler var derimod selvbærende, hvor 

plader og vanger let rustede. Det hændte undertiden, at 

gennemtærede stykker var blevet fyldt med et viskestykke 

De store fabrikker for lastbiler leverede i stigende grad mange forskellige transportløsninger. Fra 1966 ses her silhuetterne af et 

udvalg af Volvos lastbiler, som kunne leveres med totalvægt fra 6 tons og til vogntogsvægt på 32 tons.
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og hullet udbedret med spartelmasse, alufolie og derefter 

igen med spartelmasse, inden det hele blev lakeret. Således 

kunne et køretøj se ret nydeligt ud. Den motorsagkyndige 

skulle være ret sikker i sin sag inden skruetrækkeren kom i 

sving, for det var ikke lykken, at sætte skruetrækkeren i et 

karrosseri, der var istandsat efter forskrifterne, hvorved en 

nylakeret bil blev beskadiget. Bastholm mente, at han selv 

nok var blevet narret, men værre var det, at køberen var ble-

vet narret endnu mere. Efterhånden blev han bedre til at 

kende de „sminkede lig“.

De talrige fidusreparationer forsvandt efterhånden. Ti-

derne skiftede, efterhånden som arbejdslønningerne steg, 

og reservedele faldt i pris. Samtidig fik bilsynet egne værk-

stedshaller med et stort udvalg af udstyr.50

Reglerne for godkendelse af biler blev ændret ved den 

nye lov om motorkøretøjer vedtaget i 1954. Hidtil havde 

hvert enkelt køretøj skullet til syn for at blive godkendt. 

Fremover skulle blot typen godkendes, mens alle efterføl-

gende biler og motorcykler af samme type dermed auto-

matisk var godkendt.51

VEJSEKTOREN I OPBRUD

2.700 km landevej ikke bæredygtig

„Sammenbrud på mange hovedveje“, „Vejene er som pløje-

marker“, „Advarsel mod at køre ud efter mørkets frembrud. 

Hovedvej 10 ved Hjallerup er som en dyne“., „2.700 km lan-

devej er ikke mere bæredygtig“.52

Vejomtalerne fra april 1955 var ikke opmuntrende. Ved 

årets tøbrud brød en stor del af landets veje sammen. De 

hævede vægtgrænser havde fået flere tunge køretøjer på 

vejene, og ved årets særlig slemme tøbrud afsløredes veje-

nes dårlige tilstand.

Vejmyndighederne havde nogle år forinden fundet ud 

af, at der var ved at opstå store problemer med vejene. De 

havde imidlertid ikke mulighed for at forbyde kørsel, hvor-

for Vejdirektoratet i 1954 tog det ekstraordinære skridt til at 

opfordre landets vognmænd gennem radioen, at de skulle 

skåne vejene mest muligt i tøbrudsperioden. Det samme 

ønske blev udtrykt over for militæret, som vistnok ikke rea-

gerede, men derimod lykkedes det at få en aftale med Civil-

forsvaret, som ville kontakte de lokale vejvæsener, inden de 

planlagde deres kørsel.53

Tøbruddet i 1955 ødelagde mange amters økonomi. 

Adskillige måtte søge ekstra bevillinger for overhovedet at 

have midler til at gøre deres veje køreklar igen.

En af forklaringerne på de mange sammenbrud kunne 

være, at den nye saltning af veje betød, at de mistede det 

isolerende snelag, hvorfor frosten nåede længere ned. I for-

vejen var vejene heller ikke af den bedste konstruktion, så 

selv personbiler „trådte“ igennem chaussébrolægning.54

Antallet af påhængsvogne steg efter verdenskrigen. Ikke 

mindst takket været trykluft kunne lastbiler, som denne Volvo 

fra J.E. Carlsen i Aalborg i 1939, få bremset hele vogntoget. 

Hydraulik kunne også benyttes til tippelad; man regnede med, 

at en lastbil i 1950 kunne køre op til 2 ½ gang så meget for 

asfaltfabrikkerne som biler uden tippelad.*

*  Kærgaard 1996.

Denne sættevogn fra engelske Scammell ca. 1950 bygget på 

et Bedford traktorchassis giver en forsmag på lastbilernes 

voksende størrelser. Førerhuset er fabriksbygget, mens det 

lidt mere end 5 m lange lad er danskbygget. Hele vogntogets 

egenvægt var 4 tons, mens lasteevnen var 7 tons.
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Man var dog klar over, at størstedelen af miseren skyld-

tes for tunge køretøjer i forhold til vejenes konstruktion og 

stand.

Vejdirektoratet opfordrede desuden de lokale myndig-

heder til ikke at benytte deres mulighed for at give dispen-

sation for højere vægt på deres veje. Danmark var i de år i 

forhandlinger på internationalt plan om fælles standarder, 

og her ønskede man altså ikke, at der blev givet så mange 

dispensationer, at dette tal ville kunne benyttes mod den 

mere forsigtige holdning, som Vejdirektoratet ønskede, der 

skulle være; det ville ikke have tungere køretøjer.55

Det følgende år var tilsvarende hårdt ved vejene, og der 

blev derfor under Dansk Vejlaboratorium nedsat et „Bæreev-

neudvalg“. Opmærksomheden blev udvidet med praktiske 

hjælpemidler. I 1957 blev der således anskaffet en bus, „Büs-

sing“, som ombygget kunne udføre målearbejde på vejene. 

Gennem en belastningsprøve kunne en vejoverflades på-

virkning måles. I løbet af 1960’erne anskaffedes yderligere 

en belastningsvogn, „Vikingen“, som var lidt mere terræn-

gående, så det blev lettere at tage målinger på endnu ikke 

belagte overflader.

Denne statiske målemetode var ikke fuldkommen, hvor-

for der i samarbejde med firmaet Dynatest blev udviklet en 

dynamisk undersøgelsesmetode i begyndelsen af 1970’erne. 

Det blev et faldlod, der påvirkede et vejstykke, og hvor geo-

foner kunne måle, hvad der skete i dybden af vejen. Herved 

blev en vejs enkelte lag bestemt.

Med redskaber som faldloddet fik vejbyggerne effektive 

redskaber i hånden til at konstruere en vej. Ud fra målingen 

og en prognose for den fremtidige trafikudvikling kunne 

man regne sig frem til de rette lagtykkelser.

Den stakkels vejmand havde nok at se til for at reparere Hovedvej 11, som var helt ødelagt ved tøbrud i 1955.

Tegningen viser et faldlod monteret på en lille trailer. Når 

loddet udløses, måles resonans fra jorden. Herved kunne 

man kende til komprimering og bæreevnen af de ubundne 

vejmaterialer. Denne viden var væsentlig, når der skulle 

konstrueres stærke veje. Opfindelsen blev sat i produktion og 

mere end 300 findes verden over.
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Faldlod-instrumentet blev efterhånden det mest an-

vendte instrument for vejbyggere verden over. Den statiske 

pladebelastning blev dog stadig benyttet, hvis overfladerne 

ikke var faste.56

Videnskabelig forklaring på vejes slitage

I sin tid sagde amtsvejinspektør R.W. Winkel om køretøjers 

påvirkning af veje, at det var lige som når en mand drak 

snaps. Man kunne ikke se på ham, når han havde drukket 

en eller to snapse, men når han havde drukket 20, kunne 

man se det.57

På samme måde blev veje efterhånden ødelagt gennem 

de mange passager af køretøjer. Problemet var blot, at man 

ikke vidste hvordan og hvorfor.

Som en art fortsættelse af forsøgene på Roskildevej blev 

der udført nogle meget store eksperimenter med styret tra-

fik i fuld skala i USA. Det mest betydningsfulde blev udført i 

1958-1960 af en sammenslutning af vejvæsener, American 

Association of State Highway Officials (AASHO). I en periode 

på to år blev der kørt næsten 19 timer om dagen med 10 

forskellige kombinationer af køretøjer i 6-7 dage om ugen. I 

alt var der 6 forsøgsbaner med mange forskellige slags be-

lægninger og med små broer. Målet var at finde relationen 

mellem antallet af belastninger med kendte akseltryk og 

akselkonstellationer kontra forskellige belægningstykkelser 

og bærelagstykkelser.

Et af resultaterne var, at en dobbeltaksel ikke skulle trykke 

dobbelt så meget som en enkeltaksel, men kun 1,8 gange 

for at give den samme påvirkning på vejen. Et andet resultat 

var, at en forøgelse af en lastbils vægt fra 8 til 10 tons forkor-

tede levetiden for en vejbelægning med 58 %.

Sideløbende udvikledes teorier på andre områder. For 

måling af undergrundens evne som befæstigelse udvikledes 

i Californien den såkaldte CBR-metode (California Bearing 

Ratio), som i princippet gik ud fra, at jo større nedsynkning 

et stykke jord havde under en given lodret påvirkning, desto 

mindre bæreevne havde den. Teorien blev publiceret i 1928, 

men blev først i stor udstrækning anvendt efter 1942.

Under 2. Verdenskrig manglede de krigsførende lande 

dimensioneringsmetoder til veje for tung færdsel og flyve-

pladsbefæstelser. Burmister publicerede i 1943 en metode 

for 2- og 3-lags befæstelser. Denne metode blev i 1948 

udvidet af Hank, som udgav tabeller med sine resultater. 

Det var i stor udstrækning jyske veje, der brød sammen ved 

tøbruddet. Her ses et stykke af Hovedvej 11 nord for Skjern 

– hvis man da kan kalde det en vej, som vognmand Nielsen fra 

Sædding var endt i.

Dagen efter landevejen var blevet færdig, kørte denne lastbil 

igennem den nylagte asfalt i 1963. Det var nok ikke fordi den 

havde overlæs, for lastbilen kørte for vejvæsenet. Var der 

blevet regnet forkert, var dæklaget for tyndt, eller var der ikke 

blevet drænet tilstrækkeligt?
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Tabeller var vigtige i vejbranchen, idet man ud fra f.eks. den 

ønskede trafikmængde, kunne aflæse anbefalede tykkelser 

af belægninger.

Vejbundens betydning for vejbefæstelsers holdbarhed 

begyndte ligeledes at blive vigtig gennem en kategorise-

ring af jordarter efter type. Proctors komprimeringskontrol 

for jord fra 1933 kom til anvendelse under krigen.

Disse – og flere – teoretiske og praktiske studier resultere-

de i praktiske redskaber. Således udgav det amerikanske The 

Asphalt Institute publikationen: „Thickness Design“ med kur-

ver for trafik og tyngde parret med undergrundens CBR-tal.

Et andet meget benyttede hjælpemiddel var en publi-

kation fra Shell: „Shell 1963 design charts for flexible pave-

ments“, som angav løsninger ud fra undergrundens CBR-tal 

og det samlede forventede antal akselpassager.

Dette mål for trafikbelastningen ’det akkumulerede antal 

tunge akselpassager’ blev særlig vigtig. Teorien blev udviklet 

i 1960’erne og fik anvendelse i vejvæsenerne via Shells publi-

kation. Ifølge teorien blev en belægning påvirket hver gang 

et tungt akseltryk passerede et stykke vej, hvilket resulterede 

i et træthedsbrud på samme måde som et stykke ståltråd 

knækkede efter et vist antal bøjninger. En vej skulle derfor 

dimensioneres mindst så kraftigt, at den i sin levetid lige 

præcis kunne holde til de mange påvirkninger.

Ækvivalente 10-tons aksler, Æ10, var en måleenhed for 

N, det antal 10 tons akseltryk, der svarede til det aktuelle ak-

kumulerede. Beskadigelsen af vejbanen ændrede sig med 4. 

potens af akseltrykket. Et konkret eksempel. Hvis man sam-

menlignede en lastbil med et akseltryk på 12 tons med en 

I USA blev der i 1950’erne udført en række praktiske forsøg for at finde tunge 

køretøjers slid på veje. Her ses to forsøgsbaner, hvor AASHO i 1953-1954 

lod lastbiler med forskellig vægt og akselkombinationer køre på baner med 

forskellige belægninger. Efter mange tusinde km kunne belastningen måles.

Kornkurver blev vigtige redskaber for vejsektoren. Den viste 

fordelingen af fine til grove korn i et materiale. Denne kurve 

viser procenten for gennemfald i forskellige sigter for en 

grusasfaltbeton, hvor der f.eks. ikke er sten større end 25 mm, 

hvor 50 % af kornene er under 2 mm og 60 % under 4 mm.
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personbils bagaksel på 0,6 tons, havde lastbilen en lige så 

stor nedbrydende virkning på vejen som 160.000 person-

biler!

Udregningen passer ikke helt, hvor for eksempel en 

lastbil monteret med såkaldte supersingledæk i stedet for 

det traditionelle tvillingmonterede dæk ville give et endnu 

større tryk i dele af underlaget. Herved ville en lastbil altså 

kunne slide endnu mere end de mange personbiler.

Siden 1960’erne er der selvfølgelig sket en fortsat ud-

vikling. Blandt andet gav EDB helt nye muligheder for at 

beregne forhold med mange faktorer. Men de principielle 

forhold ved den videnskabelige forståelse af vejes befæsti-

gelse var blevet skabt og medførte en kraftig forbedring af 

det efterfølgende vejbyggeri.

Herhjemme var man godt med. Det lykkedes således J.M. 

Kirk, som indtil 1985 var leder af Asfaltindustriens Vejforsk-

ningslaboratorium, at udvikle teorier, således at man rådede 

over en egentlig beregningsteknik og ikke var afhængig af 

tabeller. Herved kunne man – til forskel for de fleste andre 

landes vejvæsener – beregne belægningstykkelser på et 

matematisk grundlag.

Jordstabilisering – komprimering af undergrunden

Hvordan kan vi få bedre veje? Jo, man skal blot tromle un-

dergrunden.

De gamle vejfolk ville have rystet på hovedet, hvis de 

havde hørt, at man kunne finde på at tromle en vejs un-

dergrund. Men det var et af de mange tiltag, der kom til, da 

jordstabilisering blev en metode til at bygge mere holdbare 

veje.

Jordstabilisering holdt sit indtog i Danmark omkring 

1955. Der skulle ske en komprimering af korn, vand og luft 

i vejenes bærelag. Selv i den uberørte undergrund kunne 

luften komprimeres væk, hvorved lejringstætheden for kor-

nene blev forøget.

Der var dog flere forudsætninger for den nye metode. For 

det første var viden om det geotekniske blevet væsentligt 

forøget. Det var selvfølgelig noget, man havde benyttet ved 

store anlæg af havne og ved fundering af bygninger, men 

det viste sig altså også at kunne benyttes ved vejbyggeriet. 

Derfor fik man god viden fra Geoteknisk Institut (i dag GEO), 

som i 1943 blev oprettet under Akademiet for de Tekniske 

Videnskaber. Det skulle både udføre praktiske geotekniske 

undersøgelser for institutioner og private og samtidig stå for 

egentlige videnskabelige undersøgelser.58

Mere end noget andet vejarbejde har jordstabilisering 

krævet kontrol på stedet. Vejlaboratoriet hjalp amterne 

med at anskaffe de nødvendige instrumenter, da de skulle 

indrette deres laboratorier. Laboratoriet afholdt desuden 

kursusvirksomhed, hvor bl.a. vejassistenter kunne få en op-

læring på 2-4 uger.59

De geotekniske data blev et stort tilskud til de i forvejen 

voksende dynger af papir og dokumentation, som vejfol-

kene skulle tage stilling til. Til eksempel skulle der enorme 

mængder af prøver til, som alle skulle være dokumente-

ret. Alene til 23 km af motorvejsstykket Skanderborg-Viby 

Ringvej måtte Statens Vejlaboratorium i begyndelsen af 

En meget stor del af kontrollen med asfaltbelægninger sker ved simpelt 

udstyr som f.eks. en trykpresse, som vist på billedet.
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1970’erne tage mere end 9.000 jordprøver. Alle prøver skulle 

testes ved laboratorieforsøg, og da der var mere end 10 data 

pr. prøve, svulmede resultaterne op. Derfor skulle der ikke 

alene laves rapporter om prøverne, men der skulle samtidig 

laves rapporter om rapporterne, hvori en hovedrapport og 

ofte også specialrapporter skulle skrives til brug for de pro-

jekterende deltagere.

I øvrigt gav den øgede fokusering på undergrunden 

nye mulighed for entreprenører. Når de skulle give tilbud 

Nye metoder til stærke vejkonstruktioner kom frem i 

1950’erne. Nye tromletyper kunne sørge for, at de dybere lag 

af vejbefæstigelsen også blev komprimeret. Maskinfabrikken 

Pedershaab i Brønderslev kunne allerede i 1944 levere en 

tromle med vibrerende valser.

Folk fra Dansk Vejlaboratorium var taget til Nordjylland for at 

afprøve den. Prøvekørslen forløb godt. Tromlens 28 HK motor 

med trægasgenerator kunne sagtens klare at få tromlen til at 

give nogle meget jævne veje.*

*  DVT 1945, s. 96-98.

Det var nærmest en lille revolution med de nye vejkonstruktioner fra 

1950’erne. De blev bygget i fl ere lag med forskellige funktioner. Store 

mængder af bundsikringsgrus sørgede for et frostsikkert grundlag og fordelte 

trafi kkens belastning på den naturlige underbund. Ovenpå et eller to bærelag 

(det ene ofte mekanisk stabilt grus) til at optage trafi kkens belastning. Til sidst 

selve slidlaget, som skulle give trafi kanterne en sikker overfl ade og samtidig 

forhindre vand i at trænge ned i de ubundne lag. Slidlaget kunne undertiden 

også være bærende.

på arbejde, indgik der oftest store jordfl ytninger. Da der er 

stor forskel på, hvor let eller besværligt råjord kunne være 

at transportere, kunne entreprenørerne også få brug for at 

kende disse geologiske data.60

Endnu fl ere tekniske redskaber blev nødvendige. Man 

havde fundet ud af, at tromler med gummivalser gav en 

større belastning på vejes undergrund end stålvalser. Gum-

mihjulstromler var blevet benyttet meget i udlandet – i USA 

havde man endda enakslede tromler på helt op til 100 tons 

– og mindre tromler kom efterhånden til Danmark.

Vibrerende tromler eller de nye pladevibratorer var 

endnu bedre til at tromle i dybden end almindelige trom-

ler. Svingningerne skulle blot ske i forhold til jordens egen 

svingningsfrekvens.

Vibrerende tromler med tre valser kom meget i brug i 

Danmark, i øvrigt i lighed med Holland. Den gav en jævnere 

overfl ade end andre tromler, da den midterste valse kom til 

at ride på alle forhøjninger. Små håndbugserede to-valsede 

tromler kunne benyttes ved reparation. Store anhænger-
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tromler var velegnede til store byggerier som motorveje, 

idet en 8 tons tromle kunne komprimere ned til 1½ meters 

dybde.61

I det hele taget blev man meget mere opmærksom på 

vejenes grundlag. De alvorlige tøbrudsskader ville man imø-

degå. Derfor ønskede man også ved vejbyggeriet at skifte en 

potentiel farlig jord ud med frostsikkert materiale. Det skulle 

gøres ned til frostsikker dybde, som herhjemme normalt var 

90 cm, men i nogle hårde vintre kunne det dog godt fryse 

ned til 1,4 m dybde; forholdene var selvfølgelig ikke nær så 

alvorlige, som de var hos vores nordlige nabolande.

De danske motorveje blev således udført med frostsik-

kert materiale på normalt 70 cm dybde og undtagelsesvis 

ned til 90 cm. Dræning ville ikke virke, havde man fundet ud 

af, da frostfarlige jordarter kunne ’suge’ vand op fra eventuelt 

grundvand flere meter nede.62

Den sidste vejmand

Den store omstilling af hele vejsektoren fik betydning for alle 

de berørte personer, inklusive vejmændene. Her fortæller 

Henry Kier Petersen fra Ullerslev på Vestlolland om, hvordan 

det var at være vejmand anno 1957.

Vejkonstruktionerne udvikledes hastigt i 1960’erne og 1970’erne. 

Samfundets rigdom afspejlede sig i meget omfattende konstruktioner. 

Ofte blev vejenes konstruktion op til 80 cm tyk, hvor man tidligere som 

oftest havde nøjedes med 70 cm som frostsikker dybde. Desuden blev 

selve bærelaget udvidet til at have et ekstra lag af grusasfaltbeton eller 

cementstabiliseret grus.

Med nye vejkonstruktioner kom nye 

maskiner til. Her ses en pulvermikser i gang 

på en vej i 1956. Kalk eller cement blev 

blandet med grus, hvorved vejens bærelag 

blev bedre funderet.
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„Om foråret har vi rabatreguleringen at se til og om som-

meren græsslåningen. De 14 km vej er et stort arbejdsområ-

de, og arealet i et vejmandsdistrikt er 52 tønder land, hvoraf 

de to tredjedele er med græs. I gamle dage regnede man 

hos bønderne en tønde land for en dags arbejde, når man 

skulle meje det med le.

Om vinteren er vejmanden ofte kong Gulerod for sneka-

sterne. Under krigen kunne man have hold på 30 mand. Nu 

skal snefaldet være slemt, hvis ikke sneploven kan gå igen-

nem. Derefter bruger man sneslyngeren til at udvide efter 

sneploven, hvis det er nødvendigt. Det bliver mere og mere 

vejmandens arbejde at bruge disse maskiner.

Vi er snart ikke vejmænd længere, og standen er på vej til 

at uddø. Der bliver ingen vejmænd antaget mere. De bliver 

nu antaget som formænd og traktorførere. Omkring 1920 

var der 83 vejmænd i Maribo amt. I dag er der kun 35.

I øvrigt har vejassistenten et stort arbejde, når sneen tru-

er med at blokere vejene, med at dirigere sneplovene hen, 

hvor der er mest brug for dem. Og det er tydeligt, at det gør 

ham ondt, når han er nødt til at melde en af sine strækninger 

lukket i Pressens Radioavis.

Det støvede godt, når der blev spredt kalk ud for at stabilisere. Her blev underbunden af moræneler stabiliseret med kalk, cement 

og flyveaske på en forsøgsstrækning ved Veksø i 1976. Efter udspredningen blev det udlagte nedfræset med en tallerkenplov.

Selv på landeveje var vejbelægninger tidligere ofte ikke særlig 

tykke. Alt i alt var vejen ikke meget tykkere end 45 cm og med 

en tynd tæppebelægning øverst. Her ses en ret ny Bedford på 

Grenåvej ved Egå ved dens omlægning i 1953.
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I vinter og glat føre må vejmanden være på stikkerne 

døgnet rundt. Man kan ikke kravle under dynen og blot 

lade syv og fem være lige. Jeg husker, at min kone engang 

blev banket af sengen en vintermorgen klokken seks. Det 

var vejassistenten, der spurgte efter vejmanden. Da var det 

rart, at hun kunne svare: Nej, han er ikke hjemme. Han tog 

ud at gruse allerede klokken fem.

Jeg husker engang, at vi havde opgivet at komme igen-

nem med sneploven på en strækning, som derfor var fuld-

stændig spærret. Vejassistenten kom derefter til stede og 

erklærede: Vejvæsenet opgiver ikke – vi skal igennem!

Han stiger op på trinbrættet, og chaufføren lader bilen 

samle kræfter til det afgørende stormløb mod snemasserne. 

Igennem kommer man, men assistenten tabtes undervejs. 

Han suges med af snefoget og kommer siden kravlende ud 

af en snebunke. Føreren af sneploven og vejmanden ud-

vekslede i dagens løb en serie skæve grin. Det er ikke hver 

dag, der bringer så skønne oplevelser.

De vejfarende har aldrig mere travlt, end at de nok skal 

lægge mærke til, hvis vejmanden står stille for at tænde pi-

ben. Derimod har de sjældent øje for, når han rigtig pukler. 

Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at jeg har oparbejdet en 

god bekendtskabskreds langs ruten, hvor jeg kan spise fro-

kost og middag. Og går der et kvarter over tiden, så skal det 

nok passe, at vejassistenten holder uden for og venter. Den 

næste måned er man måske på pladsen hver dag til tiden. 

Men i al den tid ser man så slet ikke assistenten – og han ser 

ikke den punktlige vejmand.

De maskiner, som skal overtage vejmandens funktion, 

synes endnu at være på forsøgsstadiet. Hestekræfterne dræ-

ber romantikken i arbejdet. Den gammeldags arbejdsform 

gav måske en øm ryg, men den ny giver et ørt hoved. Tænk 

Dem dagen lang at høre på motoren, der banker i traktoren 

fortil, og bagfra kommer det liflige rabalder fra maskinen, 

som er hægtet på der. Nej, alting har sin pris. Det har også 

effektiviteten. Min kone siger i alt fald, at jeg er blevet mere 

kort for hovedet de senere år, og det er ganske givet en 

følge af, at man nu skal sidde og koncentrere sig om et eller 

andet Storm P-apparat“.63

„Græshoppen“ var et kørende måleinstrument hos Statens Vejlaboratorium. 

Den kunne måle en vejs nedsynkning efter belastning af et tungt hjul. Med 

en hastighed på 1½ km i timen kunne den måle 6-8 km vej om dagen.

Brugen af asfalt steg frem til 1973 med raketagtig fart. Ikke alene motorveje, 

men også meget store dele af de meget længere kommunale veje blev 

asfaltbelagt. Bilerne fik gode veje at køre på.
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Specialisering – nye organisationsformer i det 

offentlige

Den lokale opdeling af arbejdet ud fra vejdistrikter var i op-

brud i midten af 1950’erne. Den fandtes muligvis stadig for 

amtsvejassistenterne, men vejmændene havde sjældent et 

egentligt ansvar for et bestemt vejstykke som tidligere. De 

Ved større anlægsarbejder bliver der ofte oprettet hele byer 

med skurvogne. Denne skurvogn fra firmaet Phønix i 1979 er 

dog ret alene.

Der var hyggeligt i skurvognene, når der blev givet en „kylling“ snaps til 

kaffen. Det var dog ikke mærkeligt, at vejarbejdere også blev vindfurede, da 

man arbejdede i næsten al slags vejr. Et sjak fra Hotaco en dag i 1979.

Asfalt viste sig at blive det vidunderstof, som vejfolkene 

ønskede at benytte til vejarbejde. Det var endda muligt at 

få asfalttyper, som det vises i reklamen, der kunne benyttes 

til reparationer uden at tænke på opvarmning eller særlig 

meget på vejrliget – hælde asfalten på, glatte ud og tromle, og 

reparationen var færdig.

Der bliver endnu i dag udlagt asfalt ved håndkraft, når 

det ikke kan betale sig at rigge en asfaltudlægger til. Her 

udlægges i 1979.

fungerede i stedet som formænd, maskinførere og holdle-

dere inden for anlæg, drift og vedligeholdelse på tværs af 

de geografiske vejdistrikter.

På samme måde var vejassistenternes arbejde ofte delt 

i en vedligeholdelsesafdeling og en anlægsvirksomhed,64 

og ved store anlægsaktiviteter kom mange projekterende 

vejingeniører til.65

I vedligeholdelsesafdelingen kunne arbejdet være ord-

net geografisk, men der var også generelle opgaver som 

at være leder for drift og vedligeholdelse af maskinparken. 
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rialer. Fra slutningen af 1950’erne begyndte man i stedet for 

sten og singels at anvende grus i såvel bundsikring som bæ-

relag. For at opnå den tilstrækkelige stabilitet skulle grusets 

bestanddele være graduerede, idet en bred kornfordeling 

bidrog til en øget stabilitet.

Disse materialer var ikke altid tilstrækkelige, hvorfor man 

på de større veje yderligere forbedrede bærelaget. Nu skulle 

der ikke kun være bindemiddel ved slidlaget, men også i 

bærelaget. Ved at tilsætte cement, kalk, asfalt eller tjære til 

at give den tilstrækkelige fasthed.

I de nyere belægninger er der i øvrigt benyttet bærelag af 

stabilt grus. Dette grus har faktisk ingen betydning for vejens 

senere egenskaber, men er nødvendig på grund af, at vejen 

skal kunne bære de store udlægningsmaskiner.

Grusasfaltbeton (GAB) blev således i stigende grad be-

nyttet som bærelag frem for rene grusbærelag. Fra 1964 til 

1973 steg denne del af asfaltindustriens produkter fra godt 

30 % til at udgøre mere end 60 %. Den større anvendelse 

skyldtes, at vejbyggerne ønskede at være uafhængig af års-

tid og vejrforhold, og i det hele taget betød det en meget 

hurtigere og mere rationel udførelse af vejarbejdet. Specielt 

komprimeringen blev forkortet.

Brugen af GAB fortsatte dog ikke med at stige, da man af 

økonomiske grunde ville spare på materialerne.

Kaj Munk og vejene i Ringkøbing

Det blev en god forretning for Ringkøbing amts vejvæsen, 

da det i 1960’erne kunne sælge brosten. Der var stor man-

gel på sten på det danske marked, hvor mange ville have 

sten til udkørsler, parkeringspladser og rastepladser. Sten fra 

Vejarbejde på Grenåvej ved Vejlby-Risskov i 1960.

Desuden kunne der være en særlig ansvarlig for vintertjene-

ste og maling af færdselsstriber.

Anden lovgivning end den helt snævre vejrelaterede 

begyndte også at stille krav til vejvæsenet. Således kom der 

en ny vandledningslov, og sammen med den nye vejlovs 

bestemmelser om overkørsler og adgange blev der behov 

for folk med kompetencer inden for landinspektørarbejdet. 

Byplanlægning var endnu en af de nye opgaver, og heri lå 

også elementer af vejproblemstillinger.66

Mekanisering af vejbyggeriet

De nye maskiner betød først og fremmest en væsentlig for-

mindskelse af arbejdstiden ved vejbyggeriet. Det anslås, at 

arbejdstiden i 1950’erne kun var en tredjedel af, hvad den 

var tidligere.67

Alligevel var tempoet ikke så stort i de første år i 1950’erne. 

Folkene ved udlæggerne kunne således i 1960’erne sagtens 

risikere at vente ½ time på et læs asfalt og i denne pause 

lade snakken gå og vittighederne flyve. Det sluttede efter-

hånden, og nu kommer alt til tiden. På samme måde kunne 

salgsrepræsentanter eller en ingeniør tidligere komme forbi 

og give en bajer. Også det er blevet historie på grund af fa-

ren fra trafikken og de mere farlige maskiner. Som på mange 

af landets øvrige arbejdspladser blev der tilsvarende indført 

spiritusforbud fra 1980’erne.

Lidt om tonen ved et udlæggersjak kan fornemmes af 

følgende episode fra landevejen i Glostrup i 1977, hvor Tjæ-

rekompagniet havde et sjak i arbejde. Vejarbejdet måtte kun 

udføres mellem kl. 9:30 og 15:00, da der ellers var en kraftig 

trafik. Kl. 15:30 havde formanden stadig 4-5 hængere hol-

dende med varm asfalt, og selvom det var over den tilladte 

tid, lod han arbejdet fortsætte.

Der holdt pludselig en cyklist lige foran udlæggeren. Det 

var en ældre herre, som råbte temmelig højt og skældte 

ud over, at det ikke var muligt at komme frem eller tilbage. 

Formanden var en kontant type og sagde til manden: „Nu 

er det sgu’ dig, der stopper det hele“. Herefter tog han man-

dens cykel og smed den ned af en nærliggende skråning. 

Det skulle han måske ikke have gjort, for cyklisten var nem-

lig politimester i Glostrup. Det betød, at politiet i Glostrup i 

nogle år var meget strikse over for firmaet.68

Den store mekanisering af vejbyggeriet foregik sidelø-

bende med udviklingen af nye konstruktioner og nye mate-
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Portugal var der problemer med at skaffe til landet af valu-

tamæssige årsager, og der var et års leveringstid på sten fra 

Bornholm.69 Herefter blev de gamle brolægninger taget op 

og solgt til store beløb, som i nogle tilfælde kunne betale 

den ny asfaltbelægning.70

Forhistorien går en del år tilbage i tid og fortæller lidt 

om, hvor svært det kan være at vælge den rigtige tekniske 

løsning.

„Man taler om inkvisitionens rædsler som middelalderlige 

og for længst passerede, og dog lader amtsvejinspektøren 

dagligt uskyldige mennesker – endda uden forhør og uden 

dom – befare strækningen fra Røgind til Videbæk i bil…In-

tetanende forlader et helt og livsglad menneske Ulfborg i 

sin nye auto og ankommer med stykker af nyrer, hjerte og 

tarme spredt omkring sig til Holstebro i noget, der nærmest 

ligner en voldelig opbrækket hummerdåse.“71

Således lød digterpræstens svada omkring 1933 mod 

amtsråd og vejmyndighed i Ringkøbing amt, som efter hans 

og en del andres mening ikke havde gjort deres arbejde 

godt nok.

Ringkøbing amt havde egentlig længe haft gode veje, 

for da J.A. Jensen kom til som amtsvejinspektør i 1921, blev 

vejene forstærket med makadam belægning, hvorfor de i 

1925 blev betegnet som de bedste i landet.72

Men amtet havde haft få biler, og da de for alvor begynd-

te at køre, fandt man ud af, at der skulle andre vejtyper til. 

Her satsede man på chaussébrolægning. Amtsvejinspektør 

J.A. Jensen havde foretrukket sten frem for asfalt og tjære. 

Han kunne se, at i hans amt med landets til tider længste 

vejnet og med et meget tilbageholdende amtsråd i det fat-

tige amt, ville de få penge hurtigt gå til reparation af veje 

Lastbilerne fra asfaltfabrikkerne skulle komme i en lind strøm 

for at ’fodre’ asfaltudlæggerne, så de kunne køre kontinuerligt. 

Asfalten blev leveret varm, hvorfor der som regel var lagt en 

presenning ud over ladet. Her en udlægger fra Phønix i 1979.

Danmark havde en relativ stor industri for vejbygningsmateriel. En af de mere 

ukendte var H. Nielsen & Søn Maskinfabrik, som under 2. Verdenskrig startede 

med at bygge små asfaltanlæg. Efter befrielsen fortsatte fabrikationen bl.a. 

med en asfaltudlægger, Via Nova, som ses på billedet. Firmaet leverede 

også til en stor del af landets asfaltfabrikker og havde en stor eksport, indtil 

virksomheden ophørte i 1980. *

* Pedersen 1996.

Som det fremgår af opstillingen over vejudgifter 1956/57 gik 

størstedelen af udgifterne til vedligeholdelse og en mindre 

del til egentlige anlæg.*

* Vejtransporten 1965.

Vejudgifter 1956-57

Amt vedligehold 14 %

Sogne vedligehold 43%

Andet 2%Kbh. & Frb. 4%

Købsteder anlæg 5%

Sogne anlæg 9%

Motorveje 8%

Amt anlæg 7%

Købsteder vedligehold 8%
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Borekerner i tusindvis blev taget for at kontrollere 

belægningers kvalitet. Denne store prøve viser lagdelingen 

i en asfaltbelægning, hvor det nederste lag havde et stort 

indhold af store skærver, og hvor der over et bindelag lå et 

slidlag iblandet små skærver.

Der er sket store forskydninger mellem forbruget af de enkelte typer asfalt. 

Først og fremmest er pulverasfalt til belægning i stor udstrækning blevet 

erstattet af asfaltbeton. For det andet har man efter nogle år med stærkt 

stigende forbrug af grusasfaltbeton til bærelag måtte spare.*

*Asfaltindustrien. For de sidste år er tallene lidt lavere end den reelle produktion.

1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Pulverasfalt

Grusasfaltbeton

Asfaltbeton

i stedet for langtidsholdbare konstruktioner. Vejene havde 

tilmed en dårlig fundering, hvorfor man mente, at det ville 

være omsonst at give dem den overfladebehandling, som 

man gjorde i andre amter.

Derfor blev vejene i meget stor udstrækning bygget i 

chaussébrosten. De blev anlagt i 3 m bredde, og ved bakker 

og kurver blev bredden udvidet til 4½ m med sidebaner i ma-

kadam, som senere blev asfalteret efterhånden som de ikke 

kunne holde. I 1953 havde amtet således 255 km af denne 

brolægning.73 Størsteparten af vejene var grusveje, hvor vej-

væsenets vejhøvle kørte rundt og udjævnede overfladen.

Tonen i avisdebatterne var hård. Herning Folkeblad hav-

de i perioder en fast rubrik „Vejskandalen i Ringkøbing amt“, 

men også aviser uden for amtet blandede sig. Således havde 

en motorsagkyndig et indlæg i Jyllands-Posten, at vejene i 

amtet sikkert ville blive en turistattraktion, når folk bare var 

nogenlunde sikre på at kunne slippe derfra igen!

Erhvervsfolk havde også en mening. Således var der en 

leverandør til en lokal forretningsmand, som ikke ville sende 

vogne til Holstebro med varer, da vejene i Ringkøbing amt 

var af så elendig beskaffenhed, at ingen var tjent med at få 

sin vogn ødelagt. „Strækningen Hagebro-Holstebro har i år 

ødelagt gummi på min vogn for 1.000 kr., så jeg skal ikke nyde 

mere. Jeg ved ikke, om De selv vil forsøge at hente varerne?“.
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Der var dog enkelte, som forsvarede amtsrådet. Således 

mente en amtslæge ikke, at vejene var så slemme. Han an-

befalede også folk at nedsætte deres dæktryk fra 35 til 25. Så 

ville bilernes rystelser aftage. Hans indlæg blev dog kraftigt 

imødegået af Kaj Munk, som angav, at indlægget var skre-

vet efter, at lægen havde spist frokost med sin gode ven 

amtsvejinspektøren.

Måske havde Munk ret i sin kritik. I hvert fald skred han 

en dag i 1934 ud med sin bil i et vejsving på en hullet vej. 

Resultatet var et knust næseben.74

I slutningen af 1930’erne stoppede brolægningen af ve-

jene, og da de havde gjort en god nytte under og lige efter 

verdenskrigen, hvor andre amters veje led under manglen-

de reparationer, stod de til udskiftning, da bilismen for alvor 

satte ind i 1950’erne.

Byer, indkøbscentre og fabrikker bygges efter veje

Ordet „plan“ dukkede mere og mere op i den offentlige 

diskussion i 1960’erne og 1970’erne. Alle områder skulle 

planlægges. Samfundet var blevet meget kompliceret, og 

gennem planlægning kunne der tages hensyn til samfun-

dets øvrige sektorer. De enkelte projekter var tilmed vokset 

i størrelse, således at de økonomiske midler skulle afvejes, 

planlægges og sikres.

Det blev også tilfældet for vejområdet. Oprindelig var 

byplanlægning ikke noget man brugte eller kendte meget 

til. De første initiativer i den retning var sandsynligvis de 

forsøg, som blev foretaget af foreningen Bedre Byggeskik 

i 1910’erne. Her var amtsvejinspektørforeningens formand 

med i det udvalg, som i 1918 udarbejdede et forslag til, hvor-

ledes landkommuner kunne udarbejde bebyggelsesplaner. 

Det var denne forening, som i 1921 tog initiativ til at etablere 

et byplanlaboratorium.75

Hvor man tidligere havde planlagt vejene efter beståen-

de byer, begyndte man nu både at planlægge byer og veje 

samtidig. Et af disse første store planlægningsprojekter skete 

i forbindelse med Høje Taastrup Storcenter (i dag City 2).

Projektet var det største samlede byplanlægnings- og 

byggeprojekt, der nogen sinde have været på tegnebordet 

i Europa, blev det angivet, da planerne til storcenter med 

tilhørende veje og boligkvarterer blev lanceret med en ge-

neralplanskitse i 1966. Den anslåede byggesum ville blive 

den for datiden enorme sum af 3 mia. kr. Et konsortium 

havde opkøbt store jordområder i Høje Taastrup og havde 

efterfølgende i samarbejde med Boligministeriet og kom-

munen udarbejdet en generalplanskitse, der skulle ligge til 

grund for opførelsen af storcenteret.

Hovedfaktoren i planlægningen blev privatbilerne, som 

fra Sjællands landeveje let skulle kunne komme til det høj-

klassede vejanlæg omkring centeret. Den store lastbiltrafi k 

til supermarkeder skulle kunne ske via stikveje ind til center-

butikkernes lagerkældre og godsramper.76

Amterne kobles af – Vejdirektoratet og nye vejplaner

Det var de store projekter og planers tid. Det kom naturligt 

også på vejområdet, hvor den hidtidige decentrale organise-

ring af vejvæsenet derved var kommet i modvind. Amtsvejvæ-

senerne havde i stor udstrækning haft ansvaret for hver deres 

del af det store overordnede vejnet, selvom de skulle fordele 

opgaverne ved bygning af de store motorveje efter nærmere 

forhandling med Vejdirektoratet. Nogle amter kunne løfte op-

gaverne, mens andre ikke var nær så kompetente.

De store asfaltfabrikker udviklede sig også til at blive 

asfaltudlæggere, som man ser Jens Villadsens Fabrikker 

tilbyde i annoncen fra 1952.
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Udviklingen havde forløbet over en lang periode. Første 

lovgivning på området var vejbestyrelsesloven af 1957, til-

skudsloven af 1958 og delvis også den nye færdselslov med 

den tilsluttende afmærkningsbekendtgørelse af 1955. Det 

lokale selvstyre skulle fortsættes, men en vis centralisering 

ved koordinering og finansiering var nødvendig. Herefter fik 

amterne ¾ af sine udgifter dækket af staten. Desuden kunne 

de få dækket 85 % af anlægsarbejde – og måske mere – ved 

at søge Vejfonden. Ved motorveje ville staten betale det hele 

mod et amtsbidrag på 50.000 kr. pr. km motorvej.77

Der var opstået en utilfredshed med amterne som plan-

læggere af det overordnede vejnet. De tekniske løsninger 

var ikke altid optimale, og vejes linieføringer gav endda for 

offentligheden et klart billede af institutioner, som mere så 

på de lokale interesser end på trafikanternes. Således var 

gennemføringen af Hovedvej 1 mod Korsør gennem Sla-

gelse et bevis på, at Sorø amtsråd favoriserede de lokale 

interesser frem for det nationale trafikbehov.78

Amterne mistede i 1963 bestyrelsen af motorvejene 

til Vejdirektoratet. Det var herefter det statslige direktorat, 

som stod for planlægning, projektering og anlæg. Amterne 

kunne dog stadig være med til at deltage i arbejdet, men 

nu helt på Vejdirektoratets præmisser. Ud over de tre motor-

vejskontorer, som Vejdirektoratet i 1967 etablerede i Århus, 

Næstved og Birkerød, var der flere amter, som oprettede 

deres egne motorvejskontorer for at kunne klare de omfat-

tende motorvejsbyggerier i deres amter. Enkelte levede ind 

i 1970’erne som f.eks. det fynske.79

I 1972 blev amternes stilling for alvor stækket. Med vejlo-

ven fra 1971 ønskede politikerne, at der skulle være et totalt 

sammenfald mellem ansvar og økonomi. De nye 275 primær-

City 2 eller Høje Taastrup storcenter, som 

det hed, da det blev planlagt i 1966, var 

landets største planlægningsprojekt af 

sin art. Centeret skulle have den mest 

optimale placering i forhold til vejsystemet 

på Sjælland. Samtidig var dets egne veje 

planlagt til et flow af varer og kunder.
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kommuner og de nu kun 14 amtskommuner fik hver for sig 

forvaltningen af deres eget vejnet, hvor amterne fremover 

kun skulle have landevejene. Vejdirektoratet skulle være den 

landsdækkende myndighed, som stod for det overordnede 

vejnet, hvilket blev motorvejene og de øvrige hovedlandeve-

je. Dog skulle amterne fortsat stå for drift og vedligeholdelse. 

Amterne kunne fortsat stå for det praktiske ved vejbyggerier 

ved hovedlandevejene efter aftale med Vejdirektoratet.

Det blev samtidig et brud med det bevillingssystem, der 

havde eksisteret siden 1920’erne, og hvor forskellige tiders 

skiftende behov havde givet komplicerede knopskydninger. 

Det blev angivet, at det indviklede system havde umulig-

gjort en rationel planlægning og medført, at de trafikalt 

mindre betydningsfulde kommuneveje var blevet for gode 

i modsætning til det overordnede vejnet.

De snørklede landeveje forsvandt gradvist 

fra Danmarkskortet. Her ses hvorledes 

landevejen omkring Hjerting blev anlagt i en 

lige linie uden om byen, hvilket blev udført 

allerede i midten af 1930’erne.*

*  Rygner 1936.

Vejdirektoratet skulle vise vejen. Det blev en organisation, 

som takket været det indlemmede Statens Vejlaboratorium 

og Vejdatalaboratoriet spændte over alt fra forskning og ud-

vikling til praktisk vejbygning. Ikke mindst var det udgiver af 

vejregler, som alle vejbyggere skulle følge.

„Skitse til Vejplan“ blev udgivet i 1975, hvor der var rede-

gjort for det påtænkte vejbyggeri amt for amt i perioden 

1975-1990. Der var lagt tre 5-årsplaner med en redegørelse 

for hvilke veje, der skulle bygges i hver af perioderne dels 

for motorveje og øvrige hovedlandeveje og dels for lande-

veje.

Virkeligheden ville dog ikke som planlæggerne havde 

tænkt. Planen blev derfor ikke nogen succes. Man var gået 

ud fra en stor årlig vækst i tilgangen af nye biler på 58.000 

om året, men den var kun på 40.000, da planen udkom. Der-
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for jernbanen, men den blev aflyst, og i stedet kom der jern-

banefærge fra Svendborg til Rudkøbing i 1926.

Idéen til en vejbro kom frem igen, og efter nogle år lyk-

kedes det at få Rudkøbing og Svendborg kommuner til at 

gå ind for broen – hvis de ikke skulle bidrage med midler. 

Tilsagnet var dog tilstrækkelig til, at amtet gik ind og lavede 

broprojektet.

Efter amtsrådets havde taget sin beslutning, håbede det, 

at staten ville betale for broen. Der gik nogle år, hvorefter 

staten gav et principielt tilsagn om, at broen skulle bygges, 

men uden at bevilge penge. Krigen trak sagen i langdrag, og 

først i 1955 skulle der for alvor skaffes penge.

I 1957 lykkedes det at få staten til at give tilsagn om 

penge. 85 % ville man give til den første del af projektet 

med Siø Sund, mens amtet skulle skaffe de sidste 15 %. Da 

den nye vejlov kort efter ændrede fordelingsreglerne, endte 

det i stedet med, at staten ville yde støtte til hele projektet 

mod, at de lokale ville betale 25 % af udgifterne. Man ville 

ikke risikere at stå med et to-tredjedel færdigt projekt og så 

mangle den sidste forbindelse.

Efter yderligere nogle års forhandlinger lykkedes det at 

få den lokale opbakning, hvorefter staten bevilgede pen-

gene. I 1962 blev højbroen til Langeland færdig, og efter 

yderligere politiske problemer blev broen ved Svendborg 

færdig i 1966. 27 år efter amtsrådet havde vedtaget pro-

jektet.

Dette var dog kun den korte udgave af forløbet bag et 

vellykket broprojekt. Her er ikke medtaget de mange aktivi-

teter af private pressionsgrupper, private firmaer med gode 

idéer, jernbaneinteresser, politikere med sans for at profilere 

sig og mange andre forhold. Amtet skulle i øvrigt også ind i 

projektet igen på et tidspunkt, hvor deres tidligere holdning 

til en bro ved Svendborg på 26 m måtte ændres til en større 

højde på 33 m.

Man må konstatere, at projektet lykkedes. Det gjorde et 

andet broprojekt i samme område derimod ikke. Efter de 

store isvintre med medfølgende dårlige trafikforbindelser 

fik man på Ærø for alvor ønske om at have en broforbin-

delse til Langeland. Det blev der siden 1943 arbejdet på i 

mange år. Amtet var med i projektet, men de mange små 

kommuner på Ærø havde svært ved at blive enige, hvorfor 

mange forskellige linieføringer og konstruktioner havde 

været til debat. Planerne levede helt op til 1969, hvor de 

Udgifterne til vejbyggeri er stadig steget. Til eksempel kan ses udgifterne i 

Holbæk amt, hvor stigningen for alvor tog fart i 1919. I midten af 1930’erne 

og to perioder i 1940’erne var der nedgang for at eksplodere i slutningen af 

1940’erne.Amtets skatteborgere betalte ikke meget til vejene fra 1929 og 17 

år frem. Størsteparten af udgifterne blev siden midten af 1920’erne skaffet 

via statsmidler.*

* DVT 1955.

for kunne trafikminister Niels Mathiasen i stedet fremhæve 

DSB’s „Plan 90“, hvor tiden var for, at alle skulle køre kollektivt. 

Det følgende år udgav Trafikministeriet et sparekatalog; mo-

torvejsbyggeriets store „H“ var blevet et lille „h“.80

Langtidsplanlægning – eksempel brobyggeri

„Amtmand Lassen kommenterede i en bevæget Tale, som 

Medlemmerne i en naturlig Følelse af Øjeblikkets Højtidelig-

hed påhørte stående.“

Året var 1939, og amtmanden var amtmand i Svendborg 

amt. Talen drejede sig om den kommende bro eller nærmere 

tre broer, som skulle forbinde Fyn med Langeland over den 

mellemliggende Siø. Planen var udarbejdet af den kendte 

professor Anker Engelund, som havde stået bag mange af 

landets store broprojekter, ligesom han også kom til at stå 

for mange af de senere broprojekter.

Mens amtsrådsmedlemmerne havde følt, at de havde 

truffet en epokegørende beslutning, så var det imidlertid 

ikke helt let bare at bygge broen. Der var mange aktører 

blandet ind i sagen, og ikke mindst var der mange lokalpo-

litiske dagsordener. Faktisk havde der været tanker fremme 

om en bro allerede i 1890’erne. Den skulle fortrinsvis være 
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endda var helt fremme på ministerplan. Imidlertid kom 

kommunesammenlægningerne, hvorved de fynske amter 

blev slået sammen. Da det nye fynske amtsråd flyttede sin 

administration til Odense, ebbede projektet langsomt ud. 

Og Ærø havde fortsat tre forskellige færgeruter, da man 

lokalt ikke kunne blive enige om at satse på en enkelt.81

Der var i øvrigt en anden konsekvens af broprojektet mel-

lem Svendborg og Langeland. Det blev anledning til, at man 

fra statens side ønskede at beskære amternes selvstændig-

hed. Regeringen havde ønsket at begrænse de offentlige 

investeringer i 1962 som led i den økonomiske politik, men 

Svendborg amt gik alligevel i gang med brobyggeriet. Det 

var en af årsagerne til, at staten ønskede at ændre det be-

stående refusionssystem og selv styre udviklingen for det 

overordnede vejnet.82

Nye prioriteringer

Statens ønske om at styre vejbyggeriet blev dog kun til 

den mindre ambitiøse „Perspektivplan for hovedlandeveje“ 

i 1982. Klog af skade blev det ikke en konkret vejplan, men 

kun retningslinier for vejudbygning. Vejenes drift blev med-

taget i planen, hvor det blev fremhævet, at vedligeholdelse 

i stor udstrækning ville være en fast – og ret stor – udgift. 

Således var betonbroer til eksempel ikke uforgængelige, og i 

pressen kom på den tid historier om de astronomiske beløb, 

der fremover skulle afsættes.

Der havde været en løbende debat om prioriteringen af 

omfartsveje, hvor man af gode grunde i de lokale samfund 

ønskede sine byområder fritaget for trafik. Derfor udsendte 

Vejdirektoratet i 1981 det første forslag til en stor samlet 

prioritering. I denne udgave blev 49 projekter beskrevet, 

hvor de 30 blev iværksat. I 1984 fulgte en ny plan, hvorefter 

50 projekter blev omtalt, og hvor 27 blev sat i gang.

Den statslige styring af området viste sig for alvor ved 

omfartsvejene. Amternes ønsker ville koste for meget, blev 

det angivet, og samtidig ville der forsvinde for meget land-

brugsjord. Derfor forsøgte man ovenfra i stedet at angive 

billigere og acceptable løsninger, hvilket man forsøgte med 

projektet „Hovedlandeveje gennem byer – et idékatalog“. 

Vejdirektoratet og firmaet Anders Nyvig stod for den idé-

mæssige side, og det lykkedes at finde et par mindre bysam-

fund, der ville agere „forsøgskaniner“ for den nye type veje. 

Derved kom sådanne veje i Skærbæk, Vinderup og Ugerløse 

til at blive forbillede for lignende „miljøveje“ andre steder i 

landet.83

Det må nævnes, at der i 1997 skete endnu en organisati-

onsændring på vejområdet. Fremover skulle Vejdirektoratet 

kun have ansvaret for motorvejene og enkelte hovedlande-

I 1966 var broen over Svendborgsund færdig, og derved blev 

Langeland landfast med Fyn. Det havde varet mange år, siden 

de første tanker om forbindelse kom frem i 1890’erne og fra 

beslutningen blev taget i 1939.
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veje, altså også totalt og omfattede vintertjeneste. Til gen-

gæld fik amterne de fleste hovedlandeveje tilbage.

Motorveje for alvor

I 1950’erne var der ikke mere modstand mod de store pla-

ner, som da de første planer kom frem fra entreprenørsel-

skaberne i 1936, hvor selv den største kapacitet inden for 

vej- og brobygning ved Polyteknisk Læreanstalt, A.R. Chri-

stensen, nærmest betragtede det som det rene vanvid, der 

ikke havde noget med virkeligheden at gøre at anvende 

628 mio. til motorveje. „Når det drejer sig om at anvende 

et sådant beløb, praktisk talt fuldstændig uproduktivt, må 

man forbløffes over den dristighed, hvormed man her vil 

disponere over skatteydernes penge.“

Det var hårde ord. Det var måske også mere som for-

mand for Dansk Skatteborgerforening, at han udtalte sig 

end som professor (foreningen var en slags forløber for 

Fremskridtspartiet).84

Landets første motorvej blev Hørsholmvejen. Den var al-

lerede med i en betænkning, som Dansk Ingeniørforening 

afgav i 1926. Målet var at aflaste Strandvejen, Lyngbyvejen 

og den gamle Kongevejen til Hørsholm. I 1938 blev der 

bevilget penge til beskæftigelsesarbejde, og jordarbejdet 

startede. I 1942 vedtog Rigsdagen at vejen skulle anlægges 

som motorvej, og arbejdet blev oprettet til det nystartede 

Teknisk Central. Arbejdet gik i stå, men i 1951 blev der givet 

besked om, at arbejdet skulle genoptages, og i 1956 kunne 

Frederiksborg og Københavns amter indvie landets første 

stykke motorvej på 12 km.85

Herefter fulgte en lang række motorvejsstykker. De første 

blev foreslået i Folketinget i 1954, hvor minister Carl Peter-

sen samtidig fortalte, at motorvejene skulle kunne benyttes 

til den kommende Storebæltsbro. Vejstykkerne skulle føre 

trafikken til de nye færgelejer ved Nyborg og Korsør, som 

lovforslaget egentlig handlede om. Der havde igennem 

flere år været store bilkøer ved færgelejerne inde i de to 

byer, og man kunne forudse, at det ville blive meget værre. 

I 1950 var der sejlet 253.000 biler over bæltet, mens tallet 

Tilstrømningen af rejsende i 1950’erne var så stor, at de 

centrale trafikknudepunkter nærmest brød sammen. Ved 

Storebæltsoverfarten blev man i 1955 nødt til at etablere 

parkeringspladser udenfor Korsør for at skaffe plads til de 

mange bilister og dermed undgå bilkøer på op til 20 km. 

Parkeringspladsen blev nedlagt, da det nye færgeleje Halskov-

Knudshoved blev åbnet i 1957.Postkortet fra Korsør kunne de rejsende passende skrive i 1950’erne, mens 

de holdt i kø for at komme med en af færgerne i Korsør Havn – måske endda 

med en af jernbanefærgerne, da bilfærgerne tit var overfyldte.
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tre år senere var steget 70 % til 425.000 køretøjer. Der skulle 

gøres noget, og løsningen var nye og større bilfærger. Da de 

skulle have tilsvarende større færgelejer, var det mest hen-

sigtsmæssigt at flytte dem lidt uden for byerne til Halskov 

og Knudshoved.

Motorvejene var slet ikke blevet planlagte, men da de 

politiske signaler var givet, gik Vejdirektoratet i gang med 

forhandling om linieføring med de respektive kommuner, 

endda inden loven var blevet fremlagt i Folketinget.

Man fandt hurtigt ud af, at vejen skulle lægges i en stor 

bue nord om Nyborg. Det var hensigtsmæssigt af hensyn 

til den bestående bebyggelse, og samtidig var det landska-

beligt smukt og afvekslende. Da fredningsmyndighederne 

efterfølgende ikke havde indvendinger, blev det linieførin-

gen. Motorvejen stoppede ved Hjulby og blev ført videre 

af den eksisterende hovedvej; den var i alt 8,4 km lang inkl. 

færgelejet på knap 1 km.

Allerede i maj 1955 var der nedsat en ekspropriations-

kommission, som skulle på udflugt for at gøre sin første be-

sigtigelse. Man fandt i store træk linieføringen korrekt, og 

herefter kunne selve ekspropriationsforretningerne udføres. 

Der skulle indgås aftale med hver enkelt af de berørte lods-

ejere om erstatningens størrelse. I de få tilfælde, hvor det 

ikke lykkedes, skulle sagen videre til taksation. Alle ekspro-

priationsaftalerne var på plads mindre end et år efter starten, 

og vejarbejderne kunne for alvor gå i gang i maj 1956 og 

vejen var færdig året efter lige som motorvejen ved Halsskov 

på sjællandssiden.86

Naturfredning bliver en faktor

I maj 1957 kunne vejvæsenet på Bornholm endelig efter 

20 års arbejde indvie den nye vej Gudhjem-Rø. Der havde 

været store problemer under vejs, idet hensynet til natu-

ren var begyndt at blive et element i den politiske spil, de 

mange nye og ofte gennemgribende vejprojekter kom til 

at stå i. Hvad skulle vinde: naturen eller den mest rationelle 

vej?

På Bornholm havde man i løbet af 1920’erne og begyn-

delsen af 1930’erne gjort de fleste landeveje egnede til bil-

trafik. Således kunne amtsrådet i 1938 åbne strandvejene 

Allinge-Rø og Gudhjem-Svaneke for almindelig trafik. Imid-

lertid manglede endnu vejstykket mellem Gudhjem og Rø 

for at turister og andre kørende kunne komme hele vejen 

Omfartsvejen nord for Hedehusene blev det første stykke af 

Holbæk-motorvejen i 1960. Den erstattede den lige vej fra 

1700’tallet, som ses skære jernbanen inde i byen. Bemærk i 

øvrigt på det nyeste kort fra 1967 i forhold til kortet fra 1931, 

hvorledes der allerede da blev bygget omkring omfartsvejen 

– som således ikke mere var en omfartsvej, men i dag løber 

midt inde i det sammenvoksede Fløng-Hedehusene.



3131953 – 1973

rundt om den smukke natur. Der havde ikke tidligere været 

veje i området, og den vej man begyndte at planlægge i 

1937 ville åbne for hidtil uberørt natur. Området var domi-

neret af store klippeformationer, og i vejplanerne indgik hele 

tre broer, som skulle føre over slugter og dale.

Da planerne blev kendt i offentligheden, gik Danmarks 

Naturfredningsforening ind i sagen. Der var lige i 1937 ble-

vet vedtaget en revision af den oprindelige lov om natur-

fredning fra 1917, hvori vejvæsenerne opfordredes til på et 

tidligere tidspunkt at inddrage naturfortalerne i planlæg-

ningsarbejdet. Foreningen mente i hvert fald, at vejen på 

en for hårdhændet måde ville gennemskære plantagen og 

forandre hele dalens karakter. Derfor anbefalede man en 

sydligere vejføring i stedet.

Det ville amtet ikke acceptere, og Naturfredningsnæv-

net afgjorde sagen i amtets favør bortset fra en flytning af 

vejføringen 15 meter på et af de mest kritiske steder. Det 

accepterede amtet, men naturfredningsforeningen klagede 

videre til Overfredningsnævnet i 1940, men også her blev 

kendelsen stadfæstet.

Byggeriet gik i gang, men det viste sig, at der havde væ-

ret en procedurefejl i sagsbehandlingen, idet der ikke ved 

den oprindelige behandling af sagen i naturfredningsnæv-

net havde været inddraget ekspertise i forbindelse med om-

rådets store geologiske betydning. Derfor måtte byggeriet 

endnu en gang stoppes i 1951, mens naturfredningsfor-

eningen atter fik sagen behandlet. Heller ikke denne gang 

blev vejen stoppet, hvor der dog måtte en mindre ændring 

til ved en bro. Nu kunne vejarbejdet endelig gå i gang.

Imidlertid skulle vejvæsenet ikke få ro, for da den nye 

vej var ved at være færdig, ønskede de lokale lodsejere at 

opføre huse i området. Naturfredningsforeningens mareridt 

ville blive en realitet, hvis det smukke område blev bebyg-

get. Kun via et juridisk smuthul lykkedes det amtet at undgå 

katastrofen. Der fandtes fredsskov på en del af arealerne, og 

med begrundelse i hensynet til den, kunne juristerne stop-

pe byggerierne. I 1957 kunne vejen indvies, og den ligger 

der endnu.87

Efterfølgende er der opstået mange store sager omkring 

veje, ligesom der blev opmærksomhed på alle øvrige sek-

torer, som truede naturen. Naturfredningsloven med dens 

mange senere revisioner var blevet en nødvendighed og 

stærkt støttet af en befolkning, som i forøget grad gennem 

Holkabroen ved Gudhjem fører over en slugt i et naturskønt område. Broen 

og den tilhørende vej til Rø gav anledning til en af de første forbitrede og 

langvarige miljøsager om vejbyggeri, som blev afsluttet ved vejens indvielse 

i 1957.
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de bedre trafikmidler, ferie og stigende levefod havde mu-

lighed for at komme ud i naturen.

Jordberegning

Det gælder om at regne den ud og slippe billigst muligt. 

Dette princip er også gældende for vejarbejde. Da man i 

1960’erne for alvor skulle rationalisere vejbyggeriet, var det 

oplagt også at se på jordarbejdet. Det viste sig, at 20 % af 

udgifterne ved motorvejsbyggeriernes samlede udgifter til 

jord- og belægningsarbejde gik til jordarbejder. Derved blev 

man klar over, at en vejs længdeprofil skulle fastlægges mest 

hensigtsmæssigt for at minimere anlægsudgifterne.

I praksis delte konstruktørerne en vej i intervaller på ca. 

20 m, og ud fra jordberegning blev der efterfølgende lavet 

en kurve med angivelse af, hvorfra og hvortil masserne af 

jord fra de enkelte stationsintervaller skulle flyttes.Disse be-

skrivelser skulle indgå i udbudsmaterialet, således at jorden-

treprenøren kunne se, hvor meget eller hvor lidt der skulle 

transporteres af jord.

Der indgik mange data for at lave disse beregninger, og 

det var derfor heldigt, at der omkring1960 var blevet lettere 

adgang til at benytte EDB. Regnecentralen havde udviklet 

et program til disses beregninger, og i 1965 startede Labo-

ratoriet for vejdatabehandling at udvikle et mere simpelt 

program.88

Bevidstheden om jordflytning betød , at man meget 

bedre samtidig kunne planlægge maskintider for entrepre-

nørmaskinerne.

De dræbende vejtræer faldt for den fri hastighed

Avisoverskrifterne var bloddryppende, da en betænkning 

fra Ministeriet for Offentlige Arbejder blev offentliggjort i 

1951. „Dommen over de dræbende landevejstræer er nu 

forestående“, „Vejtræernes blodige liste“ og „Landevejstræ-

erne alt for farlige – 70 % bør væk“.

Argumenterne var klare nok; antallet af døde i 1950 og 

1951 ved påkørsel af træer m.v. alene på amtsvejene var 35, 

mens antallet af skadede lå på næsten 223.89

Udvalgets anbefalinger blev i stor udstrækning fulgt. 

Vejtræer tæt på kørebanen skulle konsekvent fjernes, og på 

hovedveje skulle alle vejtræer inden for 2 meter fra køreba-

Motorvejen var nået til Randers i 1970.

Bemærk på kortet hvordan landets første motorvej, 

Hørsholmvejen (senere kaldt Helsingørmotorvejen) bugter 

sig igennem landskabet i modsætning til de gamle landeveje, 

som blev ført lige gennem landskabet. Vejen blev planlagt af 

Frederiksborg og Københavns amter i 1938 til at skulle være 

en facadeløs vej, men i 1942 blev det vedtaget, at den skulle 

være motorvej, som blev færdiggjort 1951-1956.
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nen fældes. Samtidig skulle vejtræer udtyndes, så der blev 

60 meter imellem dem på veje med tæt og hurtig trafik og 

40 meter for veje med mindre trafik. I alt skulle ca. 70 % af 

landets vejtræer fjernes.

Naturelskere var modstandere af en så drastisk indgriben 

i det, de betragtede som en væsentlig del af kulturlandska-

bet. Man argumenterede med, at en lang række andre gen-

stande som lysmaster, telegrafpæle, skilte og huse var en 

lige så stor fare som vejtræerne, hvorfor der ikke kun skulle 

sættes ind over for vejtræerne alene. Der var trods alt 28 

dræbte og 174 kvæstede ved de øvrige forhindringer.

Der blev også argumenteret for, at vejtræerne i sig selv 

ikke var skyld i ulykker. Tværtimod var det et udslag af en 

„barnepige-mentalitet“, der bredte sig inden for lovgivning 

og administration. I stedet skulle man appellere til det per-

sonlige ansvar over for letsindighed og ansvarsløshed.

Således var en kommis på vej til Åbenrå i en bil med tre 

unge mennesker som passagerer. Han bad om at få tændt 

en cigaret, og en ung pige tændte og rakte ham cigaretten. 

Imidlertid fik han fat i cigarettens glød, og smerten bevir-

Ved entreprenørarbejdet blev der en 

arbejdsdeling mellem de forskellige 

maskiner. Bulldozere skulle flytte jord op til 

100 m, regnede man med i 1967, fra 100 til 

250 meter blev det bugserscrapere, mellem 

250 og 500 m motorscrapere, og først ud 

over de 500 m måtte der som her bruges de 

traditionelle gravemaskiner og dumpere 

eller lastbiler.*

* DVT 1967, s. 52. 

Mange nye maskiner blev for alvor set ved de store anlægsarbejder. 

Der var langt fra de tidligere beskæftigelsesarbejder med udelukkende 

manuelt arbejde. Her ses forrest en scraper og bagved en bulldozer fra 

entreprenørfirmaet Carl Jensen i 1953.

Med EDB blev det pludseligt muligt at udføre mange 

og komplicerede beregninger. Det gav disciplinen 

„jordberegning“ et kraftigt løft, hvor man fastlagde profiler 

for at fjerne så lidt jord som muligt - som på illustrationen fra 

1967. 
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kede at han mistede herredømmet over vognen, som straks 

efter væltede et vejtræ og kørte i grøften. Kommisen og to 

af hans passagerer måtte på sygehuset.

Ingen argumenter kunne imidlertid stoppe fældningen 

af de vejtræer, som notorisk var årsag til alvorlige ulykker. 

Selvom naturfredningsforeninger og landskabsarkitekter 

fortsat kæmpede for træerne, måtte de vige for ’udviklingen’. 

Vejtræerne forsvandt hurtigt fra landevejene og efterhån-

den også fra mange af de mindre veje.90 Selvom vejvæse-

nerne kunne udføre arbejdet efter såkaldte bevaringsplaner, 

ændrede det danske kulturlandskab sig kraftigt i de år. Til 

gengæld plantede vejfolkene dog andre beplantninger nær 

vejene, men ikke nær så store, flotte eller farlige.

Færdselspolitiet – på Danmarks blodigste landevej

Landevejsstrækningen over Fyn var meget trafikeret og 

tillige dårlig. Det var derfor ikke et under, at der her skete 

særlig mange uheld. „Danmarks blodigste landevej“ blev 

vejen kaldt.

Damptromler var gode til at fælde vejtræer. Her er en tromle i 

aktion på Viborgvej i Århus i 1938.

Det var derfor naturligt, at det blev her, at landets første 

færdselspatrulje uden for København blev indsat i 1956. Det 

skete i forbindelse med at Statens Færdselspoliti, som var 

blevet oprettet i 1926, blev nedlagt, og færdselspolitiet blev 

omstruktureret.

Den nye hovedvejspatrulje eller pendulpatruljen, som 

den også blev kaldt, havde en styrke på kun fem mand. De-

res arbejde bestod blot i at køre frem og tilbage på dette 

landevejsstykke. Frem og tilbage.

Forsøget blev vellykket, og der blev oprettet tilsvarende 

afdelinger andre steder i landet. De efterhånden 13 afdelin-

ger kom til at virke på samme måde; på et tidspunkt fik de 

navneforandring til Rigspolitichefens Færdselsafdeling.

Ud over disse lokale betjente fandtes i København en 

centralafdeling, som lidt i stil med det tidligere Statens Færd-

selspoliti ydede bistand til politikredsene over hele landet; 

afdelingen havde sine egne patruljer, som ikke var statio-

neret lokalt.91

En hastighedskontrol ved Blommenslyst afslørede i 1950 

nogle meget store overtrædelser. Således blev en person-

vogn taget i at køre i den uhørt høje hastighed på hele 108 

km i timen! Det må bemærkes, at man gjorde meget ud 

af at nævne, at det nu også var en udlænding, som havde 

kørt med denne helt ekstraordinære hastighed, som var 48 

km mere end de tilladte 60 km. Der var også en udenlandsk 

bus, som blev taget i at have kørt hele 72 km i timen, hvor 

bussers lovlige hastighed kun var 40 km i timen. De danske 

biler stod nu heller ikke tilbage for at køre for stærkt. Således 

havde en personbil kørt 84 km i timen, en varevogne 72 

km i timen og en motorcykel 67 km i timen. Tillige kørte en 

lastvogn 78 km i timen, hvor hastighedsgrænsen lå på 30 

km i timen.92

Dette byskilt skulle i løbet af kort tid i 1974 opsættes ved 

alle landets byer - selv ved de mindste flækker. Indførelse af 

generelle hastighedsbegrænsninger i tættere bebyggede 

områder betød, at man skulle have skilte som angav, at 

bebyggelse startede og ophørte.*

* DVT 1975, s. 23.
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Færdslen blev en af de helt store arbejdsopgaver for 

politiet. Til eksempel skulle der i 1964 skrives rapport om 

36.115 færdselsuheld. Hertil kom et stigende antal tyverier 

af motorkøretøjer, 12.632, hvor det lykkedes at opklare ca. 

1/3. Hertil kom tyveri af 14.288 knallerter, hvor opklarings-

procenten kun blev 13 %.

Rigspolitiets Færdselspoliti havde naturligt meget travlt 

med færdselssager. De gav 52.772 vejledninger og måtte 

skrive rapport i 35.476 tilfælde. Hertil blev der optaget 1.489 

og rejst 47 vejsager.93

Fart og ulykker gav afmærkning og afskærmning

I begyndelsen af 1960’erne skete der et alvorligt uheld ved 

Halsskov. En bil kørte igennem midterrabatten på motor-

vejen mellem Vemmelev og Halsskov. Det resulterede i et 

frontalt sammenstød med en modkørende. 5 personer blev 

dræbt i det, som efterfølgende blev kaldt „Halskov-ulyk-

ken“.

I dagspressen og i fagtidsskrifter som Motor, Ingeniøren 

og Dansk Vejtidsskrift foregik efterfølgende en intens debat 

om, hvorledes de firsporede veje bedst kunne sikres.94

De tidligere tiders autoværn var ikke tilstrækkelige for 

den nye tids hastighed. Der blev derfor arbejdet på at finde 

den bedst egnede model. Man så til USA, hvor der havde 

været benyttet autoværn i stål siden 1925. De evnede at 

give efter og optage stød, så biler ikke blev skubbet tilbage 

igen, og samtidig gav de gnidningsmodstand, så en bils fart 

blev bremset.95 Som forsøg blev der opstillet autoværn på 

forskellige motorvejsstrækninger.

Der skulle også passes på andre trafikanter. Cyklister og 

knallerter var i stigende grad i farezonen på de stadig mere 

trafikerede veje. Derfor blev der skrevet udkast til vejregler 

(som var lige så autoritative som egentlige regler), at hver 

vejside ved veje på mindst 8 meters bredde skulle have en 

½ meter bred kantstribe. Afstribningen skulle ske i en farve, 

som adskilte sig fra vejens farve.

Man havde samtidig det ønske, at belægningen gerne 

skulle blive hvid med det samme. Hidtil havde man i stor 

udstrækning udført afstribning i pulverasfalt, som fik pålagt 

hvide sten som eksempelvis Synopal eller calcineret flint. 

Denne konstruktion havde imidlertid den svaghed, at det 

hvide materiale skulle lægges med asfalt som bindemiddel, 

og opmærkningen blev først hvid, når asfaltlaget var blevet 

slidt af de hvide sten.96

Det gav fabrikanterne en ny opgave. En af løsningerne 

kom fra Langelands Kemiske Fabrikker, som fandt på at 

fæstne Synopal med harpiks med et oliebindemiddel. Kun 

to minutter efter udlægningen var materialet størknet og 

hærdet. Ofte blev asfalten dog fræset forinden, så vedhæft-

ningen blev optimal.97

De ’sorte pletter’ på hovedlandeveje blev udpeget på 

basis af uheld på vejene 1962-1966. Disse vejstykker blev 

efterfølgende analyseret for at forbedre vejene og derved 

reducere antallet af uheld.

Kortlægning og analyse af ulykker blev en af politiets 

målrettede indsatser for bedre færdselssikkerhed. Her en 

registrering af ulykkerne på et stykke af hovedlandevej A 4 i 

nærheden af Kalundborg.
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I det hele taget blev der sat mange skilte og afmærk-

ninger op i de år, hvoraf en del fremstillet af plastic f.eks. en 

dansk udgave af hvide pæle med røde fluorescerende bånd 

og reflexplader i hvidt og gult til markering af vejbanens 

afgrænsning.98

AFSLUTNING
Det danske samfund oplevede i perioden frem til 1973 

en enorm vækst, og landet blev i stor udstrækning et rigt 

velfærdssamfund. Her var vejtransporten og ikke mindst 

privatbilen et vigtigt element. Danskerne fik for alvor deres 

hverdag på landevejene.

Udviklingen kørte på mange måder fremad med stadig 

større fart. Det gjaldt bilernes hastighed, som med reglerne 

om fri hastighed kørte ’derudad’. De mange nye biler gav 

anledning til nye trafikale problemer, som igen skulle løses.

Det var i stor udstrækning privatbilismen, som trak 

landets vejpolitik. De første motorveje så dagens lys i 

De stigende trafikmængder måtte ofte styres på vejene. Det er forsøgt på en af landets største 

flaskehalse, hovedvej A 1 midt i Slagelse, med materialet Verynyl i 1964.

1950’erne, og snart åbnede det ene vejstykke efter det an-

det. De store veje var samtidig bygget efter nye metoder, 

som sikrede en bedre kvalitet og mulighed for en langt 

tungere trafik.

Det var i de år, at landet for alvor blev asfalteret. Asfalte-

ringen var startet langsomt før krigen, men nu eksploderede 

forbruget.

I begyndelsen af perioden var det amterne, som havde 

ansvaret for landets største veje. Det ændrede sig gradvist 

efterhånden, som Vejdirektoratet fik mere magt. Den tek-

niske ekspertise og det store behov for planlægning og 

koordinering gjorde en central institution nødvendig, og i 

1965 blev den første beslutning taget, hvor motorvejene 

blev taget fra amterne, og i 1972 forsvandt også de vigtig-

ste landeveje, hovedlandevejene, til Vejdirektoratet. Selvom 

amterne endnu stod for vedligeholdelse, havde de udspillet 

deres hidtil ledende rolle.
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gennemregulerede samfund 
1973 – 2006

I 1970’erne opstod den hidtil største krise for vejtrafikken siden 2. Verdenskrig. Den såkaldte 

energikrise viste endnu engang, hvor sårbart samfundet var. Det fik især vejtransporten at føle, som 

længe havde været landets dominerende transportform.

På kort tid stoppede den hidtidige ekspansive vejudbygning. Politikerne ønskede at satse mere på 

vedvarende energi og kollektiv transport.

Bilfri søndag d. 11 december 1973, hvor cyklisten nok rådede over landets bedste cykelsti.



320 1973 – 2006

HVER DAG EN TIME PÅ VEJEN

Oliekrisen i kølvandet på krigen i Mellemøsten medførte 

mangel på olie og benzin. Derfor blev der iværksat en række 

foranstaltninger, herunder de bilfrie søndage, som alle fra 

den tid kan huske. Ingen unødvendig motorkørsel måtte 

gøres på søndage i perioden 25/11 1973 til 10/2 1974.1 Der 

blev også indført midlertidige hastighedsgrænser, som i øv-

rigt senere blev permanente. Den fri hastighed var slut.

Det var også slut med den billige energi. Det hidtidige 

frådseri med benzinen blev afløst af en mere bevidst hold-

ning. Ikke mindst, da der opstod endnu kraftigere prisstig-

ninger efter den politiske uro i Iran i 1978/79.

Resultatet betød en kraftig ændret politik på vejområ-

det med større styring og ressourcehåndtering, herunder 

et øget hensyn til miljøet.

Efter en årrække fortsatte den økonomiske fremgang, og 

dermed også stigningen i vejtransporten.

Vejtransport var blevet en nødvendig del af befolknin-

gens dagligdag. I snit brugte folk ved årtusindskiftet næsten 

en time om dagen i transport. Hvis vi trækker de ca. 20 % fra, 

som ikke rejste, brugte de øvrige omkring 65 min. til trans-

port – hver dag – og hvor langt størstedelen af transporten 

skete på vejene.2

Personbiler – trængsel og kørsel med statstilskud

I 2005 havde den danske befolkning i snit 354 biler pr. 1.000 

indbyggere. Mens København og Frederiksberg havde et 

lavt antal på henholdsvis 213 og 235, var der 6 kommuner, 

som havde mere end 430 biler.

Omvendt var der næsten 1 mio. husstande uden bil, 

svarende til 39 % af alle husstande. De fleste billøse boede 

forståelig nok i storbyerne med deres veludviklede infra-

Biltrafikken er en ond spiral med perioder 

med flere biler end vejene kan klare. Siden 

trafikkøen på billedet i 1975 har vejene 

fået næsten en mio. flere køretøjer. I 2004 

angives de mange køer omkring København 

alene at koste 6 mia. kr. og en prognose 

for 2025 angav 30 mia. kr. for hele landet. 

Gennemsnitshastigheden på dele af 

motorvejen er faldet fra 84 km/t i 2001 til 38 

km/t i 2005.*

*  Ingeniøren, Vejdirektoratet og DTL oktober 2006.

Trafiktælling kan vise det komplicerede trafikmønster – denne er fra 2000 

mellem motorvejen og Middelfart. De fem første hverdage har et ens mønster, 

når folk kører ud morgen og hjem aften.

Lørdag starter med en stor kørsel ind mod byen for weekend indkøb, hvor 

folk tilsyneladende har sovet længe. Søndag sover folk længere. Der er en 

lille top ved middag og en ved eftermiddagskaffetid. Her ses også en top ved 

aftensmadstid og hjemkørsel i de sene aftentimer. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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struktur. Færrest biler pr. husstand havde København, hvor 

70 % af husstandene ikke havde bil.

Omvendt havde 292.445 husstande to eller flere biler, 

svarende til 12 % af landets husstande.3

De fleste bilister har ofte lyttet spændt på trafikmed-

delelser i radioen. Automatisk har bilradioen slået over på 

meddelelserne, hvis der kom lokale oplysninger. Et af de helt 

store problemer med trafikken blev nemlig ikke så meget 

mangel på veje – de fandtes i et tæt net landet rundt – men 

snarere mangel på kapacitet på vejene. I stigende grad blev 

vejene stoppet til ikke kun i timerne formiddag og eftermid-

dag ved myldretider, men efterhånden også på andre tider. 

Det var især vejene i og omkring byerne, hvor det er bereg-

net, at man i snit havde en såkaldt „trængselsomkostning“ 

på 34 øre for hver kørt km. (2003 priser). I myldretiden er 

den på hele 2,25 kr.4 Alene i hovedstadsområdet anslås det 

samfundsmæssige tab til at udgøre 5 mia. kr. i 2006.5

Uheld er tilsvarende blevet prissat. En lettere tilskadekom-

men person er beregnet at koste 295.000 kr. (tal fra 2004). 

En alvorlig tilskadekommen blev sat til lige over en mio. kr. 

(1.085.000 kr.), og et dødsfald til 10.406.000 kr. I alle udgifterne 

indgår dels en personrelateret omkostning og et velfærdstab. 

Ved dødsfald er velfærdstabet opgjort til næsten 7 mio. kr.6

For kørsel til og fra arbejde er der blevet indført en slags 

tilskud til kørslen via et skattefradrag (befordringsfradrag). 

Politikernes ønske var at sikre mobiliteten i samfundet i en 

periode med økonomisk stilstand, men ordningen er ble-

vet hængende og fungerer som et populært statstilskud 

til mere transport. Det er for alle former for transport, men 

vejtransporten er den som i størst udstrækning får gavn af 

tilskuddet.

Afgiften på benzin er i perioden 1992-1999 steget 1,49 kr. 

pr. liter – 40 % mere end forbrugerpriserne. Det var et brud 

med udviklingen fra midten af 1980’erne, hvor benzinafgif-

ten steg mindre end den generelle inflation.7

Vognmand – et gennemreguleret område

For at køre gods med tunge køretøjer har man skullet have 

tilladelse. Kun firmaer måtte køre med deres eget gods uden 

tilladelse, men lastbilen skulle dog være indregistreret til fir-

makørsel. Reglerne har skiftet meget, og her vil kun blive 

nævnt en mindre del af ordningerne.

Vognmanden har skullet opfylde en lang række krav: 

hans økonomi skulle være sund, han måtte ikke være dømt 

for strafbare forhold, der kunne begrunde fare for overtræ-

delse i forbindelse med vognmandsvirksomheden såsom 

dokumentfalsk, bedrageri eller underslæb, og han måtte 

ikke have en betydelig gæld til det offentlige. Desuden 

skulle han have en faglig viden, hvorfor der blev oprettet et 

obligatorisk kursus, som en vognmand skulle bestå om de 

mange regler om jura, handel, arbejdsmarkeds- og social-

lovgivning, skattelovgivning osv.

I 2006 er antallet af personbiler næsten 2 mio. Det betyder, at der er en bil for hver 2,8 person. 

Tælles de øvrige køretøjer med, findes der i alt 2 ½ mio. køretøjer.

Stigningen har været konstant siden begyndelsen af 1950’erne bortset fra nedgang efter den 

anden oliekrise og en stagnation i en fem års tid fra 1989, hvor samfundsøkonomien var dårlig.* 

*  Vejtransporten i tal og tekst.
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Hvis disse regler var komplicerede, så var det småting i 

forhold til de regler, der fandtes, hvis en vognmand skulle 

godkendes som TIR-vognmand og få lov til at sætte et blåt 

TIR skilt på sin lastbil. Med en sådan aftale ville en del told-

behandling kunne undgås, når der kørtes igennem flere 

lande.

I øvrigt skulle en vognmand med kørsel i udlandet ud 

over den danske tilladelse også have en international til-

ladelse, hvoraf der fandtes flere typer.

Ifølge betænkning fra 1999 skulle firmaer, som kører 

med farligt gods, have en sikkerhedsrådgiver med ansvar 

for mærkning og læsning af farligt gods.8

I 1996 fandtes ca. 47.000 lastbiler i Danmark. Heraf havde 

de 30.000 tilladelse til at køre for fremmed regning, mens de 

ca. 17.000 alene havde tilladelse til egenkørsel. Løst anslået 

blev 10 % af tilladelserne ikke benyttet.

På det tidspunkt var der 6 store aktører på det danske 

marked. Danske Fragtmænd, som rådede over 1.600 tilla-

delser, DSB Gods, Transportgruppen, ASG, DSV/Samson og 

Post Danmark.

Danske Fragtmænd var et andelsselskab ejet af 31 selv-

stændige fragtcentraler og 217 selvstændige fragtmandsvirk-

somheder, som tilsammen dækkede 372 faste fragtruter.9

En af de største virksomhedsovertagelser i Danmark ske-

te i 2000, hvor DSV, De Sammensluttede Vognmænd for 5,5 

mia. kr. overtog DFDS Dan Transport Group, som i forvejen 

var en sammenslutning af en række større virksomheder 

f.eks. H.K. Samuelsen, Roland Munch og IST. Herved blev 

en af Nordens største virksomheder skabt med mere end 

10.000 medarbejdere og en omsætning på 18 mia.

Godsets transportformer

Ved den nationale transport har der været to former for 

vognmandskørsel: rutekørsel med kørsel i en fast rute for 

af- og pålæsning af varer, og turkørsel efter aftale direkte fra 

en kunde og til bestemmelsessted.

Kørsel med hellæs, hele vognladninger, har været såvel 

totale „dør til dør“ løsninger samt mere afgrænsede trans-

portydelser. Vognmændene har i 2000 haft ca. 70 % af de na-

tionale ture og en højere andel af den internationale gods-

transport. Den resterende del var firmakørsel af kunderne 

selv, f.eks. når en stor butikskæde med sine egne lastbiler 

kørte til sine forretninger.

Stykgods er transport af flere stykker gods med samme 

vogn. Den varetages af en række specialiserede transportfir-

maer. Her var Danske Fragtmænd det største fulgt af det nye 

selskab DSV, som fik en markedsandel på 20 %.

Pakketransport er domineret af forskellige landes post-

væsener. Størst på den nationale transport er Post Danmark 

med en markedsandel på op til 40 %, A Post (Deutsche Post) 

på op til 15 %, Pakke Trans (Royal Mail) op til 10 %. Danske 
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Antallet af lastbiler – og derved transporten på 

landeveje – er steget rask væk indtil energikrisen 

i 1980 gav en afmatning i samfundsøkonomien. 

Den første energikrise 1973/74 gav kun en 

mindre nedgang. Stigningen skyldes både, 

at transport er gået fra jernbanen, men også 

at transporten i samfundet i det hele taget er 

vokset.

Persontransportarbejde mio. km 2003

 Køretøjer på veje 66.067

 Tog 5.550

 Skib 248

 Fly 285 

Langt den største del af personbefordringen sker i bil. 

Statistikken har dog ikke medtaget den ret omfattende 

cykeltransport.*

*  Vejdirektoratet og Danmarks Statistik. 
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Fragtmænd med deres markedsandel på op til 20 % var ene-

ste selvstændige selskab blandt de store.

Specialtransporter er meget specialiserede som f.eks. 

kørsel med kran- og blokvogne eller temperaturregule-

rede transporter i specielt byggede kølevogne med føde-

varer. 10

Varetransport blev „just in time“

Transport af gods blev fra 1970’erne i stigende grad logi-

stik, hvor kunderne fik totalløsninger. Kørsel med en lastbil 

blev snart den mindste del af transporten, idet der indgik 

en lang række andre elementer som emballage, transport-

styring (via EDB) hos både leverandør og aftager, omladning 

etc. Transportfirmaer har løbende fået en større adgang til 

kundernes lagre og terminaler.

Nogle af de vigtige fysiske resultater af udviklingen er 

de mange omladningscentre, som transportfirmaer har 

etableret landet over. De største fungerer som logistikcen-

tre, og hertil findes mindre terminaler, hvor gods modtages 

og omlades. En del af lagerkapaciteten udbydes særskilt til 

oplagring af varer fra eksterne virksomheder og fungerer 

herved som lagerhotel.11

Til eksempel kan vi tage transporten hos en af de største 

industrivirksomheder på Vestfyn, NKT Trådværket i Middel-

fart. Stort set hele fabrikkens produktion blev siden fabrik-

kens start i 1899 afsendt med jernbane. Man fyldte en hel el-

ler mindst en halv 10 tons vogn. Fabrikken havde læssespor, 

hvor man i ro og mag kunne fylde vognene.

Dette mønster forandrede sig drastisk i løbet af 1970’erne. 

Det var en altomfattende omstrukturering af den måde, man 

hidtil havde handlet virksomhedens produkter. Der skulle nu 

sælges i mindre portioner, og transporten gik over til lastbi-

ler. Læssesporet til jernbanevogne blevet overflødigt.

Landevejstransporten ændrede sig meget 

omkring 2000. Antallet af sættevogne 

og sættevognstrækkere eksploderede. 

Over 1/3 af landets lastbiler er 

sættevognstrækkere, og de havde i 2006 

25.601 sættevogne – i snit to sættevogne 

pr. trækker. Det er også fidusen, at 

chaufføren kan køre med en sættevogn, 

mens en anden bliver læsset eller losset.*

*  Vejdirektoratet.

DFDS var de første til at indføre containere til baconeksporten 

til England i begyndelsen af 1960’erne. Senere kom de større 

standard containere, som igennem en del år var for høje. 

Langsomt blev veje frigivet, efterhånden som broer blev 

hævet og lavthængende ledninger hævet.
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En del af forandringen skyldtes EDB, som gjorde det mu-

ligt at ændre logistikken.

Udviklingen gik videre, og med endnu et nyt ord „just in 

time“ fik fabrikken nedbragt sine lagre – igen takket været 

en strammere styring. Handelsmønsteret blev tilsvarende 

ændret, hvor store grossisters køb af store portioner af alle 

fabrikkens produkter en gang om året, blev afløst af et me-

get mere flydende salg, ofte fra dag til dag. Den nævnte 

lastvognskørsel er udelukkende blevet udført af fremmede 

vognmænd.12

Der må også nævnes et andet område, hvor transporten 

totalt er blevet ændret. På brændselsområdet kørte lastbiler 

oprindelig rundt til næsten alle landets huse med koks. Fra 

1960’erne blev fyring omstillet til oliefyr, og nu blev det olie-

tankvogne, som i nogle årtier kørte vejene tyndt.

Denne transport blev reduceret væsentligt siden midten 

af 1980’erne for til sidst kun at ske i yderdistrikter, som ikke 

har fjernvarme, eller hvor boligerne ikke har installeret na-

turgas. I dag kommer brændslet eller endda varmen med 

rør lige ind i huset.

Fortsat større køretøjer

Efter Danmark blev medlem af EF i 1973, skulle landet tage 

hensyn til en fælles europæisk politik. Et af disse områder var 

bestemmelser om højeste tilladte akseltryk, som alle lande 

skulle kunne acceptere på deres veje og broer.

På det tidspunkt tillod Danmark kun 8 tons i akseltryk, tre 

lande havde 10 tons og tre andre lande 13 tons. Landene 

blev hørt, og Danmark var meget betænkelig for de fore-

slåede 11½ tons. EF endte med at blive enige om 11 tons, 

som muligvis kun skulle gælde et nærmere fastsat vejnet.13 

Faktisk havde alle nye landeveje herhjemme fra 1971 været 

udført efter forventningen om, at der på et tidspunkt ville 

blive indført 10 tons akseltryk.14 

Danmarks Transport Center ved Vejle er det største af landets mange servicevirksomheder 

for lastbiltransporten. På et areal på 30 hektar findes ca. 60.000 m2 til udlejning til 

transportrelaterede virksomheder med motel, omladningscenter, lagerhotel, frysehus og 

kursuscenter. Centret besøges dagligt af ca. 3.500 personbiler og 1.500 lastbiler. 

Køretøjers slitage på veje kan udregnes via komplicerede formler. 

Måleenheden er ’ækvivalente 10 tons aksler’ og slitagen er afhængig af en 

lang række faktorer, hvor vægten kun er en parameter af mange.
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samtidig være nødvendigt eller i det mindste retfærdigt, 

hvis afgifterne på lastbilerne skulle stige, for at afgifterne 

kunne betale det større slid. I Finland havde man indført 

10 tons akseltryk, men ventede med afgiftsforhøjelserne til 

man havde set, hvilke større slitage det resulterede i.18

Statens Vejlaboratorium mente dog fra nogle nye bereg-

ninger, at det var muligt at tillade køretøjer med forhøjede 

vægtgrænser. Det havde meget bekvemt for politikerne 

fundet, at der i beregning af vejenes konstruktion kunne for-

høje den tilladte „tøjring“ i asfaltbærelaget med 50 % og det 

tilladelige tryk på jordbund og ubundne lag med 20 %.19

Ved et politisk forlig i 1976 („augustforliget“), fik lastbilerne 

en forøget afgift på i alt 183 mio. kr., hvoraf de 111 mio. ville 

stamme fra de tungeste køretøjer. LDV angav dog, at der ikke 

var nogen, som kunne påvise, at de forøgede vægtgrænser 

ville betyde udgifter tilnærmelsesvis i den størrelsesorden.20 

Endelig i 1977 blev de 10 tons akseltryk tilladt samtidig med 

at det tilladte dæktryk blev hævet fra 7 til 9 bar.21

Dagligvarer – forbrugerne kører til varerne

Distributionen af dagligvarer er blevet totalt forandret siden 

både by og land havde kolonialhandlende, ismejerier, slag-

tere, bagere spredt i et fint net. I dag er meget blevet samlet 

i by- og indkøbscentre, som forbrugerne må bevæge sig hen 

til, hvor det tidligere var varerne, som blev transporteret hen 

i nærheden af forbrugerne. Udviklingen kan ses på antallet af 

lokalsamfund, som har mistet deres sidste dagligvarebutik.22

Da forretningerne var spredt over hele området, var der 

en stor trafik af småkøretøjer. Mange grossister leverede til 

hver enkelt forretning, hvorfor transporten omfattede man-

ge forskellige enheder. 

Dette mønster blev brudt efterhånden som indkøbsfor-

eninger og senere de store kapitalkæder kom til. Den første 

var FDB, som tidligt oprettede centrallager. Stadigvæk var 

de lokale brugsforeninger dog selvstændige enheder, som 

selv kunne disponere.

Fra brugsforeningernes centrallager blev omkring 1950 

80 % af varerne sendt ud med lastbil, mens de 20 % gik 

med bane. Kun enkelte brugser fik udelukkende deres varer 

leveret med tog.23

Dette er totalt forandret. I dag kommer kolonialvarer fær-

digpakket fra få leverandører, mens specialvarer leveres af 

en grossist (undertiden også ejet af de store leverandører). 

Figuren viser et af de vigtigste forhold for vejbyggeri og lovgivning: det 

er de tungeste vogne, som slider mest på vejene. 10 % af køretøjerne – de 

tungeste – står for 95 % af slitagen på vejene. Biler under et tons slider 

næsten ikke, viser beregningerne af akseltryk på A2 i 1973.*

* Dansk Vejtidsskrift 1975, s. 59.

I 1975 blev der fra vognmændenes organisationer kørt 

en kraftig kampagne for tilladelse til at køre med større 

køretøjer. Det blev således fra Landsforeningen Danske 

Vognmænd (LDV) angivet, at hvis der blev indført 10 tons 

akseltryk, så ville den samlede gevinst være 200 mio. kr. om 

året.15 Der var ikke noget at sige til ønsket. Alene det, at de 

udenlandske lastbilfabrikker hovedsagelig fabrikerede køre-

tøjer, der var beregnet til 10 tons, betød, at de danske vogn-

mænd måtte ombygge vognene, så de kunne overholde de 

danske bestemmelser. Disse 8 tons vogne ville dog kunne 

ombygges og indregistreres til 10 tons.16 Desuden lå der 

selvfølgelig store besparelser i, at et køretøj kunne tage en 

fjerdedel mere gods.

Omvendt mente vejfolkene, at det ville koste fra 1 til 1½ 

mia. at få vejene gjort klar til et sådan større tryk.17 Det ville 
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Disse stordriftsfordele har betydet meget lave distributions-

omkostninger, men krævede omvendt store volumener. Der 

er derfor sket en stadig centralisering af distributionen både 

på overordnet plan og lokalt, hvor mange småforretninger 

er blevet afløst af enkelte store.

På samme måde er det delvist sket med forbrugsvarer, 

hvor store indkøbscentre omkring de store byer har kunnet 

levere billige varer gennem storkøb.

 Transportens beskæftigelse

Chauffører, togførere og styrmænd er langt fra de eneste i 

trafikerhvervet. I 1990 havde de 92.000 beskæftigede i trans-

portvirksomheder 70.700 kolleger hos underleverandører, 

mens der var 59.400 i arbejde med at etablere og vedlige-

holde infrastrukturen.

Det vil med andre ord sige, at for hver ansat i en trans-

portvirksomhed, arbejdede der 1,4 person i følgeerhverv.24 

På det tidspunkt skete 12 % af den årlige værditilvækst i 

dansk erhvervsliv på trafikområdet, og det var her 11 % af 

arbejdskraften var beskæftiget.

Skolebørn på vejene

Skolekørsel begyndte at blive en vigtig del af buskørslen. 

Der var startet en centralisering af folkeskolen allerede ef-

ter folkeskoleloven af 1937, og ved folkeskoleloven fra 1958 

kom de sidste kommuner med.

Med et stigende uddannelsesniveau blev der brug for, 

at unge fra et større opland skulle gå i skole i byerne. Tillige 

kom nye specialuddannelser.

I årene omkring 1970 med kommunesammenlægninger 

blev der yderligere nedlagt mange små skoler. Uddannel-

sessystemet stillede større krav til undervisningen, hvilket 

ikke kunne honoreres med de små skoler, og hvis antallet af 

uddannelsessøgende samtidig var svagt faldende, kunne en 

skole snart komme i farezonen.

De nedlagte skoler betød omvendt, at det offentlige 

måtte stille transport til rådighed, hvorfor skolebuskørslen 

blev overladt til turist- og taxivognmænd.25

Børnenes færdsel på vejene blev med den stigende bilis-

me desuden et sikkerhedsproblem. Allerede i 1934 blev der 

udstedt et cirkulære om, at der skulle etableres gang- og cy-

kelstier på de strækninger af hovedveje, der blev befærdet af 

skolebørn, som samtidig skulle have færdselsundervisning. 

Politiets nye opgaver

Lokalafdelingerne af færdselspolitiet voksede i både ar-

bejdsopgaver og mandskab. Afdelingen i Odense var stadig 

landets største. Den fik 25 faste politifolk udstationeret, og 

de rådede i 1990 over 5 biler og seks motorcykler. I som-

merhalvåret var der yderligere to motorcykelfolk på turnus. 

Afdelingen fungerede primært som et assistancekorps for 

især kystbyernes politikredse, der ikke havde et særligt stort 

personale.

Betjentenes opgaver blev mere og mere alsidige. Ud 

over de traditionelle opgaver med at overvåge færdslen, er 

der kommet nye opgaver som § 77-eftersyn og hastigheds-

kontrol for politikredsene – i alt blev der over hele landet i 

1990 noteret 58.854 overskridelser af hastighedsbegræns-

ningerne.

Der kom en del nye opgaver til omkring fragttransporten. 

Således skulle det kontrolleres, om de nye køre- og hviletids-

bestemmelser blev overholdt. Hertil kom om transporten af 

kemikalier og farligt gods blev udført efter forskrifterne. Til-

svarende er der kommet en del særtransporter til, hvor f.eks. 

transporter med særligt højt, langt bredt eller værdifuldt læs 

har skullet ledsages.

Desuden har der været alle de særlige opgaver i forbin-

delse med cykelløb, dyrskuer, byfester, motorløb og militære 

øvelser. Politiet er også med til at køre kortegekørsel, når der 

Færdselsbetjent på politiets første BMW k100 RS i 1985.
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er ambulancer, der skal hurtigt til sygehus, ved statsbesøg 

og tilsvarende store begivenheder.

Den daglige overvågning og kontrol af trafikken har dog 

været den væsentligste opgave – i øvrigt undertiden bistået 

af to flyoperatører i fly og helikoptere til trafikovervågning.

Kontrol af kørekort har hørt til rutinerne. Da det efterhån-

den kom til at koste et anseeligt beløb på 7-8.000 kr. at er-

hverve et kørekort, har en del taget chancen og kørt uden.

Desuden kan det lokale ordenspoliti have sine egne 

færdselsbetjente. Således havde ordenspolitiet i Odense i 

1990 9 betjente, som rådede over 6 motorcykler. Motorcyk-

lerne var specialbyggede med radarapparat og policepejler 

til hastighedskontrol.

I løbet af et år nåede disse 9 mand at skrive omkring 

4.000 rapporter. Mørke cyklister var et stort område, hvor 

mere end 400 blev noteret på et år. Hvert efterår stod de 

desuden for lygte- og dækkontrol.26

Det blev også politiet, som skulle håndhæve en af de 

mere forkætrede færdselsregler, der blev indført i 1975 og 

som blev betegnet som overgreb på den personlige frihed 

og statsligt formynderskab. Fra årsskiftet skulle alle bilister 

nemlig benytte sikkerhedssele.27

Benzin og diesel

I 1999 blev der brugt 2,7 mia. liter benzin (hvoraf 59 % var 

oktan 95 blyfri) og autodiesel ca. 2,2 mia. liter fra især de 

fem store olieselskaber Statoil, Q8, Shell, Hydro Texaco og 

OK Danmark. De solgte 83 % af benzinen og 90 % af die-

selolien. Desuden fandtes en række mindre selskaber som 

Haahr Benzin, DK-Benzin, Jet Danmark, Metax-Olie og Uno-

X. De tre sidstnævnte er såkaldte lavprisselskaber, som typisk 

havde tankstationer uden betjening.

Forhandleravancen på benzin lå på ca. 34 øre pr. liter, 

og når en gennemsnits benzintank årligt solgte lidt over 1 

mio. liter benzin, ville der være et dækningsbidrag på dette 

produkt alene på 340.000 kr. Ved de ubemandede tanksta-

tioner var avancen dog 10 øre mindre ligesom avancen på 

dieselolie lå på 23 øre pr. liter.

Pris- og avanceniveauet har ligget højt i Danmark sam-

menlignet med vores nabolande. De fem store olieselskaber 

er blevet anklaget for at have ens listepriser landet over og at 

have fastlåste markedsandele. F.eks. har der i Tyskland været 

en stærk konkurrence på diesel, men når de tyske priser gik 

Benzinstationer ultimo 2005

   ubemandede bemandede

 OK  556 

 Statoil 1 245

 Shell  227

 Uno-X 223 

 Kuwait 4 217

 DK  23 147

 Hydro Texaco  147

 Metax 70 

 Jet  69 

 123  58 

 F24  23 

 andre 23 1

 i alt  1050 984

En stor del af asfalten på de danske veje er produceret på et 

af de to danske raffinaderier. Billedet viser Shell’s raffinaderi i 

Fredericia fra 1966, som er det næststørste efter raffinaderiet 

i Kalundborg.

I 2005 var der stort set lige mange bemandede som 

ubemandede benzinstationer. Det ser ud som om de store 

selskaber som Shell, Statoil, Kuwait og Hydro Texaco kun 

havde bemandede tanke, men de ejede faktisk samtidig 

firmaer med ubemandede tanke.
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ned, fulgte de danske tankstationer nær grænsen ikke med 

ned i pris. Resultatet blev selvfølgelig, at danskere i stort tal 

kørte til Tyskland for at tanke.

Der fandtes i alt 2.401 tankstationer i Danmark 1999, hvil-

ket var et fald på 630 i løbet af 10 år. Samtidig kom benzin-

selskaberne til at eje en langt større del af tankstationerne, 

idet antallet af disse tanke steg med 145, mens forhandler-

ejede faldt med 775.

Næsten al benzin blev solgt af tankstationerne, mens 

2/3 af dieselolien blev distribueret enten gennem tanksta-

tionerne eller solgt direkte til vognmænd gennem særlige 

dieselpumpesteder. Den resterende dieselolie blev solgt 

direkte til industri og landbrug.

Danmark har igennem en årrække været storproducent 

af råolie. De to danske raffinaderier havde i 2005 en pro-

duktion på i alt 9 mio. tons, hvilket svarede til det danske 

forbrug.

Der har dog som ved de fleste oliefelter været en for lille 

andel af benzin i forhold til forbruget. For Brentfeltet i Nord-

søen er udbyttet ca. 2 % gas, 21 % råbenzin, 42 % gasolie 

og 35 % fuelolie. Olieraffinaderierne har derfor kompenseret 

ved „krakning“, hvorved der inden for visse grænser kunne 

opnås en forøgelse af produktionen af benzin og andre lette 

produkter. Især om sommeren har efterspørgsel efter benzin 

været stor.28

VEJSEKTOREN MELLEM ENERGIKRISE OG 
UDLICITERING

Ekspropriation og jordfordeling

Ejendomsretten er ukrænkelig, står der i grundloven, men 

det offentlige havde i mange hundrede år alligevel haft 

mulighed for at ekspropriere jord i forbindelse med anlæg 

af veje og jernbaner. Omfanget blev med byggeriet af om-

fartsveje og de nye motorveje meget stort, og samtidig var 

grundpriserne steget meget især ved vejudvidelser i tæt 

bebyggede områder.

Men først en beskrivelse af, hvorledes en sådan ekspro-

priation kan opleves af de berørte. Historien handler om 

slægtsgården Hølsgårde ved Gårslev nær Fredericia:

„Kort efter at Anna Grethe Lind havde mistet sin mand 

i 1976, blev hun og sønnen ved en tilfældighed opmærk-

somme på, at en planlagt forlægning af Ryttergrøftvej ville 

ramme deres ejendom, og at deres gård og hjem var truet 

med helt at ville forsvinde. For Anne Grethe var det en kata-

strofe, og det blev efterhånden en belastning for hende og 

hendes søn at leve i uvisheden. Hun rettede en forespørg-

sel til Vejle amtskommune for at få bekræftet eller afkræftet 

dette forlydende. Der gik en tid, inden hun fik besked, men 

svaret var for hende negativt: gården skulle flyttes.

Den 17. august 1980 så jeg for sidste gang resterne af 

gården i Hølsgårde, som havde været mit barndomshjem. 

Når man står og ser sig om i resterne af de før så kendte om-

givelser, bliver det hele ligesom helt forkert og fremmed.“29

Mange afgørelser endte i utilfredshed med det afgjorte 

beløbs størrelse. En af de større sager kom frem i pressen, hvor 

den blev behandlet på grund af sin størrelse og principielle 

sider. Den berørte godset Surløkke i Sønderjylland, hvor der 

skulle bygges en omfartsvej nord om Sønderborg. Der blev 

eksproprieret i 1978, hvor ejeren fik tilkendt et anseeligt be-

løb i form af en kontant erstatning på 1.210.000 kr. Imidlertid 

kom skattevæsenet efterfølgende og bad om at få udbetalt 

Antallet af benzintanke ved de danske veje er blevet kraftigt 

reduceret i de seneste årtier. Mens der i 1990 fandtes mere 

end 3.000 tanke, findes der i dag tusind færre.

 Benzinselskaber markedsandele 2005

 Shell inkl. Metax 23,0

 Statoil inkl. 123 22,3

 Kuwait inkl. F24 12,1

 Hydro Texaco inkl. Uno X 14,0

 OK   14,9

 Jet   2,5

 Øvrige  11,2

Kun fem selskaber sad på 89 % af det danske benzinmarked.
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de 450.000 kr. i kapitalvindingsskat. Det lød urimeligt, og efter 

at pressen havde taget sagen op, frafaldt det offentlige den 

ekstra skat. Omvendt var der i pressen kritik fra fagfolk af, at 

der var blevet givet en så stor erstatning på en ejendom, hvis 

ejendomsværdi kun var sat til omkring ½ mio.30 

 Vejmandens opgaver – inden udliciteringen

Vejmændene har altid haft daglige rutiner. Selvom deres ar-

bejde har skiftet utrolig meget over tid, havde der trods alt 

været kontinuitet. Kontinuiteten var i fare i 1993, da arbejdet 

ved motor- og hovedveje skulle i licitation inden udgangen 

af 1994. Klubformand Aage Johansen i Vejle amt troede dog 

ikke, at der ville ske noget med hans 40 amtsvejmænd. Det 

kunne ikke gøres bedre eller billigere.

Hans eget arbejde bestod i at have ansvar for en 21 km 

lang strækning fra Vester Torsted til Vejle. Hver dag skulle 

et offentligt toilet rengøres, så det altid så appetitligt ud. 

Desuden skulle hele strækningen køres igennem tre gange 

om ugen. Inspektionen blev kørt igennem i lav fart for at han 

kunne rydde op efter de bilister, som havde brugt rabatten 

som losseplads for husholdningsaffald, møbler, aviser, fla-

sker og dåser. I naboamtet Sønderjyllands amt havde man 

talt 50.000 sække affald om året.

Hertil kom de dyr, der blev kørt over, og som skulle graves 

ned. En del små reparationsarbejder skulle udbedres med 

det samme såsom pludseligt opståede slaghuller, et skilt 

der var kørt ned, et hegn som var væltet, oprydning efter 

trafikuheld eller gods på vejene.

Mindst to gange om året skulle skilte vaskes. Grøfter 

skulle renses med en skovl, og omkring skilte, langs hegn 

og plankeværker, hvor traktorklipperen ikke kunne komme, 

skulle der slås græs med le eller buskrydder. Desuden skulle 

hække klippes, hvis den private grundejer ikke selv kunne 

finde ud af det.

„Som vejmand kan jeg ikke på forhånd sige, at jeg vil lave 

det og det i dag. En lastbil har måske ødelagt rabatten og 

kørt en færdselstavle ned. Så kan jeg ikke bare sige, det kan 

vente til i morgen. Det er en udrykning her og nu, fordi det 

kan være til fare for færdselssikkerheden.

Derfor er vi vejmænd trætte af, at kloge hoveder i fjerne 

kontorer laver beregninger over vejarbejdet uden at kende 

virkeligheden. Meget af arbejdet er usynligt. Det opdages 

først, hvis det ikke bliver gjort. F.eks. at rette et skilt op eller 

erstatte det med et nyt.“31

Beskæftigelsesarbejde igen

Vi har tidligere hørt om, hvordan vejsektoren blev et ele-

ment i skiftende regeringers politik for at holde beskæfti-

gelsen og økonomien i sving.

Styring af vejbyggeri og vedligeholdelse blev efterhånden 

et permanent håndtag, som politikerne drejede på afhængig 

af konjunkturerne. Det var således tilfældet, da der blev bevil-

get en beskæftigelsespakke med 800 mio. kr. til forbedringer 

på hovedlandevejsnettet 1994-96. Alene 2.500 mand ekstra 

regnede man med kunne få arbejde gennem de ca. 600 mio. 

kr., der var afsat til omfartsveje. Halvdelen af beskæftigelsen 

regnede man med ville komme i entreprenørbranchen og 

den anden hos leverandørerne til vejprojekterne.

Da vejplanerne skulle til at realiseres, viste det sig, at 

samfundets aktivitetsniveau var blevet rettet op. Derfor blev 

Der var ikke noget at sige til, at herrerne 

på billedet så alvorlige ud. Det var et 

ansvarsfuldt arbejde at skulle være medlem 

af en taksationskomité som denne, der 

skulle ekspropriere i forbindelse med den 

fynske motorvej.
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der allerede i 1995 stoppet for projekter på over 10 mio. kr. 

Boligministeriet stod dengang for styringen af det offent-

lige byggeri, og kun med en tilladelse herfra kunne større 

projekter iværksættes. Det økonomiske klima bedredes de 

følgende år ekstra meget, hvorfor regeringen i 1997 beslut-

tede yderligere at dæmpe aktivitetsudviklingen i bygge- og 

anlægssektoren. Nu blev der decideret indført en afgift på 

20 %, hvis man alligevel iværksatte aktiviteter.

Flere af de 15 store projekter blev kraftigt berørt af afgif-

ten. Således havde man til eksempel på Sjællands Odde et 

stort projekt med at føre en vej uden om Havnebyen. Der var 

en stor trafik på ca. 4.000 køretøjer i døgnet hovedsagelig fra 

den store færgetrafik, hvilket havde givet store miljømæs-

sige problemer. Den fire km lange to sporede omfartsvej 

var påbegyndt. Den skulle have 7 m kørebane og hertil 2 

yderrabatter på 2 m. Detailprojekteringen var næsten fær-

dig, jordfordeling foretaget inkl. køb af fire hele landbrugs-

ejendomme og ekspropriationen udført i 1996, da projektet 

blev stoppet på ubestemt tid.32

Projektet blev senere gennemført, men det viser, hvorledes 

forudsætningerne for planlægning hurtigt kan ændre sig.

Landets 13.000 broer

Broer var helt andre bygningsværker end veje, idet de typisk 

skulle holde i mange flere år.

Når alle store og små broer over 1½ m tælles, findes der 

mere end 13.000 i landet, hvoraf de 81 er over 200 m lange. 

Der er højst sandsynligvis flere broer, da optællingen ikke 

har medtaget broer hos private og under havnemyndighe-

der.33

Ved landevejene lå broerne ofte tæt. Nogle amter havde 

en bro for hver halve km hovedvej, og fem amter havde 

faktisk i gennemsnit en bro for hver 300 meter vej.34

De to helt store grupper er jernbanebroer og motorvejs-

broer. Jernbanebroerne blev for de flestes vedkommende 

etableret, da jernbanerne blev anlagt fra midten af 1800’tal-

let og frem til 1930. Da jernbanen var „skadevolderen“, blev 

alle broer, opført af jernbanerne, også ejet af jernbanerne.

Til gengæld er der kommet mange nye broer til ved de 

store anlægsarbejder de seneste 50 år. Først og fremmest 

ved motorvejene er der blevet bygget, men også en del i 

forbindelse med omfartsveje. Hvis der blev tale om spor-

bærende broer, ville de ofte blive forvaltet af baneejeren for 

vejejerens regning.

Langt overvejende – 85 % – er armerede betonbroer. De 

resterende fordeles på knap 10 % uarmerede betonbroer og 

sten/granit, mens de sidste 6 % er stålbroer.

Af disse er igen langt størsteparten – 65 % – sporbæ-

rende, og omvendt er lidt mere end 30 % af Banedanmarks 

broer vejbærende.

I mange år troede man, at betonbroer nærmest var 

uforgængelige. Da revner for alvor begyndte at vise de-

res alderstegn, viste en nærmere undersøgelse, at virkelig 

mange krævede større reparationer. I 2000 blev det opgjort 

til for 1½ mia. kr. alene for Banedanmarks broer. Selvom dets 

broer hørte til de ældste, viste det sig, at de nyere broer fra 

Viadukt ved Roskilde opført 1953.
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1960’erne og 1970’erne også i stor udstrækning krævede 

reparationer. De blev bygget i en periode, hvor alt skulle gå 

så hurtigt.35 Der blev også tit tale om ekstra store udgifter, 

hvor entreprenører var gået konkurs, hvorfor vejvæsenet 

selv måtte betale for garantireparationerne.

Brobygning

I gamle dage skulle broer gå så vinkelret på vej eller jern-

bane som muligt for at reducere udgifterne. Da bilernes ha-

stighed steg, blev der også tænkt på, at trafikanterne skulle 

komme frem, hurtigt og bekvemt. Derfor blev vejføringen 
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fastlagt uden større hensyn til broernes geometri. Det var 

derfor ikke altid muligt at lave standardbroer.

Derimod kunne man sagtens arbejde med standardkom-

ponenter. Siden 1948 er der bygget flere hundrede vejbroer 

ved hjælp af strengbetonbjælker med et tværsnit som et 

omvendt T. Flere elementfabrikker fik det på deres bygge-

program som standard med fast elementbredde på 33, 42 

eller 50 cm, og i højder med spring op til ca. 65 cm. Disse 

elementer kunne have spændvidder på op til 17 m.

I 1972 optog Dansk Spændbeton efter hollandsk forbil-

lede produktionen af en større T-bjælke for at få en større 

spændvidde, OT 118. Der er ikke blevet udstøbt imellem så-

danne OT-bjælker. I stedet er der blevet lavet en forskalling 

over en overliggende armeret betonplade. Brotværsnittets 

I-form har derved givet spændvidder op til ca. 36 meter gen-

nem en simpel understøtning.36

Et eksempel er en bro over Roskildevej ved Vestmotor-

vejen. Den er opført af 224 stykker standardbrobjælker, der 

er 24 meter lange og hver vejer 20 tons. Hertil kommer 280 

fundamentspæle, som hver er 5-15 meter lange.37

Asfaltbranchen – ikke kartel, men…

I 1999 var der 9 asfaltproducerende virksomheder, og de 

var alle samtidig aktive med at udlægge asfaltbelægninger 

sammen med en del mindre aktører.

Asfalten kom fra 49 stationære asfaltværker spredt rundt 

omkring i landet samt fire mobile anlæg. Der havde været 

flere mobile anlæg, men på grund af miljøproblemer var de 

fleste blevet lukket. 11 af asfaltværkerne blev drevet i inte-

ressentskab mellem to eller tre af virksomhederne.

Der var ret stor mulighed for monopolaftaler i branchen, 

da fire af selskaberne stod for hele 75 % af landets produktion. 

Monopolmyndighederne har da også til stadighed haft bran-

chen i et kritisk søgelys. I 1999 hed det, at „konkurrencen på 

asfaltmarkedet er generelt svag og udspiller sig, i det omfang 

den findes, på andre parametre end prisen“ og „konkurrence 

på priserne for asfaltbelægninger kun forekommer for alvor, 

når branchens etablerede virksomheder trues af nye aktører, 

der aggressivt forsøger at trænge ind på markedet“. 

Det kunne nemlig tyde på kartelaftaler, når markedsan-

delene var meget stabile selv ved betydelige ændringer i 

den årlige efterspørgsel. Forklaringen kunne dog være, at 

der fandtes en høj kundeloyalitet, hvor aftagerne ikke kon-

sekvent afprøvede markedet gennem udbud. I Sverige blev 

det bevist, at der havde været ulovlige kartelaftaler, hvilket 

ikke lykkedes for Konkurrencestyrelsen at bevise i Danmark 

på trods af, at man forsøgte alt, hvad man kunne.38 Styrelsen 

I 1980 havde Danmark 66 asfaltfabrikker. Det var nødvendigt 

med så mange enheder, da asfalten skulle lægges varm, 

hvorfor køreafstanden fra fabrik til vejbyggeri skulle være 

kort.

Antallet af leverandører på det danske asfaltmarked blev reduceret, 

efterhånden som stordrift blev nødvendig. Faktisk var der kun ni 

leverandører til amterne.*

* Konkurrencestyrelsen 1999

Leverandører af asfalt til amter, 1998 i %

 Colas 28

 Superfos 14

 Phønix 14

 Icopal 10

 Pankas 10

 Tarco 10

 Ove Arkil 5

 Jensen Asfalt 5

 LFV  5
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mente dog, at produktionsfællesskaberne fungerede kon-

kurrencehæmmende, hvorfor man forbød dem. Konkurren-

cerådet gav branchen 6 måneder til at afvikle deres fælles 

ejerskab af 9 fabrikker. Med den daværende lovgivning var 

der dog ikke sket noget ulovligt, viste en senere afgørelse på 

branchens anke, og styrelsen måtte derfor i 2001 omstøde 

et krav om, at branchen skulle ophæve sine produktions-

fællesskaber.39 Branchen havde det gode argument, at en 

asfaltfabrik kun kunne levere inden for 50 km, hvorfor fæl-

lesskab om værker faktisk ville øge konkurrencen.40

I det hele taget skete der ikke tilpasninger af produktions-

kapaciteten i dårlige år for branchen, hvad man ellers skulle 

forvente. Der var nemlig store udsving i efterspørgslen, hvor-

for man har ønsket at beholde produktionskapacitet intakt.

Harmonien i markedet blev lejlighedsvis brudt, når nye 

virksomheder forsøgte at komme ind på markedet ved at gå 

under det accepterede prisniveau.

Det var lykkedes udenlandske virksomheder at komme 

ind på det lukrative danske marked. Således kom det finske 

Lemminkäinen ind på markedet i 1994 og blev med sine 3 

stationære og ene mobile værk landsdækkende.

Da det finske selskab kom ind på markedet, faldt priserne 

markant i en årrække. Således betalte amterne i 1995 over 

40 % mindre, end de havde gjort i 1992.

De danske priser var nogle af Europas dyreste sammen 

med Hollands og Schweiz`. Det var 25-40 % dyrere end gen-

nemsnittet hos de billigste lande som UK, Sverige, Tyskland 

og Østrig.

Disse priser omfattede udlægning. Derimod var der ikke 

den samme konkurrence for asfaltprodukter leveret fra værk, 

hvor amter og andre, som selv stod for udlægningen, måtte 

betale stigende priser.41

I 2005 var der kun fem virksomheder tilbage efter en 

lang række fusioner og nedlæggelser. De store aktører er 

NCC Roads, Skanska, LMK, Pankas, Munch Intercon, Colas 

og Ove Arkil.42

Asfaltbranchens større enheder – eksempel Phønix

Asfaltbranchen havde på en måde altid været internatio-

nal. Råvaren var i stor udstrækning kommet fra udlandet, 

og en række virksomheder havde udenlandske relationer. 

Branchen havde dog i stor udstrækning fungeret som en 

national industri i mange år.

Det blev for alvor forandret i de seneste 30 år. Her vil vi 

kort få historien om et par af de store gennem tiden.

Antal asfaltværker 1998

   egne værker fælles værker

 NCC  9 7

 Phønix 8 3

 Colas 9 5

 Icopal 5 4

 Lemminkäinen 4 0

 Tarco Vej 5 0

 Pankas 0 3

 Ove Arkil 1 2

 H. Jensen Asfalt 1 

 i alt  42 11

I 1998 lå der 53 asfaltværker rundt om i landet. For at 

sikre en rimelig økonomi, indgik næsten alle selskaber i et 

samarbejde med andre selskaber om fælles værker. 
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Selskabet Phønix blev stiftet i 1907 for at fremstille tag-

pap. Den nære forbindelse med asfalt betød, at firmaet i 

1927 oprettede en fabrikation i Vejen for Mexas koldasfalt-

emulsion. Det nye initiativ blev en succes, og man fortsatte 

med i 1930 at starte produktion af vejtjære. I de følgende år 

gik firmaet tillige ind i entreprenørbranchen gennem opret-

telse af Fyns Vejmaterialefabrik i Odense, og senere købtes 

Dansk Vejmaterialefabrik i Frederikssund. I 1934 blev der 

taget et blandeanlæg i brug ved Kolding havn, og et tilsva-

rende kom til i Odense i 1936. I de følgende år oprettedes 

flere anlæg i København og Hobro, og under krigen kom 

anlæg til i Vejle. Efter krigen fortsatte ekspansionen i Od-

desund, Nørresundby og ved Immervad i 1947. Mange flere 

filialer blev oprettet, hvor der især blev satset på pulverasfalt. 

Asfaltproduktionen rundede de 300.000 tons i 1962 og de 

600.000 tons blot 9 år senere.

De store prisstigninger i kølvandet på oliekriserne i 

1970’erne satte sig dybe spor i asfaltbranchen. Der skete 

efterfølgende en del strukturtilpasninger i form af virksom-

hedssammenslutninger eller sammenlægninger af produk-

tionsanlæg. Således overtog Phønix asfaltfirmaet Thorning 

Christensen i 1973, tre år senere Vendsyssel Asfaltfabrik i 

Sindal. I 1980 blev en gammel samarbejdspartner Hans Jør-

gensen & Søn overtaget.

Asfaltudlæggere blev bygget, så de kunne 

klare hele vejbredder. Herved kunne asfalt 

lægges hurtigt og billigt. Forudsætningen 

var, at der skulle lægges på relativt lange 

vejstykker og at asfalt kontinuerligt blev 

leveret med lastbiler. Denne udlægger i 1975 

kunne udlægge i 12,25 m bredde.

For at sikre sig asfaltleverancer overtog selskabet i 1981 

Dansk Esso’s tankanlæg ved Kolding havn. Tilsvarende blev 

leveringssikkerheden på Sjælland styrket gennem etable-

ring af et tanklager i Korsør i 1987.43

Men i 1997 var selvstændigheden slut, da det norske Rie-

ber & Søn overtog koncernen, og i 2000 skiftede det hænder 

igen. Køberen blev det svenske NCC, som i 1996 fusionerede 

med entreprenørselskabet Rasmussen & Schiøtz og senere 

i 1999 med Superfos Construction. Det nye selskab fik en 

markedsandel på ca. 40 %.44

Asfaltfabrikker og det danske marked

Hovedparten af den producerede asfalt er gået til virksom-

hedernes egen udlægning. Derudover er asfalt blevet solgt 

uforarbejdet ab værk til amter og kommuner, som selv har 

lagt eller har haft et firma til at lægge asfalt på stier, veje og 

pladser for sig.

Langt størsteparten af udlægningen blev i 2000 udført 

af 20 virksomheder. Udlægning er udført af ofte regionalt 

baserede udlæggerhold på 4-8 personer med udstyr som 

udlæggermaskine, vejtromler og traktorer. Udlægningen er 

ofte styret fra et regionskontor, som også har stået for til-

budsgivning. Typisk er asfalten blev kørt i en afstand på op 
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Vittighedstegningen fra Asfaltindustriens medlemsblad viser den barske 

virkelighed i 1980 efter den anden energikrise. Prisen på asfalt var i lighed 

med de øvrige olieprodukter steget til det ottedobbelte siden 1970. Selvom 

priserne igen faldt, er de aldrig siden nået ned på 1970-niveauet. *

*  Oliebranchen i Danmark.

til 100 km. fra det enkelte asfaltværk, idet den produceres i 

ordre, kort før den skal benyttes ca. 160° varm.

Hos amterne er der anvendt op mod 200 forskellige blan-

dinger, men de mest almindelige er dog kun 10-12 stykker 

med hovedvægten inden for de tre blandingstyper grusas-

faltbeton, pulverasfalt og asfaltbeton.45

En stor betydning for hele vejsektoren fik kommunalre-

formen i 1970. Nu var det ikke mere mange små kommuner, 

der havde ansvaret for størstedelen af landets veje, bivejene 

eller kommunevejene, som de også kaldtes. De større kom-

munale enheder havde fået tekniske chefer og kontorer 

med ingeniører, som var med til at bestemme. Det var ikke 

mere en enkelt vejudvalgsformand, der skulle overtales.

Asfaltfabrikkerne havde i brancheforeningen, FAFA, den-

gang regler om, at man ikke gik ind på hinandens områder. 

Til eksempel havde Tjærekompagniet traditionelt arbejdet 

på Fyn, men da det ville ekspandere i Jylland og på Sjælland, 

måtte det forlade brancheforeningen. Det gjorde det svært 

for firmaet at fungere, da især de jyske vognmænd blev mo-

biliseret i branchekrigen og ikke ville køre materialer. Det 

kunne blive fatalt, da firmaet havde vundet licitationen på 
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et stykke af den jyske motorvej ved Randers, men det lyk-

kedes dog at få forbindelse til en vognmand, som ville køre. 

Branchens blokade var brudt, og Tjærekompagniet kunne 

fremover arbejde landsdækkende.

På Sjælland var priserne til tider dobbelt så høje, som de 

var i Jylland. De landsdækkende firmaer kunne på basis i de 

høje sjællandske priser sælge billigt i Jylland. Det var derfor 

nødvendigt for Tjærekompagniet at komme ind på Sjælland 

så hurtigt som muligt. Det lykkedes da også at vinde en lici-

tation på et stykke af Holbæk motorvejen, som skulle have 

asfalt leveret fra fabrikken i Svogerslev.46

I 2005 blev Tarco Vej solgt til Hans Christian Munck En-

treprenør. Det var det sidste selskab, der da var tilbage fra 

det gamle hæderværdige Danske Gasværkers Tjærekom-

pagni.47

Villadsens fabrikker – fra tag til vej

Villadsens fabrikker blev stiftet i 1894 for ligeledes at arbejde 

med tagpap. Det fik fabrikker mange steder i ind- og ud-

land. Det introducerede asfaltpapplader i Danmark i 1907, 

og da det selv tog produktionen op i 1913, var vejen til også 

at fremstille vejmaterialer banet.48 Omkring 1928 gik man i 

gang med produktion af asfaltemulsionen Koldmex. Fabri-

kationen skete i Norge og Sverige og snart også på fabrikker 

i Danmark. Der blev opført fabrik i Tømmerup på Amager for 

asfaltemulsioin, tjæredestillation og pulverasfalt.

Der blev samtidig introduceret nye produkter: „Icobit“, 

„Tarox“ og „Stahlas“. Det sidste var et asfaltprodukt fremstillet 

med tilsætning af knuste slagger fra bl.a. B&W’s stålværk.

Man ønskede at dække hele landet, og i 1931 kom en 

emulsions- og asfaltfabrik i Ringsted og i 1937 i Randers. 

Tillige kom der fabrikker for vejasfalt i Dortheasminde ved 

Uldum, Tømmerup, Ølstykke, Viborg, Vildsund, Videbæk, 

Toftlund og Sønderborg.49

Det var efterhånden blevet en stor international koncern 

med aktiviteter i mange lande og på mange områder. I 1988 

havde virksomheden 21 asfaltværker i Danmark og Norge.

Vejdirektoratet forsøgte i begyndelsen af 1990’erne at få 

billigere leverancer og opfordrede endda udenlandske virk-

somheder til at etablere sig i Danmark. Det var et tilbud, som 

Lemminkäinen tog imod.50 Det havde problemer på det finske 

hjemmemarked og forsøgte derfor at vokse i udlandet. Det 

lykkedes at vinde fodfæste i Danmark. Firmaet kom ind på et 

tidspunkt, hvor hele branchen undergik kraftige forandringer, 

og mange gamle kendte firmaer blev opkøbt af udenlandske 

aktører. Således overtog Lemminkäinen Icopal Vej, og nåede 

derved op på 20 % af det danske asfaltmarked.51

Med den meget lave aktivitet i vejbranchen i begyn-

delsen af det nye årtusinde – 2002 havde den laveste pro-

duktion siden 1963 – var adskillige af selskaberne presset 

økonomisk, og landets da 8 producenter afskedigede mere 

Forbruget af asfalt faldt kraftigt efter de kraftige 

prisstigninger på olieprodukter efter den første og især anden 

energikrise. Over en årrække halveredes forbruget.
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end 300 medarbejdere, samtidig med at fabrikationssteder 

var lukket ned; hos LMK blev der lukket tre fabrikker og af-

skediget 150 mand.52

Eneste amtslige værk – Bjergskov Asfaltværk

Arbejdsmand Asmus Schmidt kom til Bjergskov Asfaltværkt 

i 1932, da det havde en årlig produktion på ca. 16.000 tons. 

Han fortæller om sit arbejde: „alle materialer til produktionen 

skulle læsses med hånden i tipvogne. Jeg husker tydelig, at 

jeg blev sat til at læsse. Jeg havde min egen skovl med, men 

den var åbenbart ikke stor nok, for værkføreren kom med en 

bredbladet skovl, og så var det bare med at komme i gang.

Jeg er ikke ret stor, så det kneb med at nå, men der var 

ingen kære mor. Der blev læsset ca. 50 vogne pr. mand pr. 

dag – så det var utroligt hårdt arbejde. Øvrige materialer 

som tjære og filler blev båret på ryggen op i blanderen. Vi 

arbejdede i 2-holds drift fra kl. 3 om morgenen til kl. 7-8 om 

aftenen, og værkføreren var der sørme hele tiden“.53

Sønderjyllands amt havde mange veje der skulle bygges 

i 1920’erne efter Genforeningen. Da man indså, at asfalt var 

fremtiden, tog man en stor beslutning: man byggede selv 

en asfaltfabrik. Herved kunne man være selvforsynende til 

en billig pris, og leveringen bestemte man selv. Og når man 

selv lagde ud, var der styr på alle led i processen.

Man købte i 1932 en blander, der kunne blande 2 tons ad 

gangen, og allerede i 1934 var der behov for mere kapacitet, 

og endnu en blander blev anskaffet.

Hidtil havde anlægget været mobilt og blev opstillet 

ved forskellige skærvefabrikker. Det kom til sidst i 1936 til 

Bjergskov, hvor der også lå en skærvefabrik. Så blev det 

slut med flytningerne, da amtet i 1943 købte skærvefabrik-

ken.

Tvillingeværket kunne blande 20-25 tons i timen. De to 

første år fremstillede man kun tjærebeton, men herefter gik 

man over til pulver med cutback-asfalt som bindemiddel. 

Helt frem til slutningen af 1950’erne var værkets kapacitet 

tilstrækkelig til amtets behov.

Det er det eneste amt i landet, som havde alle landeveje 

tæppebelagt. Den årlige gennemsnitlige produktion lå på 

omkring 16.000 tons, men et enkelt år med særlig store vej-

byggerier nåede man helt op på 26.000 tons.

Under krigen blev der kun produceret et enkelt ton, så 

man havde asfalt at reparere med. Da der igen kom råvarer, 

leverede man til de store bivejsanlæg, som var startet op 

under krigen. Landevejene var bygget så godt, at de ikke 

havde det store behov for renovering. I midten af 1950’erne 

kom værket til at producere til landevejene igen, da alle slid-

lag skulle fornyes.

Der blev arbejdet i to skift, hvor værkføreren startede ma-

skinerne om morgenen kl. 3:20 og først stoppede dem kl. 9 

om aftenen. Således var rutinen indtil amtet via Marshall-

midler anskaffede sin første asfaltudlægger i 1950, en ame-

rikansk ADNUN. Nu var det slut med at skulle håndlægge 

asfalten med ragere og skinner.

Drift og vedligeholdelse udgør 

størsteparten af udgifterne til veje. Hos 

amterne beløber det sig til omkring 

det dobbelte af anlægsarbejdet. Her et 

reparationsarbejde i gang i centrum af 

Roskilde.
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De følgende år fortsatte udbygningen, hvor værket fik 

ekstra blandeanlæg, tørretromler og siloanlæg for færdig-

varer, flere udlæggermaskiner – herunder danske Via Nova 

– og anlæg så bitumen kunne leveres direkte fra olieselska-

bets lager.

I 1959 begyndte produktionen af asfaltbeton, og et nyt 

anlæg i 1972 kunne få produktionen op på 120 tons i ti-

men. Denne automatisering og store produktion betød, at 

der blev indført normale arbejdstider inkl. den lørdagsfrihed, 

som de fleste andre havde haft i nogle år. 54 I 1974 blev der 

vedtaget en fem-årig udbygningsplan, som de kommende 

år betød en større kapacitet og en bedre produktion. Kapa-

citeten var nu på 200 tons i timen. Asfalten blev blandet af 

12 forskellige fraktioner, 3 bitumenkvaliteter og 3 fillere (kalk, 

naturfiller og flyveaske).

Da den sønderjyske motorvej fra Frøslev til Rødekro skulle 

bygges i 1977/78, blev værket underleverandør. Herved blev 

det muligt fortsat at udbygge fabrikken, herunder at anskaf-

Bjergskov Asfaltværk var det eneste 

offentligt ejede værk i landet. Det var en 

af grundene til, at vejene i Sønderjylland 

meget tidligt blev asfalteret med 

tæppebelægning. Her ses værket i 

1950’erne.

Tegningen viser en af Colas asfaltfabrikker.
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fe nye udlæggere.55 Produktionen blev computerstyret, og 

op mod 50 forskellige asfalttyper kunne nu produceres.

Da afsætningen faldt i 1990’erne, begyndte diskussionen 

om værkets stilling.56 Fabrikken var den eneste offentligt 

ejede fabrik i landet. Den var derfor også en torn i øjet på 

landets privat ejede selskaber, selvom den kun producerede 

op til 1½ % af hele landets produktion.

Både i Norge og Finland havde vejmyndighederne rådet 

over egne produktionsanlæg. I Finland var det endda landets 

næststørste producent med en markedsandel på 22 %57

For amtet var asfalt den største post på det store vej-

budget. Det havde siden 1970 ladet sine asfaltarbejder ud 

over 35 km fra Bjergskov udbyde i offentlig licitation. Hvor 

Bjergskov var med til at byde på andre opgaver, viste det sig, 

at priserne blev ret lave. Nogle angav, at priserne i Sønder-

jylland lå 15-20 % under niveauet i det øvrige land. Selvom 

Bjergskov således ikke blev den billigste leverandør, betød 

dens tilstedeværelse, at staten fik nogle billige asfaltbelæg-

ninger også i 1993. På samme måde kunne man se, at da 

det svenske firma Sandahls Grus och Asfalt ville ind i Ribe, 

Ringkøbing og Vejle amter, sænkede det priserne til 35 % 

for at få alle opgaverne i amterne. Der blev gættet på, at 

hvis Bjergskov Asfaltværk lukkede, ville priserne i landsdelen 

blive normaliseret.58

Den offentlige drift holdt ikke i længden, og Tarco Vej 

overtog fabrikken i 1996, og få år senere, i 2004, var det slut. 

Der var overkapacitet på markedet, og da det var Tarco Vej’s 

mindste asfaltafdeling, blev anlægget stoppet. Man lod dog 

anlægget „stå i mølpose“, hvis der skulle blive behov i lands-

delen.59 Der havde været en udmarvende priskrig i 2003 og 

2004 fra de „store“ i branchen for at få fjernet nogle af de 

mindre i et marked præget af overproduktion.60

Sporkøring

For en længere årrække fungerede vejene i stor udstræk-

ning upåklageligt, men der begyndte at opstå problemer i 

slutningen af 1980’erne.

De nye problemer skyldtes måske, at det i slutningen 

af 1970’erne blev vedtaget af sparehensyn at gå over til at 

dimensionere vejene til 10 års levetid samtidig med, at ud-

skiftning af slidlag blev udskudt med et år. Efter 1977 blev 

der også indført såkaldte „spareprofiler“ på de nye motor-

veje, hvor selve kørebanebredden blev smallere og hvor 

nødsporene ikke var befæstede.

Denne smallere vejbane betød, at køretøjerne fik tilbø-

jelighed til alle at køre i samme spor. I midten af 1980’erne 

konstaterede man da en begyndende sporkøring. Asfalt er 

plastisk, og det kan give efter ved tryk, hvor den efter defor-

mering genvinder sin oprindelige form. Hvis den imidlertid 

bliver deformeret for mange gange, kan den ikke gendanne 

sig: resultatet er sporkøring.61

Det var lidt af en kedelig opdagelse, for man havde si-

den 1962 benyttet den såkaldte Marshall-test til at måle en 

belægnings egenskaber (trykpåvirkning af belægning i en 

speciel presse for at finde maksimale værdier for tryk og 

deformation). På lignende måde, som der var blevet gjort 

forsøg med cements kvalitet gennem trykprøvning, havde 

man undersøgt asfaltbelægningens brudstyrke. Nu kunne 

veje altså trods gode Marshall-værdier alligevel få sporkø-

ring.62

Sporkøring er en deformering af vejbelægningen på 10 mm eller mere, som 

er farlig for færdselssikkerheden. Det gav nye udfordringer for vejbyggerne 

at udvikle belægninger, som kunne klare de mange tunge køretøjer.

Flere aksler på en lastbil fordelte vægten på flere hjul og formindskede 

slitagen på en vej. En metode var at anbringe to aksler tæt på hinanden, en 

såkaldt bogie. Billedet viser den „nordiske“ bogie, hvor den ene aksel kan 

løftes op, når der ikke er læs. Den kaldes „nordisk“, da de svenske fabrikker 

Scania og Volvo introducerede typen.
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Vejreglerne angav, at problemet først skulle tages højti-

deligt, når sporkøringen nåede op på 2 cm, men mange vej-

myndigheder mente dog, at allerede sporkøring ved mindre 

dybder kunne give problemer, bl.a. med aqua-planing, når 

der stod vand i sporene. Man skyndte sig at ændre kravene 

til entreprenørerne, at de ikke måtte lægge belægninger, 

som inden for garantiperioden kunne give sporkøring på 

mere end 1 cm.

Den bestående vej blev målt med en målebil lånt fra Sve-

rige. Man startede med at måle de 2.200 km i Ribe amt, hvor 

det viste sig, at 5 % af landevejene havde sporkøring på over 

1 cm. På to år fandt man samme resultat på alle motorveje, 

næsten alle hovedveje og 6 amters landeveje.

Der var i de år kommet en større belastninger af vejene. 

Reglerne for enkeltmonterede dæk på lastbiler var blevet 

lempet, så dækkene ikke længere behøvede at være over 

45 cm brede, og indførelsen af enkeltmonterede smalle hjul, 

de såkaldte supersingle-dæk, som erstatning for tvillinge-

hjul blev herefter almindelig. Det havde nogle køretekniske 

og driftsøkonomiske fordele frem for tvillingehjulene, som 

vognmændene satte pris på. 63 Men samtidig påvirkede de 

vejene omkring tre gange så meget som tvillingehjul. Alene 

denne tilladelse medførte en forøgelse af trafikbelastningen 

med 40 % på motor- og hovedlandeveje. På de mindre veje, 

hvor de store lastbiler ikke kørte så ofte, var belastningen 

kun steget 10 %.64

Samtidig var det tilladte dæktryk blevet hævet fra 0,7 til 

0,9Mpa., og akseltrykket på drivakslen var blevet tilladt op 

til 11½ tons. Selvom der i samme periode var blevet indført 

bedre affjedringssystemer, som i vis udstrækning modvir-

kede den kraftige påvirkning, var begge de nævnte forhold 

i fællesskab med til at flytte trafikkens belastning op til de 

øverste belægningslag.65

Der skete en stor teknisk udvikling 

i asfaltbranchen i 1960’erne, hvor 

asfaltindustrien indså, at et fælles 

laboratorium ville være værdifuldt, og et 

sådant blev oprettet i 1962.

Her et billede fra Asfaltindustriens 

forskningslaboratoriums nye lokaler på 

Hvidovre Holme i 1972. Laboratoriet indgik 

2004 i Vejteknisk Institut i Roskilde.

En ru overflade på vejene er vigtig for et godt vejgreb for bilerne. 

Billedet viser en belægning med små skærver af Rønne-granit.



3411973 – 2006

En 400 tons transport

Natten mellem d. 25. og 26. juni 1973 kørte et meget mærke-

ligt køretøj, eller nærmere to sammenhængende køretøjer 

med hver en motor på 760 HK, fra Glostrup Godsbanegård. 

Det var to blokvogne, som de næste 12 timer skulle trans-

portere en transformator frem til Hove. Selve transformato-

ren vejede 230 tons og de to blokvogne 166 tons, altså en 

transport på 396 tons. Transformatoren var blevet bygget i 

udlandet og skulle omlades fra tog til blokvogn i Glostrup. 

Det var en af landets hidtil største transportopgaver.

Transporten var blevet forberedt i god tid. Mere end to 

år forinden var Statens Vejlaboratorium gået i gang med at 

undersøge, om vejene kunne klare en så tung transport.

Hove var en lille landsby ude på landet, og transporten 

skulle derfor igennem både veje i byer, større landeveje og 

mindre veje. De blev nu undersøgt vejstykke for vejstykke. 

Som hjælpemiddel blev blandt andet benyttet et nyt værktøj, 

en ’vandrende Benkelman-bjælke’. Værktøjet var bygget på en 

Scandia lastbil, og hele det op til 19 meter lange køretøj var 

meget mærkeligt; det fik da også øgenavnet Græshoppen.

Amerikaneren Benkelman havde udviklet en metode, 

hvor man ved hjælp af en stiv bjælke kunne måle nedsynk-

ningen af en vej efter belastning af et tungt hjul. Vejlabo-

ratoriet anskaffede sig tegningerne fra USA og begyndte 

herfra at konstruere et køretøj, hvorved prøverne rimelig let 

kunne udføres.

Målingerne fra ’Græshoppen’ og andre målinger angav, 

hvad det var for veje, transporten kunne følge. Det viste, at 

der var en del veje, der muligvis kunne opstå problemer 

med. På flere af disse veje lagde man et forbedret belæg 

eller forstærkede vejene på anden måde.

Transporten af transformatoren lykkedes. Den nåede 

frem, uden at blokvognenes hjul var gået igennem belæg-

ningerne. Vejfolkene var dog stadig bange for deres vejes 

Vindmøller bliver større og større, og det bliver transporten på vejene også. 

En transport med en vindmøllevinge er ofte mere end 70 meter lang, hvilket 

stiller krav til vejkryds og rundkørsler.
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standard, og de blev efterfølgende målt. Det viste sig flere 

steder, at vejene havde fået permanente skader. Et sted var 

deformationen næsten 1½ cm dyb. Skaderne var dog ikke 

større, end at man tre uger senere gentog transporten og 

fik endnu en transformator til Hove.66

Tunge og specialtransporter sættes i system 

– Tungvognsvejnettet

Vindmølletårne og -vinger, kedler, transformatorer, byg-

ningselementer, entreprenørmaskiner. Der er i stigende 

grad brug for, at store præfabrikerede enheder bliver trans-

portere fra fabrik og en del af vejen til forbruger. Der er i lov-

givningen givet mulighed for dispensation fra de generelle 

regler. Det har altid været et omstændeligt arbejde at skulle 

søge myndighederne om tilladelse. Politiet skulle inddrages 

sammen med alle lokale vejmyndigheder og oveni evt. elek-

tricitetsselskaber, jernbaneselskaber m.fl.

Der blev derfor arbejdet på at gøre arbejdet så let som 

muligt, og fra 1978 blev det kun nødvendigt at få tilladelse 

fra politiet, som efter behov inddrog de øvrige instanser. Her 

blev det centrale at udarbejde et vejkort! Dette vejkort – i 

dag hedder det Tungvognsvejnettet, tidligere kaldtes det Det 

Blå Vejnet – skulle vise, hvilke belastninger de største veje og 

broer kunne klare. Det var et vejnet på ca. 6.800 km i 1982, 

som omfattede alle hovedlandeveje, et stort antal landeveje 

og nogle kommuneveje i og omkring de store byer. Langs 

motorveje har man søgt at medtage parallelveje for de trans-

porter, der ikke kan eller må køre mere end 40 km/t.

Med dette kort i hånden kunne de involverede myndig-

heder meget hurtigt lægge en rute for en tung transport. 

En tilladelse ville herefter kunne udstedes på meget kort 

tid (via internettet kunne en klassifikationsattest udstedes 

på få minutter).

Opgaven med at udarbejde kortet blev tredelt, da både 

veje, broer og køretøj skulle kategoriseres. Broerne blev be-

regnet én gang ved vægten af det tungeste standardkøre-

tøj, som broen kunne klare. En bro i klasse 10 vil kunne klare 

et køretøj på 10 tons, en bro i klasse 100 skulle tilsvarende 

klare et køretøj på 100 tons. Systemet havde sin oprindelse 

i et militært system anvendt af NATO. I 1982 indgik ca. 2.000 

broer. Der er dog en mængde forudsætninger om dæktryk, 

akselafstand, akseltryk, sporvidde, hjulafstand i tværretning, 

dækbredde og sikkert et par ting til, men det springer vi 

over, så det ikke bliver for kompliceret for læseren.

Teknisk udstyr større end huse bliver i stigende grad bygget på danske fabrikker. Her må en blokvogn fra 

firmaet Torben Rafn & Co. rykke ud til en tung transport for BM Steel Construction på Lolland.
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Systemet blev etableret ca. 1980, og oplysninger i kapit-

let gælder i skrivende stund.

Men virkeligheden er blevet meget kompliceret, hvorfor 

der findes opbyggede kompetencer i centrale institutioner. 

Det er i øvrigt ikke kun i offentlige virksomheder at disse 

eksperter sidder; således har Vejdirektoratet udliciteret be-

handlingen af ansøgninger om tunge transporter – i 2006 

COWI.

Derudover skulle broerne også inddeles i forskellige 

klasser. I normalklassen var der ingen restriktioner, men i de 

betingede klasser måtte nødspor ikke benyttes, der skulle 

være nedsat hastighed, eller køretøjet skulle både køre med 

nedsat hastighed og være alene på broen.

Vejene skulle vurderes på tilsvarende vis, men det viste 

sig, at det ikke var helt så let som ved broer. Akseltryk viste 

sig ikke at være så vigtig, men derimod en kombination af 

dæktryk og dækafstand.67 Fra 2002 er de tilsvarende blevet 

vurderet efter deres evne til at kunne bære op til bestemte 

vægtklasser. Igen skulle en vej i klasse 100 kunne bære et 

standardkøretøj på op til 100 tons.68

Tunge transporter kunne komme ud for spærretider. Det 

kunne være fra midten af juni til slutningen af august på 

grund af varme belægninger om eftermiddagen mellem 

kl. 12 og kl. 18. Hvis lufttemperaturen kommer op på 25°, 

og det er solskin, vil en belægning kunne komme over de 

50°, som er bindemidlets blødhedspunkt. Asfalten vil kunne 

blive ustabil med risiko for opsvedning og deformering.

Der er desuden begrænsninger ved nogle af de helt 

store broer. Således må Gl. Lillebæltsbro kun passeres på få 

tidspunkter, mens det ved Storstrømsbroen slet ikke er til-

Tungvognsnettet er de landeveje, som kan 

klare særlig tunge vogne. Med sort angives 

veje, hvor der må køres med køretøjer i 

klasse 100 (100 tons køretøjer). Bemærk, at 

vejene mellem Rudkøbing og Svendborg 

eller Odense Kerteminde ikke er i den 

øverste klasse. Her må kun køres med 

køretøjer på 80 tons.

Tunge lastbiler må man forhindre i at køre 

på svage veje, som ikke kan bære dem. Det 

kan ske med skilte som dette.  

For de rigtig tunge køretøjer sker forbud 

dog gennem udgivelse af kort, som angiver, 

hvor de må køre.
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ladt at køre med køretøjer over 10 tons totalvægt, da broens 

kørebane delvis er nedbrudt og derfor ikke tåler gentagne 

påvirkninger fra mange tunge køretøjer. Selv et af landets 

nyeste broer, Storebæltsbroen, har visse restriktioner.

Ud over de tunge transporter findes tillige særlig om-

fangsrige transporter. Her kunne især frihøjderne på stats-

vejnettet blive begrænsningerne. Også på dette område 

blev lavet vejkort, hvori tilgængelige veje var indtegnet; 

dette kort blev kaldt „Fremkommeligheds Vejnettet“. Køre-

tøjer inden for målene 3,30 x 4,10 x 30 m behøvede ikke at 

søge, og hvis målene var 3,65 x 4,10 x 30 m kunne politiet 

give tilladelse. I begge tilfælde var det dog føreren, som var 

ansvarlig, hvis der alligevel skete beskadigelser.69

Forstærkning af broer – eksempel fra Sønderjylland

Der skulle køre tunge transporter over hele landet – også i 

Sønderjylland. I amtet fandtes mange broer, som ikke kunne 

klare køretøjer op til 100 tons. Mange af dem blev gjort bre-

dere i 1970’erne, for at de kunne klare den moderne trafik. 

Troede man. Imidlertid havde ingen kunnet forestille sig, at 

der skulle køre rigtig tunge køretøjer på dem. Derfor lod 

man den gamle brokonstruktion blive inde i midten af den 

ombyggede bro, og den havde man ikke tænkt på at om-

bygge til tungere køretøjer.

Det blev nu tilfældet. De vigtigste broer blev valgt ud 

og forstærket ved en af tre metoder. Kulfiberbånd kunne 

blive pålimet på undersiden af brodækket. Det var en simpel 

proces, som endda kunne udføres uden at trafikken blev ge-

neret. Disse bånd havde en høj trækstyrke og opgaven be-

stod i at sikre en god forankring. Det nyeste „2. generations“ 

kulfiberbånd havde fibrene flettet på kryds og tværs, hvorfor 

forankringen ganske enkelt kunne udføres med bolte.

Hvis en bro alligevel skulle repareres eller omisoleres, 

skete forstærkningen typisk ved at støbe en ny broplade 

oven på den eksisterende.

I Sønderjyllands amt findes en del buebroer, hvor selve 

buen var udført af teglsten, som nu var under kraftig ned-

brydning. Facader og endevægge var udført af granitsten 

og skulle ifølge fredningsmyndighederne bevares på grund 

af deres håndværkshistoriske værdi. Disse broer fik forstærk-

ninger via stålbjælker på de eksisterende endevægge under 

teglstensbuen og en efterfølgende udstøbning med vibre-

ringsfri beton.70

MILJØET PÅ DAGSORDENEN

Genanvendelse – af vejmateriel og industriaffald

Energi, miljø, genbrug og ressourcer – det var ord, der blev 

meget benyttet i 1970’erne. De nye politiske vinde fik vej-

sektoren også at mærke.

Flyveaske blev der på kraftværker og tilsvarende steder 

produceret 1.000 tons af om dagen. Det ville være rart, 

mente myndighederne, hvis vejsektoren kunne være med 

til at hjælpe samfundet af med dette affaldsstof. Man havde 

tidligere benyttet affald fra Jægersborg forbrændingsanstalt 

i 1950’erne, da Helsingørmotorvejen blev anlagt. Det var 

dog ikke et heldigt projekt set fra miljøfolkenes side, da det 

miljøfarlige affald blot var blevet fjernet ved en renovering i 

begyndelsen af 1970’erne.71

Tilsætning af stålslagger til asfalt havde man kendt til 

længe. Metoden var gået i glemmebogen, men blev taget 

op i 1984, da Tjærekompagniet indgik i samarbejde med 

Stålvalseværket i Frederiksværk. Stålværket havde tidligere 

benyttet slagger som fyld og blot hældt det ud i Roskilde 

Fjord, men den stigende miljøbevidsthed i samfundet var 

med til at skabe grobunden for det nye produkt.

Hver gang vægtgrænserne for køretøjer blev sat op, skulle 

veje og broer opgraderes. Det kunne ikke ske for alle 

vejstykker med det samme, som her på landevejen ved 

Odense mod Kerteminde. Broen var for svag til de nye 

vægtgrænser, der blev indført i 1955.
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I England havde man fortsat kendskab til benyttelsen af 

stålslagger, og gennem erhvervelse af en licensaftale over 10 

år kunne arbejdet gå i gang. Vejmyndighederne var skepti-

ske, men et besøg i England overbeviste dem om metodens 

muligheder. Stålfalt, som produktet kom til at hedde, indgik 

herefter i en prøvestrækning ved Holbæk. Det blev en succes, 

hvorefter det fremover indgik i mange vejprojekter. Også de 

meget krævende landingsbaner ved flyvepladser var Stålfalt 

velegnet til, hvor bl.a. Kastrup Lufthavn fik landingsbaner.

Produktet blev så stor en succes, at det danske stålværk 

ikke kunne levere tilstrækkeligt med slagger hvorfor uden-

landske stålværker måtte supplere leverancerne.72

Recycling blev et nyt begreb, som kom ind og blev en 

realitet i vejbranchen: genbrug af belægning. Miljømyn-

dighederne ønskede ikke, at brugt asfalt skulle deponeres 

som miljøfarligt stof til evig tid. Man ønskede, at det skulle 

genbruges.

Faktisk havde man under 2. verdenskrig genbrugt asfalt, 

men det var gået i glemmebogen. Nogle af de første i landet 

til at tilbyde recycling var entreprenørfirmaet Rasmussen & 

Schiøtz, som i 1976 i samarbejde med asfaltfirmaer tilbød 

at genbruge belægninger. De havde anskaffet en såkaldt 

cutler repaver, som var en 15 meter lang maskine, der i en 

arbejdsgang opvarmede, oprev og omprofilerede den ek-

sisterende slidlagsbelægning samt tilførte og udlagde nyt 

slidlagsmateriale. Det var en metode, som for alvor var ble-

vet udviklet i USA i begyndelsen af 1960’erne.

Den nye metode bestod i at regenerere de øverste 2-4 

cm. af den gamle belægning ved at genbruge den som et 

afretningslag. Den store maskine havde naturligvis kun sin be-

rettigelse ved større vejlængder. Den kunne dog begrænse 

sin indsats, så kun vejbanen med sporkørt belægning blev 

omlagt uden at den øvrige del af vejbanen blev berørt.

Forrest sad et par gasopvarmede varmehoveder, som 

kunne opvarme op til knap 4 meter af en vejbane, og ma-

skinen kørte frem med op til 7½ meter i minuttet, hvorved 

det opvarmede asfalt blev revet op af oprivere, og materia-

let kunne transporteres til pålægning i den anden ende af 

maskinen, eller det kunne køres videre til en asfaltfabrik for 

videre behandling.73

De første forsøg faldt dog ikke heldigt ud. Der var proble-

mer med at styre maskineriet. Et af de bedre resultater skete 

To af landets fire repavinganlæg i 1986 var 

anskaffet af Tarco. De italienske maskiner, 

Marini, brød i den forreste ende asfalten op, 

opvarmede og blandede den med ny asfalt 

i den mellemste del og i den bagerste ende 

kom asfalt ud klar til udlægning.*

*  Svendrup 1994, s. 117-118.
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ved Holbæk-motorvejen i 1980, hvor 5 km vejbane blev 

genbrugt. Det skete ved genbrug via asfaltfabrik. Generelt 

blev metoden i 1981 vurderet til ikke at give en tilstrækkelig 

god belægning.74

Myndighederne pressede vejsektoren, og samtidig be-

tød oliekriserne, at prisen på asfaltprodukter steg væsentligt. 

Vejdirektoratet og asfaltindustrien valgte i 1980 at indgå en 

aftale om et samarbejde for at udvikle metoderne. Blandt 

andet blev der i 1981 udgivet de nødvendige specifikationer 

for de nødvendige anlægsforskrifter, således at branchen 

kunne bringe denne type af arbejde i udbud.

Man fik i 1981 erfaring fra 50 km 2-sporet vej. Det viste 

sig, at metoden ikke kunne betale sig, hvis asfaltlaget blev 

købt af en asfaltfabrik til genbrug. Hvis asfalten blev gen-

brugt på vej med det samme, var økonomien bedre, men 

der var stor tvivl om kvaliteten.75

Metoderne blev videreudviklet, og den helt store udfor-

dring kom, da det blev besluttet i 1983, at Kastrup Lufthavn 

skulle have ny belægning, hvor der skulle være en gen-

brugsprocent på 60.76

I 1985 kunne man konstatere, at genbruget det år var på 

171.000 tons. Det svarede til 4 % af den samlede mængde 

udlagte asfalt, og genbrug indgik i 16 % af den samlede 

asfaltproduktion (belægningen af Kastrup Lufthavn vejede 

godt til i statistikken). Der var endnu en vis skepsis i bran-

chen, men der fandtes i hvert fald 33 steder i landet, hvor 

asfaltfabrikker kunne behandle genbrugt asfalt. Samtidig 

var der kommet to mobile anlæg til landet, som kunne ud-

lægge asfalt med det samme.77

Det nye tilsyneladende miljøvenlige tiltag medførte 

imidlertid helt nye miljøproblemer. Ved behandlingen af 

materialet opstod nemlig en speciel asfaltrøg, kaldet „blue 

smoke“, som var mistænkt for at indeholde kræftfremkal-

dende stoffer. Især på de mobile anlæg var det svært at 

modvirke dårlige arbejdsmiljøforhold. 78

I 1987 kunne det fortælles, at genbrugsprocenten var 10 

% svarende til 350.000 tons. 79 En anden opgørelse angav 

dog kun 205.700 tons, hvilket kun gav godt 5 % i genbrug.80 

Den lave andel af genbrug fik miljømyndighederne på ba-

nen. Situationen så betonindustrien som en chance for at 

komme ind i vejsektoren, hvor de kunne drille asfaltfolkene 

med, at deres asfalt var blevet et affaldsprodukt, som de ikke 

kunne komme af med.81

Grusgrave

Det havde været et princip gennem århundreder, at grus og 

sand skulle stå til rådighed for bygning af de offentlige veje 

blot med en indskrænkning i lov fra 1845, hvor „Haver og 

Lystskove skal være undtagne fra Forpligtelsen til at afgive 

Vejmateriale“, men ellers udpegede kommunerne sandrige 

marker, hvor borgerne kunne tage sandet (dengang blev 

veje vedligeholdt gennem pligtarbejde).82 

Efterhånden blev der brug for mere sand, og egentlige 

grusgrave blev etableret. Oprindelig havde man blot simple 

solde i grusgravene, såkaldte stangharper til at fjerne de gro-

veste sten. Efterhånden blev der anskaffet rundharper, som 

gav en bedre rensning. De fleste blev endnu i 1924 drevet 

Der skulle bruges enorme mængder af grus siden 1950’erne. 

Dels blev der anlagt mange meget store veje, og dels krævede 

de nye vejkonstruktioner med bundsikring mere end dobbelt 

så store mængder. Tillige skulle kvaliteten af gruset være 

mere ensartet. Alt dette var med til at gøre grusgravning til et 

ressource- og miljøproblem.
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ved håndkraft. De var kun 2-2½ meter lange for let at kunne 

flyttes. Kun de største grusgrave havde da fået anskaffet mo-

tordrevne rundharper.83

I løbet af årene kom et stort antal virksomheder. Nogle var 

små, men kunne levere de mere simple materialer uden de 

store transportomkostninger til nærliggende vejbyggeri.

Omkring 1980 fandtes ca. 850 virksomheder, hvoraf de 

400 var store med en årlig produktion på over 20.000 m3. Af 

dem stod 50 stykker for hele 33 % af landets produktion. De 

80 % af produkterne kom fra grusgrave, mens de resterende 

20 % var søbaserede materialer.

Der blev et stadigt voksende behov for en ensartet sam-

mensætning af grusprodukterne. Det har betydet, at grus-

gravene øgede sortering og nedknusning af materialet. På 

nogle anlæg skete denne sortering gennem vaskning.84

Grusproduktionen steg kraftigt i løbet af 1960’erne. Sam-

tidig blev der mekaniseret voldsomt med anskaffelse af hy-

drauliske gravemaskiner i stedet for de hidtidigt domine-

rende wiregravemaskiner. Der blev bygget siloer for sorteret 

materiale, og i det hele taget blev der benyttet større og 

samtidig mindre bemandingskrævende maskiner.85

Landets største grusgrave lå i mange år i Hedehusene, 

hvor private grundejere startede omkring år 1900 med at 

indvinde ler og grus. De første år gik udviklingen langsomt 

i små og tilfældigt beliggende huller. Imidlertid skete der 

fra begyndelsen af 1950’erne en kraftig udvidelse af grav-

ningen i takt med, at København voksede mod syd og vest. 

Omkring 1970 var flere hundrede hektar god landbrugsjord 

blevet gennemgravet.

Da gravningerne sluttede, besluttede man at lave et gen-

brugslandskab, ikke til landbrug, men til fritidsformål med 

veteranbane, friluftsscene og andre rekreative muligheder.86

Råstoflov – rationering af naturressourcer

Der blev i stigende grad benyttet grus og sand til vejbyg-

geri. Især motorvejene aftog store mængder. Mere end 42 

m3 grusmaterialer gik der til hver eneste meter motorvej.87 

Løst anslået blev der omkring 1978 brugt 10 mio. m3, hvor 

1 mio. gik til motorveje, 2 mio. til landeveje, 3 mio. til kom-

muneveje, 3 mio. til private veje, mens 1 mio. blev benyttet 

til reparationer.88 En anden undersøgelse anslog dog, at den 

samlede mængde var på 7 mio. m3.89

De store mængder af grus til vejbyggerier gjorde det bekvemt at åbne 

grusgrave i forbindelse med større vejanlæg. Miljømyndighederne stillede 

dog efterhånden store krav for at beskytte landets naturværdier, som ofte lå i 

grusrige bakker og åse. Billede fra grusgrav i Dall.



348 1973 – 2006

De ca. 20 % blev brugt til belægningsmateriale, stabilt 

grus udgjorde ca. 16 %, mens bundsikringsgruset omfat-

tede hele 55 % af forbruget.90 Asfaltindustrien alene brugte 

2,2 mio. m3 fordelt på 0,7 mio. m3 skærver, 0,5 mio. m3 sten 

og 1 mio. m3 sten.91

Det var en betragtelig andel af landets årlige forbrug 

på 30-35 mio. m3, der blev benyttet ved landets veje. Det 

blev derfor i stor udstrækning også vejområdet, som miljø-

myndighederne ønskede skulle omstille sit forbrug, da de 

skrappe forslag til restriktioner blev formuleret.92

Der var gennem mange år sket en stramning af de love, 

som regulerede sten- og grusproduktionen. Tidligere havde 

man haft naturfredningsloven, som oprindelig var rettet 

mod enkelte karakteristiske landskabselementer, men fra 

1967 blev der arbejdet på en øget fredning af sammen-

hængende landskabselementer. Herved kunne en enkelt 

grusholdig bakke i en ås ikke blive plukket ud til udnyttelse. 

Bakkelandskaberne havde været truet på grund af deres 

indhold af råstoffer. En forhindring af gravning kunne kun 

ske gennem rejsning af en fredningssag.

Lovgivningen blev yderligere strammet i 1972, hvor der 

kom en sammenhængende ’råstoflov’ om alle naturfore-

komster. Nu kunne forekomster kun udnyttes efter tilladelse 

fra myndighederne.93 I 1977 blev loven yderligere strammet, 

hvorefter der blev lagt op til en stram udnyttelse af natur-

ressourcerne for at sikre dem på langt sigt. Der skulle tillige 

udarbejdes planer for efterbehandling.

Myndighederne ønskede derfor at få teknologien ved 

vejbyggeriet ændret for en bedre ressourcemæssig udnyt-

telse. Det var især gruset, man ønskede at reducere mæng-

den af til fordel for brug af sand samt benyttelse af gen-

brugsmaterialer som flyveaske fra kraftværker.

Til bundsikringslaget kunne benyttes sand ved at for-

ankre det med cement, tjære eller asfalt (man fandt først 

senere ud af, at tjære forurenede kraftigt). Man havde fak-

tisk allerede gode erfaringer med denne forankring. Således 

blev bundsikringslag ved flere motorvejsstrækninger med 

betonbelægninger stabiliseret med cement, asfaltstabi-

lisering blev som forsøg gjort ved Sdr. Hostrup i 1959, og 

tjærestabiliseret sand blev benyttet ved en længere motor-

vejsstrækning over Fyn i 1966.

Materialet til vejbyggeri skulle efterhånden være af en 

langt højere ensartethed, end det nogensinde tidligere havde 

været krævet. Det krævede den større industrialiserede frem-

stilling af asfalttyper og den efterfølgende udlægning. Mange 

mulige forekomster af sand og grus var derved dømt ’ude’.94

En helt anden måde at reducere råvareforbruget på, kunne 

skete gennem en bevist linieføring. Ved at benytte de råstof-

fer en vej ville møde i landskabet, kunne planlæggerne være 

med til at blive selvforsynende med næsten gratis råstoffer.95

Gravemaskine med ske

Gummiged

Wiremaskine med slæbeskovl

Slæbeskovlsspil

Flåde med grab

Sugeflåde
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Indsats mod trafikuheld

De mange nye biler kørte tæt. Chaufførerne var ofte uøve-

de, og resultatet var en kraftig stigning i antallet af uheld. 

De overfyldte veje medførte flere steder, at cykelstier blev 

nedlagt. De svage fodgængere og cyklister måtte vige for 

de stærke bilister. Uheldstallene kulminerede i 1971, hvor 

bilparken var fordoblet på 10 år. Det år døde 1.213 i trafikken 

og 27.587 blev kvæstet.

De mange dødsfald og ulykker på vejene blev efterhån-

den anledning til et politisk ønske om at få nedbragt ulyk-

kerne. Der blev nedsat en Færdselssikkerhedskommission i 

1966, som skulle klarlægge problemerne og komme med 

løsninger, efter man blev klar over, at der skulle en indsats til 

for at reducere uheldene.

Antallet af uheld faldt siden 1972. Oliekrisens kraftige 

reduktion i kørslen var en første årsag, og de efterfølgende 

fartgrænser fra 1974 havde stor betydning sammen med 

tvungen brug af sikkerhedssele og promillebegrænsning i 

1976, og den obligatoriske styrthjelm i 1977 (senere i 2000 

blev reglerne for promillekørsel skærpet fra 0,8 promille til 

0,5).

Færdselssikkerhedskommissionens første langsigtede 

handlingsplan, „Den grønne handlingsplan“, blev fremlagt 

i 1988. Målet var for de kommende 12 år at nedbringe an-

tallet af dræbte og tilskadekomne kraftigt. De første 3 år 

skulle der være mindst 15 % færre uheld, 15 % færre igen 

de følgende 3 år og 10-15 % færre de følgende 6 år. Målene 

var absolutte, så selvom trafikken skulle stige, skulle målene 

holdes. Sammen med målene var angivet en lang række 

foranstaltninger.

Hvor målet for 1994 havde været en nedgang på 30 %, 

viste det sig ’kun’ at resultere i en nedgang på 23 %. Hand-

lingsplanen måtte derfor revideres, hvilket den blev i 2000 

med den nye handlingsplan for 2001-2012: „Hver ulykke er 

en for meget“.

Eksempel på indsats mod uheld

Indsatsen mod uheld skulle også ske lokalt, hvor ikke kun 

vejvæsenerne, men alle gode kræfter måtte bidrage. Derfor 

satte amterne og en del større kommuner deres egne lokale 

målsætninger for færdselssikkerhed.

Til eksempel startede man på Fyn med at inddrage trafik-

sikkerheden i Regionplanen 1993-2005. Heri blev formuleret 

mål, hvori indgik en opprioritering af vej- og stianlæg på lan-

deveje samt miljøpolitik, og at der skulle laves en egentlig 

trafiksikkerhedsplan.

En sådan første trafiksikkerhedsplan blev færdig i 1995. 

Den samlede de indsatser, man i forvejen havde udført og 

etablerede nye rutiner. Der blev sat lys på sagen, og alle 

amtets kommuner blev inddraget. I det følgende nævnes 

nogle af de vigtigste indsatsområder.

Indsatsen mod uheld bygger i stor udstrækning på den 

uheldsstatistik, der var udarbejdet, siden man i amtet star-

tede i 1970. Hvert eneste uheld var blevet registreret og 

analyseret for årsager. Det havde derfor været muligt at 

iværksætte en systematisk indsats omkring de „sorte plet-
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ter“ med særlig mange uheld. Der blev siden 1989 hvert år 

bevilget store millionbeløb til denne målrettede indsats. I 

løbet af 5 år havde en indsats på i alt 29 mio. kr. betydet en 

„besparelse“ på ca. 10 døde og 135 kvæstede.

På denne baggrund kunne den omfattende indsats sæt-

tes i gang. At den var omfattende ses ved den systematiske 

gennemgang af vejtavler, hvor der alene på ca. 1.200 km 

fynske landeveje var opstillet 23.000 vejtavler.

Tilsvarende gennemgik man vejkryds med lyssignaler. 

Alle 50 signaler ved vejkryds i Odense kommune med en vis 

mængde uheld blev gennemgået for tekniske fejl. Desuden 

blev alle signalanlæg i amtet – alene 60 anlæg i Odense 

kommune, som amtet administrerede – moderniseret med 

styring og samordning samt indførelse af en central over-

vågning. En del kryds blev ændret til „al-rødt“ anlæg, hvor 

der bliver vist rødt til alle sider, når der ikke var trafik.

Rundkørslen i Nørre Aaby var en af Fyns 

amts 40 rundkørsler. Desuden havde amtet 

på sine godt 1.000 km landevej 2.339 

vejkryds, hvoraf de 101 var signalregulerede.

Rundkørslen blev anlagt i 1996 som et 

sortplettiltag. Den erstattede et meget 

uheldsbelastet signalreguleret kryds, men 

efter rundkørslen skete der kun få uheld.

Selve vejene fik også et tiltrængt serviceeftersyn. Især 

skulle mange af de store veje igennem byer ændres. 10 % 

af de store bygader havde behov for at blive ombygget. Her-

til kom mange af de 145 gennemfarter i de mindre byer, 

hvor også mange af uheldene havde fundet sted. I nogle 

landsbyer blev der indført miljøbump og i andre kanalise-

ringsanlæg og kantbaner. Man søgte tilsvarende at indføre 

en permanent automatisk hastighedskontrol.

De helt store problemer var smalle landeveje med stor 

trafik i kombination med manglende cykelstier. Her var vej-

banerne en del steder blev afstribet således, at der kom en 

ca.1 meter bred kantbane i begge sider af vejen. Der var 

dog 77 km landevej, som var så smal, at der ikke kunne blive 

plads til en sådan afstribning.

Denne lille oversigt fra et amt er kun et eksempel på, 

hvorledes der er blevet gjort en indsats landet over. Sam-
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men med indsatsen omkring de fysiske forhold, blev der 

fulgt op med kampagner sammen med politi, Rådet for 

Større Færdselssikkerhed m.fl. Her kan nævnes kampagner 

med temaer omkring hastighed, refleks, rødkørsel, cyklister, 

spiritus, unoder og ældre bilførere.96

Cyklisternes spæde pression

Mærkelig nok gik antallet af medlemmer i Dansk Cyklistfor-

bund ned i takt med, at der blev flere cyklister i begyndelsen 

af 1900’tallet. Det kunne tolkes på den måde, at foreningen 

’sejrede sig ihjel’. Da vejvæsenet i 1930’erne oprettede den 

ene cykelsti efter den anden, faldt medlemstallet. Et lavpunkt 

blev nået i 1957, hvor der kun var 862 medlemmer. Det var 

i en tid, hvor knallerten begyndte at få sin storhedstid som 

det daglige transportmiddel for mange. Det var også den-

gang, at Svend Bergsøe fra Rådet for Større Færdselssikker-

hed påstod, at cyklerne var på vej ud af trafikbilledet, og at 

man skulle nedlægge cykelstier for at forbedre sikkerheden 

for biltrafikken. Det at cykle var også blevet alt for farligt, var 

argumentet.

I de efterfølgende år gik medlemstallet dog i vejret igen. 

I takt med den stigende miljøbevidsthed steg foreningens 

medlemskreds til usete højder. Således var der i 1984 mere 

end 32.000 medlemmer. Der skete samtidig en større be-

vidsthed fra cyklisternes side, hvor cyklistvimplet blev et 

symbol i cyklisternes kamp om kørebanen mod bilerne.

En af de største sejre må siges at være, at cykelstier kom 

på finansloven i 1979. Det var også i de år, hvor der blev ar-

bejdet på at få oprettet nationale cykelruter. Tidligere tiders 

generationer havde kunnet køre landet rundt på cykel. Den 

store vækst i antallet biler havde siden betydet, at det hverken 

var sikkert eller særlig behageligt at cykle. Den første skiltede 

cykelrute blev åbnet allerede i 1975 i Frederiksborg amt. Cyk-

listerne fandt dog, at decideret dårlig belægning mere var en 

regel, end det var en undtagelse. Arbejdet med de landsdæk-

kende cykelstier fortsatte dog, og i 1988 udsendte Miljømini-

steriet f.eks. en rapport om amtskommunernes stiplaner.

Nationale og regionale cykelruter kom godt igennem i 

næsten alle amter og en slags officiel indvielse skete i 1993. 

På nogle strækninger skulle der dog benyttes almindelige 

Vimpler på cyklen var cyklisternes lidt militante kampvåben mod bilerne i 

1970’ernes revival for cyklisterne. De var lavet af hård plast, som bilisterne 

var bange for ville ridse lakken på deres køretøj.
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veje uden særlig meget trafik i stedet for cykelstier. Det gav 

anledning til, at cyklisterne fik at føle, at bilisterne havde 

en meget lettere adgang til det offentlige system. Midt i 

arbejdet med cykelruterne blev Margaritruten nemlig of-

fentliggjort. Den skulle tiltrække biler til særlig skønne vej-

strækninger, hvilke undertiden var de veje, som cyklisterne 

havde udset sig på deres nationale cykelruter på grund af 

deres beskedne biltrafik.97

Grønne stier – et nyt vejnet etableres

Der stod efterhånden miljø på mange politiske initiativer 

efter 1970’erne. Således gik vejsektoren heller ikke ram forbi, 

og faktisk opstod helt nye arbejdsopgaver af den grund.

I løbet af 1960’erne blev der fra politisk hold rejst krav om 

flere cykelstier. Cykelstier var nødvendige ved indfaldsveje til 

byer, når cyklister skulle til skole, forretninger m.v. Her måtte 

cyklisterne skilles fra de motoriserede trafikanter gennem 

cykelstier ved vejene.

Uden for de bebyggede områder fandt man ud af, at 

det ikke var nødvendigt at have cykelstierne placeret ved 

de store veje. I stedet kunne de placeres for sig selv i deres 

egen tracé. Der var endda nogle ret så håndfaste økono-

miske argumenter for denne selvstændige placering, for 

det var ca. 6 gange så dyrt at anlægge cykelstier ved veje 

og 4 gange dyrere med cykelstriber, end det var at bygge 

en helt egen cykelsti. Placering ved bestående veje ville 

slet ikke give den æstetiske mulighed, de nye stier ville 

kunne honorere, og det rekreative ville ikke være særlig 

eftertragtet på grund af de bestående vejes støj, dårlige 

luft og risiko for ulykker.

Dette gav anledning til storstilede planer rundt om i 

landet. En af de største planer var et stisystem i Nordsjæl-

land, hvor amtet decideret havde skabt en „stiinvesterings-

plan 75“. Sammen med statsskovvæsenet, kommunerne og 

fredningsplanudvalget blev der i begyndelsen af 1970’erne 

foreslået 21 hovedstier. Disse stier skulle på længere sigt 

være et selvstændigt trafiknet for fodgængere og cyklister 

med forbindelse mellem byer og samtidig med en forbedret 

adgang til de rekreative områder. Det var altså både stier 

for udflugter og motion, men også for hverdagens mange 

ture til og fra arbejde og skole. Derved ville de „rigtige“ veje 

blive aflastet, hvorved motortrafikken alt andet lige ville få 

bedre forhold.

En del af stierne blev også ’rigtige’ veje, og især stier med 

en „bymæssig“ funktion fik fast belægning, afvandingssy-

stem, belysning og blev ryddet for sne om vinteren.

Stierne udnyttede i så stor udstrækning som muligt 

bestående veje. Det betød samtidig, at der var mange for-

skellige ejere, når man brugte gamle teglværksspor, private 

fællesveje, offentlige skovveje osv. Planlægningen skulle 

samordnes med den planlægning af hele landets trafik, som 

bl.a. indgik i „Skitse til vejplan“ i 1975.

Figuren viser tre forskellige måder at placere en cykelsti. Den 

øverste viser en cykelsti i forbindelse med en kørebane, hvor 

der er en rabat imellem. Den midterste har sti og kørebane 

ved siden af hinanden, og den nederste viser cykelstien alene. 

Skitser fra 1976.
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I praksis skulle stierne forbindes med stier i naboamterne, 

for at de for alvor kom til at fungere. Således skulle tre af 

stierne forbindes til stier i Københavns amt, som selv havde 

udarbejdet planer for et sammenhængende stisystem med 

ti hovedstier på i alt 143 km. Her byggede man selvfølgelig 

videre på de bestående cykelstier og en gammel plan fra 

1936, „Københavnsegnens grønne område“, som samtidig 

kom til ære og værdighed.

Alt i alt var det en stor koordinerende opgave at etablere 

dette patch work af stistykker. Man havde dog fået det ef-

fektive redskab i hånden, at man kunne ekspropriere jord til 

stiformål. En lovændring i 1975 ligestillede nemlig offentlige 

stier med offentlige veje.

Det endte med et stisystem på en samlet længde af 425 

km, hvoraf de 365 km var eksisterende stier og veje, hvorfor 

der kun skulle nyanlægges 60 km.

Stierne blev 2½ meter brede med op til 2 meter brede 

siderabatter. Vejoverfladen blev i første omgang af økono-

miske årsager leret grus.98

Grønne rabatter

De grønne områder hørte med til vejene. Med det forøgede 

vejbyggeri var der blevet langt flere grønne arealer, og med 

de høje hastigheder skulle der til stadighed sikres endnu 

større arealer med lav bevoksning.

De nye græsser skulle have en hurtig spiring, således at 

der hurtigt kunne etableres et tæt græstæppe med et kraf-

tigt rodnet, som kunne blive i stand til at beskytte skråninger 

mod erosion. Samtidig skulle rabatterne have en bæredyg-

tig overflade.

Det blev en udfordring for gartnere. Hvor man normalt 

ved planteforædling havde gået efter at få så meget blad-

vækst som muligt, blev det nærmest det omvendte ønske 

til vejenes vækster – i øvrigt lidt i stil med ønskerne til have-

græs.99 De trafiktekniske krav var, at græsserne skulle være 

lavtvoksende, så der til enhver tid kunne være et fuldt over-

blik over alle vejafmærkninger. Det skulle heller ikke vokse 

særlig hurtigt, for det ville betyde en øget risiko for sikkerhe-

den, hvis mandskab ofte var beskæftiget med græsklipning, 

som kunne distrahere de kørende.

Der var desuden nogle helt særlige klimatiske forhold 

for græs ved en vej, da det skulle være salttolerant og mod-

standsdygtigt mod tørke.

De nye ønsker var helt i modsætning til de græsser, man 

havde haft før 2. verdenskrig. Dengang ønskede man normale 

græsser, da vejmændene slog græsset til hø for at sælge det til 

interesserede landmænd eller tog det med hjem til sin egen 

bedrift. Siden midten af 1950’erne var der for alvor blevet ar-

bejdet seriøst på at forbedre græsserne. Nu var der ikke mere 

behov for hø, efter at kvægholdet ved landbruget var blevet 

reduceret de fleste steder i landet. Græsset havde heller ikke 

mere en foderværdi, da tilsætning af bly til benzinen havde 

betydet, at blyindholdet i græsset langs vejene var stigende. 

EU havde fastsat en grænseværdi for bly i græs til foder, og 

undersøgelser havde vist, at der kunne komme et blyindhold 

på helt op til ti gange i græsset omkring en motorvej.

Der havde været udstedt et cirkulære i 1964, som havde 

angivet en helt bestemt blanding af frøblanding, men efter 

gentagen kritik kom der fra 1971 mere frie regler med hen-

syn til sammensætningen.100

Cykelstien rute 32 mellem Helsinge-

Tisvildeleje-Vejby blev som mange af de 

øvrige stier i Frederiksborg amt anlagt i 

naturskønne omgivelser. Cykelstier var en 

økonomisk løsning på at fjerne cyklisterne 

fra de stadig mere biltrafikerede veje.
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Snerydning og glatførebekæmpelse

På vinterdage kunne man om morgenen åbne for radioen 

for at orientere sig, om vejene blev farbare. Løbende fortal-

tes om eventuelle lukkede veje og broer, men som oftest 

bliver vejene bare ryddede.

Oprindelig blev snemeldinger etableret i et samarbejde 

mellem radioen, KDAK og amternes vejvæsener. I løbet 

af formiddagen blev informationerne samlet sammen og 

sendt til radioen, som kunne fortælle dem i radioavisen kl. 

12. I 1950’erne forsøgte man at arbejde så hurtigt, at mel-

dingerne kunne komme i radioen allerede i radioavisen kl. 

8, så folk på vej til arbejde kunne drage nytte af informa-

tionerne.101 Indberetningerne var dog for sene, og i stedet 

overtog Falck-Zonen og Ritzau udsendelsen af vejrmeldin-

ger. Vejvæsenet og KDAK’s vejrtjeneste ophørte omkring 

1965, da man ikke ønskede at udsende parallelle og måske 

endda ikke overensstemmende meldinger.102

Glatførebekæmpelsen og snerydning – vintertjeneste 

som det senere blev kaldt af fagfolk – ændredes gennem en 

ny lov i 1970. Det offentlige skulle overtage alle forpligtelser 

for både snerydning og glatførebekæmpelse. Det var ikke 

mere grundejerne, der skulle rydde sneen væk fra vejene 

eller holde disse rene; det var helt overladt til det offentlige. 

Kun rydning af indkørsler, fortove og trapper var grundeje-

rens ansvar.

Ved lovens udformning var politiet inde i billedet, for de 

ønskede, at de ensidigt kunne placere et ansvar, hvis der 

skete en ulykke, eller et forhold skulle påtales.

Det var nu ikke de store erstatningskrav, som vejvæsener 

fik de efterfølgende år. Man kunne have forventet, at der 

skulle udbetales store beløb, men det viste sig, at vejvæse-

nerne løste deres opgaver tilfredsstillende, således at forsik-

ringspræmierne for vejvæsenerne kun blev hævet ganske 

lidt. Sammenlignet med bilforsikringens enorme udbetalin-

ger på kaskoforsikringen, var det yderst minimale beløb.103

I det hele taget blev der stor opmærksomhed på vintertje-

nesten, og man forsøgte på mange måder at effektivisere om-

rådet. I Århus amt omstrukturerede man således tjenesten i 

begyndelsen af 1970’erne. Hvor man tidligere selv havde stået 

for arbejdet med hjælp fra en fast stab af vognmænd, udbød 

man nu i stedet hele ansvaret til vognmændene. Alle amtets 

1.100 km kørebane og 315 km stier og fortove blev opdelt i 

ruter, som vognmændene kunne byde på.

Da de 36 kombinerede ruter for veje og stier og de 11 ru-

ter for stier alene skulle besættes, var der mange vognmænd 

at vælge imellem. Man valgte 26 forskellige vognmænd til 

tjenesten.

Senest 30 minutter efter udkald for snerydning skulle 

alle vognmænd være på salthallen. Tidspunktet for deres 

ankomst blev kontrolleret, ligesom arbejdet blev fulgt via 

lastbilernes fartskriverkontrol. For sen ankomst blev straffet 

med en bod.

Det var dog ikke de store økonomiske fordele, man fik 

af at lægge vintertjenesten i udbud. Besparelsen var kun på 

5 %, når man havde medregnet omkostninger til planlæg-

ning. Desuden var der en del kurser, idet samtlige chauffører 

skulle på kursus.

Der var også en del mere kontrol, hvor 16 distriktsvej-

mænd på turnus skulle passe hver sit område. Selvom den 

enkelte vognmand selv skulle stå for læsningen af spredere i 

salthallerne, skulle der dog udnævnes en salthalmand i hver 

salthal til at stå for blanding af saltlage, medhjælp ved skift 

af plovskær, almindelig oprydning og påfyldning af diesel 

på læssemaskiner etc.104

Ruster biler af salt?

„Nogle få undersøgelser foretaget i Amerika tyder på, at lej-

lighedsvis brug af salt mod sne og is giver et lille bidrag til 

korrosionen af vognene“. Således var konklusionen på en vi-

denskabelig artikel i midten af 1950’erne. Den konkluderede 

i øvrigt, at de atmosfæriske forhold nok var mere skadelige 

på biler.105

Lidt af samme synspunkt kom frem et tiår senere. Nu var 

bilejerne ved at være klar over, at salt var med til at få deres 

dengang ikke rustbeskyttede biler til meget hurtigt at forgå. 

„Korrosionsrisikoen er latterlig lille“, sagde en ekspert, i sam-

menligning med den betydelige forøgelse af sikkerheden, 

der afstedkommes. Eksperten var ansat i Solvay & Cie, Bru-

xelles, som var en af de helt store leverandører af kemikalier 

til vejsektoren.106

Saltning startede man med tidligt. Det fandtes i Køben-

havn i 1930’erne, hvor bilisterne blev klar over, at saltet ikke 

kun hjalp, men også havde den kedelige bivirkning at få køre-

tøjerne til at rustne. Det blev så udbredt, at der blev etableret 

undervognsbehandling. I en annonce i 1934 tilbød et firma 

„Vogne opsat på Trykluft-Autoløfter. Undervogn og Under-
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skærme renset med Benzin, afskrabet for Rust og malet“. „Lad 

Deres Automobil male! Før Vinterens Is og Salt tærer, ætser og 

ruster den.“ Arbejdet kunne endda udføres på kun én dag.107

En af de mere specielle glatførebekæmpelser skete ved 

Lillebæltsbroen. Man var bange for, at saltet kunne give al-

vorlige rustproblemer ved broens stålkonstruktioner. Derfor 

begyndte man i stedet for de normale salte at benytte et 

gødningsstof, som havde samme virkning. Det var ikke kun 

ved selve broen, at gødningen blev spredt ud, for man var 

bange for, at bilerne ville slæbe salt med fra andre dele af 

vejnettet. Derfor blev der i mere end en km på hver side af 

broen spredt gødning.

Hvert år var der ca. 50 udrykninger, hvor glatføre skulle 

bekæmpes. I alt blev der om året således benyttet 300 tons 

gødning.

De grønne områder fik således godt med gødning; kan-

terne ved vejen fik dog så meget gødning, at græsset blev 

svedet og gik ud.108 Man ophørte dog med gødningsspred-

ning senere, da der blev kritik af den for store udledning af 

gødning i naturen og på Lillebælt direkte i havet.109

I slutningen af 1970’erne opstod der tillige kritik af ud-

ledningen af det almindelige salt. Kritikken nåede helt op 

i Folketinget, hvor der blev stillet forslag om helt at stoppe 

saltning. Saltningen var nu blevet så omfattende, at der blev 

saltet meget mere end nødvendigt.

I Nordjyllands amt beregnede man, at man kunne benyt-

te mindre salt uden at effekten blev reduceret. Ved at spare 

bare 10-15 gram pr. m2 ville det blive til store økonomiske (og 

miljømæssige) besparelser. I alt havde amtet ca. 10.000.000 

m2 kørebane, og i en ’normalvinter’ med 50 udrykninger ville 

det blive til en besparelse på 750.000 – 1.125.000 kr. Det 

krævede dog, at samtlige ældre saltspredere skulle udskiftes, 

men denne investering tjente sig hurtigt hjem.

Spredning af salt var nærmest blevet en videnskab. Ho-

vedprincippet var, at vejene skulle ryddes efter brugernes 

behov. Hvor hverdagstrafikken således for alvor startede lidt 

i 6 om morgenen, måtte udrykningerne med saltvogne og 

snerydning derfor sættes i gang allerede ved 3-4 tiden. Op 

mod middag kunne udrykningerne stoppe, mens der igen 

om eftermiddagen skulle gøres klar til hjemkørslen. I Nord-

Kortet viser vejene i Roskilde amt frem til 

udgangen af 2006. Med sort er angivet de 

statslige motorveje og med gråt amtets 

landeveje.
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jyllands amt blev der saltet præventivt på isfri kørebane med 

5-10 gram salt pr. m2 kørebane for at forhindre et forventet 

frostglat føre. Hvis vejbanen var våd, kunne der blive tale om 

lidt mere salt, og hvis der var isslag, kunne det blive til 15-20 

gram. Den helt store saltning med 20-25 gram skulle ske, 

hvis der var dannet et egentligt is- og snelag.110

Også på vintertjenestens område har der været en 

rivende udvikling. Til eksempel blev der i sidste del af 

1980’erne opsat glatførevarslingsanlæg i hele landet 

bortset fra Bornholm. F.eks. investerede Storstrøms amt 

i 1985-87 godt 3 mio. kr. i 12 målestationer, de såkaldte 

’jernmænd’, som leverede informationer til en hovedsta-

tion. Hvor der tidligere havde været 8 aktive tilsynsvagter, 

kunne man herefter nøjes med 4. Samtidig blev antallet 

af dage med en indsats reduceret fra 96 og til 24. Det gav 

en væsentlig besparelse. Hvor man tidligere havde benyt-

tet mere end en mio. kr., kunne man med det nye system 

nøjes med udgifter på 80.000 kr.

Paradoksalt nok betød det nye og forbedrede varslings-

system sammen med den efterfølgende hurtigere saltning 

og ofte endda forebyggende saltning, at forsikringspræ-

mierne blev hævet. Det skyldtes ikke, at der kom flere glat-

føreuheld, men tværtimod at der var blevet flere elitebilister, 

og som derfor betalte mindre i præmie. På samme tid var 

mange biler blevet forsynet med ABS-bremser, hvilket nok 

også havde en indflydelse på de færre ulykker.111

Amternes nedlæggelse

I løbet af kort tid blev den store strukturreform vedtaget. 

Lovforslaget blev fremlagt i december 2004 og i juni 2005 

var den store reform vedtaget. Et af de centrale elementer 

var, at amterne skulle nedlægges med udgangen af 2006 og 

at deres opgaver skulle overdrages kommuner og stat.

Således blev knap 2.000 km af amternes veje overtaget 

af Vejdirektoratet, mens ca. 8.000 km blev overtaget af kom-

munerne. Målsætningen var, at statsvejnettet skulle sikre ef-

fektive forbindelser til og fra de vigtigste trafikknudepunkter, 

herunder havne, lufthavne og grænseovergange. Desuden 

skulle veje med relation til industri og erhvervscentre samt 

det internationale vejnet sikres af staten.

Vejene skulle stadig vedligeholdes lokalt, hvorfor Vejdi-

rektoratet etablerede lokale driftskontorer, hvor nogle af de 

hidtidige ansatte i amterne blev overført. Blandt andet var 

lederne på tre af de seks driftskontorer tidligere amtslige 

vejchefer. Da størsteparten af vejene – svarende til 65 % af 

udgifterne – skulle overgå til kommunerne, var det dog her, 

at de fleste tidligere amtslige beskæftigede fandt en ny ar-

bejdsgiver.

Her fortæller Margith Jørgensen, hvorledes omstillingen 

har været set fra Nordjyllands amt: „I amtet er det besluttet, 

at alle arbejder i marken skal være færdige den 1. oktober, 

for at vi kan nå at afslutte regnskabet inden 31. december. 

Så vi er næsten færdige med at projektere – der er kun få 

opgaver i gang. Det er jo en lidt underlig ting, at ens arbejde 

lige pludselig ikke er der mere. Der er kun oprydning tilbage 

– ’Arven’ som vi kalder den. Det er en utrolig mærkelig op-

Vejlængder efter vejmyndighed

   Statsveje Sund og Bælt amtsveje kommuneveje i alt

 1997 4.576  7.050 59.753 71.379

 1998 1.623 7 9.953 59.861 71.444

I 1998 overtog amterne en stor del af 

statens hidtidige veje. Til gengæld skulle 

staten fremover stå fuld ud for drift og 

vedligeholdelse af sine veje. 

*  Vejsektoren.dk.

Danmarks vejnet 2005
 

 Statsveje 

 Motorveje, statslige   978

 Motortrafikveje , statslige  159

 Øvrige statsveje    482

       1619
 

 Amtsveje 

 Motorveje, amtslige   12

 Motortrafikveje, amtslige  193

 Øvrige amtsveje    9496

       9702
 

 Kommuneveje    60894

 Andre veje     41
  

 Vejnettet i alt    72257

Således var ansvaret for landets veje indtil strukturreformen 

ændrede billedet. Amternes veje er delt mellem kommuner 

og stat. 

*  Vejdirektoratet.
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gave at rydde op i sine projekter og finde ud af, hvad der 

skal flyttes over, og hvem der skal have dem. Og hvad de har 

brug for, de der skal have dem – det ved vi faktisk ikke.“112

138 års kontinuitet på vejområdet skulle slutte ved am-

ternes nedlæggelse.

Det var store reformer, der foregik fra slutningen af 

1960’erne og frem til 2007 på det administrative område, 

hvor både strukturreformen og den tidligere kommunalre-

form betød, at små enheder blev slået sammen til større. 

De er kun blevet mulige, fordi bilerne og det udbyggede 

vejnet var med til at skabe forudsætningerne for større 

administrative enheder. Det har på den ene side betydet 

stærkere lokale enheder med en lokaladministration, som 

kunne løfte større opgaver, og på den anden side samtidig 

en centralisering og statslig styring og kontrol.113

Bilismen og de gode veje har haft mange konsekvenser. 

Et af dem er, at det lokale særpræg er forsvundet. Den spe-

cielle bondekultur er trængt tilbage af den mere byprægede 

enhedskultur. Land og by blev mere ens. Avisen kom frem 

samme dag. Om dagen kunne byfolket tage på udflugt på 

landet, mens landbefolkningen om aftenen kunne gå i byen 

og biografen. Det var heller ikke mere muligt at beholde en 

lavere levestandard på landet. Og byplanlæggerne kunne 

undlade at tage det store hensyn til transportforholdene, da 

de fleste indbyggere rådede over biler. De kunne planlægge 

bilbyer „uden centre, uden fællesskabsfølelse“.114

Kortet viser situationen efter nedlæggelsen 

af Århus amt i 2007. De stiplede veje er 

de nuværende amtsveje, som overtages 

af staten (de fede stiplede linier) og 

kommunerne (de smalle stiplede).



358 1973 – 2006



359

Litteraturliste
Abitz, E.A.: Vore trafikveje – i et samfundshistorisk 
perspektiv. I: Asfalt. Nr. 85, 1984, s. 10-23.

Agerskov, Søren: Lillebæltsbroen og rejsen til vestky-
sten. I: Fra Ribe Amt. Bd. 26, nr. 3, 1995, s. 336-344. 

Amts Historien. Svendborg og Assens Amter. København 
1931.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Almindelige Betin-
gelser for Levering af Vejmateriale, Sten, Grus og Sand. 
1920.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Amtsvejinspektører i 
Danmark den 1. Juli 1927. 1927.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Amtsvejinspektør-
foreningens Meddelelser. Div. årgange.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Amtsvejinspektør-
staten. 1931.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Uddrag af Doms-
samlingerne i civile Sager vedrørende Veje og Vandløb 
m.m. 1928.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Udførligt Referat fra 
Amtsvejinspektørforeningens Aarsmøde. Odense 1913. 
1913.

Amtsvejinspektørforeningen (udg.): Aarsberetning. Div. 
år (1929-1949).

Andersen, Arnold: Fra dampelefant til dollargrin. 1992.

Andersen, Evald: En helvedesmaskine på Vestfyn. I: Vest-
fynsk Hjemstavn. 2004, s. 61-67.

Andersen, Kristian: Af vejmand Kristian Andersens 
erindringer. I: Fra det gamle Gilleleje. Bd. 24/25, 1957, s. 
127-35.

Andersen, K.G. Holck: Hestekraft og Motorvogn, Nykø-
bing Mors 1978.

Andersen, Thorkil Ry: Danske biler og motorcykler 1900-
1920. 1969.

Andresen, Carl Erik: Bygge og anlæg ”Vi var ikke slave-
bundne”, Fremad 1984.

Appel, Pär-Håkan, Eskild Jensen, Carl Johan Hansen og 
Bengt Thureson: Nordisk Vegteknisk Forbund 1935-1995. 
Oslo 1995.

Arbøl, C: Gamle og nye Bestemmelser om Veje, Gader 
og Færdsel i Danmark. I: Dansk Vejtidsskrift XI. S. 12-28, 
81-96 Kbh. 1934.

Automobil-Importørernes Sammenslutning: Vejtrans-
porten i tal og tekst. (Årlig).

Bak, Sigrid: Landevejen gennem Rønde. I: Folk og liv på 
Rondeegnen. Bd. 9, 1989, s. 7-24.

Balle, Thorsten og Westh, Georg: Fra Skinnerup. Chr. P. 
Hansens erindringer. I: Historisk årbog for Thy, Mors og 
Vester Han Herred 1976, s. 3-10.

Banke, Jørgen: Vejbelægninger i hundrede år. I: Vejhisto-
rie. Nr. 10 1985, s. 3-15.

Banke, Jørgen: Vejens egenskaber. Fra måleure og regne-
stok til sensorer og pc-ere. 2001.

Bendixen, Mogens: Et vestjysk vejoprør. Da befolknin-
gen tabte tålmodigheden med vejmyndighederne 
i Ringkøbing Amt og brolægningspolitikken. I: Her-
ning-bogen. 1997, s. 7-19.

Bergsøe, Jørgen (red.): Det kongelige danske Postvæsen 
gennem 300 Aar 1624-1924. Kjøbenhavn 1924. 

Bernhard, Bertel (red.): Sådan skabtes Danmarks store 
virksomheder. Erhvervs-Bladet 1988.

Birch, Jens: Jensens Turisttrafik, Ringsted. Sporvejshisto-
risk Selskab 1999.

Birch, Jens, Kai W. Mosgaard og Michael Sinding: For-
enede Rutebiler. Sporvejshistorisk Selskab 1995.

Birch, Jens og Ole Gold: Møns Omnibusser 1953-1993. 
Møns Omnibusser 1993.
 
Birch, Jens og Michael Sinding: Bustrafik i Helsingør – 
dengang. Sporvejshistorisk Selskab 2003.

Bjerg, Flemming: Da lokomobilet rullede frem. I: Auto-
matik årg. 20 nr. 9 1995, s. 24-25.

Bjørnland, Dag (red.): Innenlands samferdsel i Norge 
siden 1800. Oslo Transportøkonomisk institutt. Grøn-
dahl, 1977.

Bjørnland, Dag (red.): Transport i vårt århundre. Oslo, 
Transportøkonomisk institutt, 1981. 

Bjørnland, Dag: Vegen og samfunnet. En oversiktlig frem-
stilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-årsju-
bileum 1864-1989. Oslo Vegdirektoratet, 1989.

Blichfeldt, H. og K. Jensen (red.): Dansk Amtsvejassistent-
forening 1932 – 1957. 1957.

Blomkvist, Pär: Den goda vägens vänner. Väg- och 
billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 
1914-1959. 2001.

Boge, Knud: Votes count but the number of seats decides. 
A comparative historical case study of 20th century Danish, 
Swedish and Norwegian road policy. 2006.

Bokelmann og Jørgensen, Emil: Prøver med bredfæl-
gede og smalfælgede Arbejdsvogne. I: Tidsskrift for 
Landøkonomi 1903, s. 113-138.

Brandt, Carl E.: Midtvejs omkring Gribsvad Kro. Odense 
1995.

Bruun, K.V.: Vejbygning og amtsveje i Ringkjøbing amt. 
I: Hardsyssels årbog. Række 2, bd. 20, 1986, s. 117-122.

Bruun, Mikkel og Ole Fog (red.): Vi kender vejen. Vejtek-
nisk Institut i 75 år. Vejdirektoratet 2003.

Buhrkal, Arne: Fra gedesti til hovedlandevej. I: Historisk 
årbog for Rødding-egnen. 1997, s. 15-27.

Burchardt, Jørgen: Trafikmønstre og trafikkultur. Un-
dersøgelse af transporten omkring lillebæltsbroerne og 
Vestfyn 1920-2000. Middelfart Museum 2000. Rapport.

Burchardt, Jørgen: Vi lærte at arbejde. 1981.

Burchardt, Jørgen: Historiens lange tråd. 1999.

Burchardt, Jørgen: En dansk bushistorie. Kulturbøger 
2005.

Burchardt, Jørgen: Opfindelse, teknisk modenhed og 
teknologisk gennembrud. I: Årbog 2005, Teknisk Muse-
um 2006, s. 24-38.

Bygbjerg, M.: Aktieselskabet Middelfart Dampskibssel-
skab 1902-1936. 1935.

Böcher, Sten B.: Træk af vejudviklingen i Danmark. i: 
Geografisk Tidsskrift 1965/66, s. 129.

Carstensen, Svend: Om lastbiler. 1986.

Christensen, A.R.: Veje og Gader. København 1943.

Christensen, A.R.: Støvfri Veje. Kbh. 1914.

Christiansen, Poul: Danske hestevogne. Almindelige 
danske vogntyper i perioden 1898-1941, Viby 1978.

Christiansen, Georg og Ivar Schacke: Dansk Vejtidsskrift 
og vejhistorie. I: Dansk Vejtidsskrift. Årg. 76, nr. 5 1999, 
s. 34-36.

Christiansen, Hans Gerner: Sådan husker jeg - OMB 
(Nordvestfyenske Jernbane). Odense 1983.

Dahlerup, Aksel: Gaden før og nu. Fra brosten til asfalt. 
Københavns Asfaltkompagni u.å. (ca. 1951).

Dalgas, E.: Geografiske Billeder fra Heden 1870. Særtryk af 
”Hedeselskabets Tidsskrift”, Viborg 1916.

Damkier, Mogens H. og Svend Aage Engstrøm: Motor-
cykler. Maskiner og Sport. København 1946.

Danielsen, Jan, Hammerby, Gert og Nielsen, A. Morell 
(red.): Bogen om post og tele. 350 års virksomhed, Køben-
havn 1974.

Danø, Knud P.: Om veje og vejadministration i Holbæk 
Amt indtil 1942. I: Fra Holbæk Amt bd. 60 1966, tillæg 
s. 1-156.

Danielsen, Kim Beck: Den fynske motorvej 1954-1985. 
1985.

Danmarks Motor Union (udg.): Danmarks Motor Union 
1914-1964. 50 år. 1964.

Danmarks Naturfredningsforening (udg.): Dansk natur-
fredning. 1954.

Danmarks Statistik: Statistiske Tabelværk. 1974:IV; KSDB 
(pendlingsundersøgelse).

Danmarks Statistik: Transportstatistik 1995

Danmarks Statistik: Varebilers og små lastbilers årskørsel 
1992. Statistiske Efterretninger, Samfærdsel 1993: 24. 

Dansk Amtsvejassistent-forening (udg.): Årsberetning. 
Periodicum.

Dansk Handel og Industri. Bind 2. Odense 1933.



360

Dansk Ingeniørforening (udg.): Vej-Staabi. Årgange 
1926, 1933 og 1955.

Dansk Ingeniørforenings Tekniske Vejkomité: Almindeli-
ge Anvisninger for Anvendelse i Vejbygningen af Tjære og 
Tjærepræparater, Asfaltmakadam og Chaussébrolægning. 
Kbh. 1924.

Dansk Vejlaboratorium (udg.): Færdselstællinger paa 
Landevejene i Aaret 1929. 1931.

Dansk Vejlaboratorium (udg.): Landsfærdselstællingen 
1939. Dansk Vejlaboratorium 1941-42.

Danske Veje. Turistforeningens Årbog 1964.

Danø, K.P. og C.C. Schou (red.): Dansk Amtsvejassistent-
forening 1917-1932-1942 og Amtsvejassistentstillingen 
1842-1942. Amtsvejassistentforeningen 1942.

De Danske Statsbaner 1847-1947. 1947

Den Danske Stenindustri (udg.): Sten og deres anven-
delse. 1958.

Den fynske motorvej. Etape 1. Gribsvad-Nr. Åby. Odense 
1969 uå.

Department of Transport: Regulation of heavy lorries. 
1987.

Douglas, James G.: Strategies for managing increasing 
truck traffic. Transportation Research Board 2003.

Egebjerg, Ulla og Peter Simonsen: Byen, vejen og land-
skabet. Motorveje til fremtiden. Vejdirektoratet 2005.

Egebo, Einar og T.J. Helsted: De danske veje gennem 
tiderne. I: Ingeniøren, Bygningsteknik. Nr. 24, 15. juni 
1946, s. B77-B83.

Egefors, P. Erland (red.): Inspektør ved Københavns 
Sporveje Kaptajn C. H. Fuglsang,.I: Rejseminder I, Tran-
bjerg 1984.

Eigtved, Viggo m.fl.: Kuskenes Fællesforbunds Historie 
1890-1940. København 1940.

Ellehøj, Poul: Hårdt som sten. 1991.

Ellekilde, H.C.: Godkendt eller ej? Den ”motorsagkyndige”s 
virke med publikum, autobranche, kørelærere, politi og 
domstole. 1981.

Ellert, S.: Beretning fra Amtsvejinspektørforeningens 
Aarsmøde og Generalforsamling. 1917.

Ellert, S.: Betonveje. Beretning om en Studierejse foretaget 
for Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomité. Køben-
havn 1924. 

Ellert, S.: Civilingeniørernes indsats i vejbygningen i 
tidsrummet 1920-40. I: Ingeniøren. Bygningsteknik. Nr. 
30, 22. september 1945, B89-92.

Ellert, S.: Tilbageblik over 22 Aars Virke som Amtsve-
jinspektør i Holbæk Amt. I: Stads- og Havneingeniøren. 
Aarg. 36 1945, s. 99-104.

Ellert, S.: Vejmandsarbejde gennem 150 år. I: Dansk 
Vejtidsskrift nr. 20, 1943, s. 106-111.

Erhvervsfremmestyrelsen: Transport/Kommunikation - 

en erhvervsøkonomisk analyse. Kbh. 1993.

Faber, T.: Reiseliste for Kongeriget Danmark. Officielle 
Meddelelser om Post- Jernbane- og Dampskibs-Router.
Årg. 1 nr. 1. 1868.

Floor, Edel: Fra Diligence til Lyntog - og tilbage igen! I: 
Vendsyssel Tidende 3. marts 1945.

Foreningen af Fabrikanter af Asfaltbelægninger: For-
eningen af Fabrikanter af Asfaltbelægninger. Kbh. 1979.

FDM (udg.): 75 år med FDM og bilen. 1984.

FDM (udg.): Betænkning angaaende Automobiltrafik fra 
forenede danske Motorejere og dansk Automobil Klub. 
1920.

FDM (udg.): Motor. Tidsskrift (div. år)

Federspiel, Søren: Mobil 100 år i Danmark. 1996.

Federspiel, Søren og Kjeld Simon Villadsen: MB i 75 år. 
Den danske smøreoliebranches historie. 1992.

Frandsen, Bent: Med hest og vogn.  I: Jul i Sorø. 1990, 
s. 18-20.

Fransen, Peter: Varetransport på Fyn via havn og jernba-
ne 1865-1920. Landsarkivet Odense 1997. 2 bd.

Fransen, Peter: Alternative transportmidler i slutningen 
af 1800-tallet - tog, skib eller vogn. I: Vejhistorie nr. 5 
efterår 2002.

Fredningsstyrelsen (udg.): Råstofhusholdning og tekno-
logi. Fredningsstyrelsen 1980.

Fritzbøger, O.: Vejmanden. I: Dansk Vejtidsskrift nr. 4, 
1982, s. 125-127.

Fruensgaard, Ninna: Da Pajrop blev Pandrup. I: Vendsys-
sel årbog 1989, s. 105-141.

Funch, Egon og Ejvind Tofte: Roskilde Landevej. Køben-
havn 1986.

Første Samling Anbefalinger for Lokomobiler og Damp-
tærskeværker fra Marshall Sons & Co, Udgivne af H.C. 
Petersen & Co. 1880. 

Ganslev, Finn Brøns: Transport til lands - til vands og i 
luften. i: impuls nr. 2 1999, s. 16.

Generaldirektoratet for Postvæsenet (udg.): Beretning 
om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 
1867/68 - 1916/17 bind 1. 1919 og bind 2 1923. Køben-
havn 1919 og 1923.

General Rapport over Kongeriget Danmarks Landeveie og 
Landeveisgader for Aarene, div. år.

Generalrapport vedkommende Kongeriget Danmarks 
Landeveje og Landevejsgader for Femaaret, div. år.

Grove, P. V. (red.): De danske Øer. Illustreret Reisehaand-
bog, Kjøbenhavn 1871. 

Gudmand-Høyer, Marthe og Finn Jakobsen: Teknologisk 
udvikling i grusbranchen. Fredningsstyrelsen 1981.

Gudmand-Høyer, Marthe og Finn Jakobsen: Produktion 
og forbrug af grus. Fredningsstyrelsen 1982.

Gundelack, Jørn og Adam Nygaard (red.): Dansk vogn-
mandsstand. 1956.

Gundersen, Håkon: Samferdsel i Norge. Oslo, Samlaget, 
1983.

Halkjær, Thorvald og Laursen, Finn Skriver: Postdiligen-
cen Horsens-Odder-Horsens, 1871-1904. I: Posthistorisk 
Tidsskrift årg. 33 nr. 3 2005, s. 133-141.

Hammer, T. Skotte: Nakskov Politis historie. 1996.

Hammerich, E.: Land- og Købstadkommunernes Vejvæ-
sen. København 1892.

Hansen, Allan Pihl: Fra charabanc til bus. I: Bilhistorisk 
Tidsskrift, nr. 108, 1992, s. 108-112.

Hansen, Carl Johan (red.): NVF’s historie indtil 1975. 
København 1975.

Hansen, Christian: En landsbysmedesøns erindringer 
efter 1889. I: Fra Frederiksborg Amt 1977, s. 57-73. 

Hansen, Erik: Chausséen fra øst mod vest. Hovedlande-
vej A15 mellem Silkeborg og Herning fylder 150 år. I: 
Egnsbogen. Bording/Engesvang/Ikast. 2001, s. 29-33.

Hansen, Jens Bisgaard: En stationsbys opståen og udvik-
ling. Odense 1981 (upubl. speciale)

Hansen, Niels Jakob Mørk: Køgevej – og dens historie 
gennem 200 år. 1990.

Hansen, P.E.: Dansk bogiesystem Longframe. I: Bilhisto-
risk Tidsskrift, nr. 63, 1980, s. 1-23. 

Hansen, Poul Martin: Den gamle vejmand fortæller. 
I: Årbog. Lolland-Falsters Historiske Samfund, årg. 82, 
1994, s. 5-18.

Hansen, Øyvind Lier: Samfærdsel gennem tiderne på 
Feldborg-egnen. I: Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 20, 1986, 
s. 103-116.

Hegdalstrand, Kjell: Brobyggere mellom land og folk. 
Statens Vegvesen Hedmark, Nordisk Vejteknisk For-
bund 2000.

Heilskov, Chr.: Den gamle Holstebro Landevej fra Viborg 
til Hagebro. Særtryk af Skivebogen 1934, s. 67-91.

Heilskov, Chr.: Fordums Landeveje og Rejseliv i Aarhus 
Amt. Særtryk af ”Aarbøger udgivne af Historisk Sam-
fund for Aarhus Stift” 1913. 

Heilskov, Chr.: Randers amts gamle landeveje. I: Aarbog 
udgivet af Randers Amts historiske Samfund bd. 45 
1951, s. 42-51.

Henningsen, Lars N.: Karetmagere og vognfabrikanter 
i Haderslev. I: Haderslev-Samfundets årsskrift 1984, s. 
21-36. 

Hermansen, V. og Lundbye, J.T.: Roskilde Landevej 
gennem Tiderne, 1927.

Hertz, Michael: Vej- og trafikhistorisk forskning i Dan-
mark. I: Vejhistorie nr. 5 2002, s. 4-7. 

Holm, C.G.E.: Maribo Amts Vejvæsen. Nykøbing F. 1916.

Holm, Tyge: Vejtræer endnu en gang. I: Dansk naturfred-



361

ning, s. 63-67, 1954.

Holst, Helge og Lütken, André: Opfindelsernes Bog bind 
1, 3. udgave 1912.

Houmøller, Peter: Barndomsminder fra Helligsø. I: 
Historisk årbog for Thy og Mors 1971, s. 44-62.

Housted, Erik: Fra færgesmakke til hængebro. Fredericia 
1977.

Hurup, Nic. (red.): Dansk godstrafik med Auto. 1937.

Hurup, Nic. (red.): Dansk Person- & Rutebiltrafik samt 
Falcks Redningskorps. Dansk Erhvervsforlag 1936.

Hübschmann, Lili: Dagvognsminder. I: Vejle Amts Folke-
blad 3. jan. 1946.

Hvidt, Kristian: Færdselsreglernes historie. Dansk Vejhi-
storisk Selskab 1991.

Høgh, Jon: Røde Kro og den vestjyske drivvej, Ringkøbing 
1999.

Høirup, J.: Træk af fynske vejes historie. i: Fynske Årbø-
ger 1955, s. 416-464 og 1956 s. 188-224.

Højesteretstidende, relevante årgange. 

Ipsen, E.J.: Kongelig Dansk Automobil Klubs Historie 
gennem 25 Aar, 1901-1926. 1926. 

Ibsen, K. J.: K. D. A. K. og motorsagen 1901-1951. Særtryk 
af Auto nr. 9 oktober 1951.

Iskov, O.: Odense Omnibus 1923-1952.  Sporvejshistorisk 
Selskab 2002.

Iversen, J.: Vejassistentens Saga. I: K.P. Danø og C.C. 
Schou (red.): Dansk Amtsvejassistentforening. 1942.

Jacobsen, Christian: Til lands, til vands og i luften. Trans-
port og kommunikation på Viborgegnen. Viborg Stifts-
museum, 1995. 

Jacobsen, Hans Henrik: Odense Vognmandslaug 1884-
1984. Odense 1984.

Jahn, Per (red.): Det menneskelige grundlag. AS Phønix 
1907-1982. AS Phønix 1982.

Jakobsen Kristiane: En tur med dagvognen - til Lem. I: 
Skiveegnens Jul 1981, s. 28-30.

Jansen, Jan M.: Særtransporters vejslid – klassificering af 
køretøjer. Vejdirektoratet rapport nr. 269 2002.

Jansen, Ludvig Gerhard C.: Ludvig Gerhard C. Jansens 
livserindringer. I: Fra Viborg Amt årg. 63 1998, s. 75-101. 

Jensen-Dam, N.: Vejanlæg og vejarbejder for ca. 50 år 
siden. I: Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 9 1975, s. 93-98.

Jensen, Aksel: Vognhjulets fremstilling, materialer og 
det anvendte værktøj. I: Bornholmske Samlinger, 2. 
række, bd. 5, 1971, s. 131-151.

Jensen, Chr.: Jeg var kusk på landets sidste kgl. diligen-
ce. I: Frit folk 14. okt. 1954.

Jensen, Herman: Middelfart – 75 år med folkevalgt 
borgmester. 1993.

Jensen, Jens Laurids: Barndomsminder. I: Hardsyssels 
årbog bd. 54 1960, s. 48-76.

Jensen, Marius Wellner: Med rutebil til Horsens. I: Vejle 
Amts Aarbog. 2001, s. 107-113.

Jensen, Niels: Fra Diligencens sidste Dage. I: Fra Holbæk 
Amt, VIII, 1934, s. 162-187.

Jensen, Niels: Kongens Møller ved Skarridsø og Fra 
Diligencens sidste Dage. Særtryk af ”Fra Holbæk Amt” 
1934, 1941 og 1942.

Jensen, Niels: Fynske Jernbaner. Kbh. 1976.

Jensen, Per Anker og Klaus Torsbjerg Møller: Byggeri og 
råstofanvendelse. Fredningsstyrelsen 1981.

Jensen, Thorvald: En Saltofte-dreng fortæller. I: Fynske 
Aarbøger. 1993, s. 24-46.

Jensen, Verner: Et liv med barske, men gode opvækstår 
og arbejdsår. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 
Bd. 89, 2002, s. 90-100.

Jensen, Viggo: En automekanikers erindringer. I: Årbog 
Danmarks Tekniske Museum, Årg. 20 1972 s. 5-33. 

Jensen, Villum: Min fars hus. Erindringer om Johannes V. 
Jensen og hans miljø. Gyldendal 1976.

Jens Villadsens Fabriker (udg.): En Eg vokser op. Jens 
Villadsens Fabriker gennem 50 Aar. 1944.

Jensen, Niels: Fynske Jernbaner. Kbh. 1976.

Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark. Gyldendal 1978.

Jessen, Jens: Under 50 kubik. GT Forlag 2003.

Jessen, Jens: Latbilerne – vejens arbejdsmænd. 2005.

Johannesen, Erik: Danmarks Broer. 1994.

Johansen, Børge G., Peter Straarup og Aage Rørmark: 
Falcks Redningskorps 1906-1956. 1956.

Johansen, Hans Chr: Jernbanerne i billismens skygge. 
Bind 3. 1950-1997. (serie: På sporet 1847-1997.) Jernba-
nemuseet 1997.

Johansson, Ketty: En københavner kom til Brovst. I: 
Vendsyssel årbog 1987, s. 103-112. 

Jonassen, Niels: Danskernes veje. En billedbog om veje vi 
kørte på og biler vi kørte i. 1990.

Jonassen, Niels: Fra legetøj til transport, 1900-1920. Biler 
i 100 år. 2002.

Jydsk Vejassistentforening (udg.): Hjulet. Tidsskrift 
1921-28.

Jørgensen, Emil: De danske Redskabs- og Maskinprø-
ver. Prøver med Vogne med smal- og bredfælgede Hjul. 
I: Landboskrifter, København 1902, s. 151-165.

Jørgensen, Knud: Nimbus – teknisk udvikling. Motorplo-
ven 2005.

Jørgensen, K. O. B. og Mackeprang, B.: Ud at køre - før og 
nu. Danmarks Tekniske Museum, Helsingør 1971.

Jørgensen, N.O.: Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet 

belyst gennem uheldsstatistikken. I: Vejhistorie. Nr. 7 
2003, s. 1-13.

Jørgensen, Steffen Elmer: Fra chcaussé til motorvej. 
Odense Universitetsforlag 2001.

Jørgensen, Steffen Elmer: Veje i Danmarks historie. Om 
kilder til Danmarks vejhistorie. Statens Arkiver 2002.

Jørgensen, Steffen Elmer: 100 års anlæg og 60 års våge-
blus - udviklingen i vejsektoren frem til 1924. I: Dansk 
Vejtidsskrift årg. 76, nr. 5 1999, s. 22-33. 

Jørgensen, Steffen Elmer: Byerne og hovedlandevejs-
nettet 1761-1910.
I: Den klassiske købstad redigeret af Søren Bitsch Chri-
stensen 2005, s. 173-198.

Kanstrup, Jan og Steen Ousager: Kommunal opgaveløs-
ning 1842-1970. 1990.

Kinnerup, Henry: Barndom og ungdom omkring Ring-
sted. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 81 
1994, s. 46-64.

Kiær-Andersen, Kai: Trafikregistreringer 1953-84. I: 
Vejhistorie. Nr. 6 2003, s. 12-18.

Kjeldgaard, Poul: Thisted amts veje og vandløb. Bestyrelse 
af veje og vandløb i Thisted amt 1793-1970. 1992.

Kjemtrup, E.: Vejmanden og hans virke gennem tiderne. 
København 2003.

Kjemtrup, E.: Vejmandsinstitutionen. I: Dansk Vejtids-
skrift år. 70, nr. 12 1993, s. 28-29, 31-35.

Kjær, H.G.: Trafikanterne gør vejmandens arbejdsplads 
usikker og utryg. I: Stads- og Havneingeniøren, årg. 73, 
nr. 12, 1982, s. 373-374.

Kjølsen, H.: Kan vore veje tåle bilkørslen? Kbh. 1950.

Klitgaard, C.: Vendsysselske Veje. Hjørring 1936.

Klitgaard, C.: Med Diligence fra Aalborg til Thisted. I: 
Aalborg Stiftstidende 29. april 1945.

Klottrup, Niels: Om postvæsenets persontransport på 
foranledning af Frimærker på Garantibeviser. I: Nordisk 
Filatelistisk Tidsskrift årg. 93 nr. 1 1986, s. 33-44.

Klubben for sønderjyske Vejmænd (udg.): Den sønderjy-
ske vejmand gennem 50 år. 1975.

Knudsen, Walther og Thomas Krag: På cykel i 100 år. 
Dansk Cyklist Forbund 2005.

Koed, Jan: Danmarks Jernbaner i 125 år. 1972.

Kollektiv trafik i Skive og opland da århundredet var 
ungt. I: Skiveegnens jul. 1981, s. 21-27.

Kongelige Reskripter og Resolutioner, Reglementer, 
Instrukser og Fundatser samt Ministerial-Skrivelser, 
relevante årgange.

Kongeriget Danmarks Landeveie og Landeveisgader 
Overveiinspektoratet, Kjøbenhavn 1888.

Kongeriget Danmarks Landeveje og Landevejsgader 1911, 
Kjøbenhavn 1911.

Konkurrencerådet: Konkurrenceforholdene i asfaltbran-



362

chen. Konkurrencerådet 1991.

Konkurrencestyrelsen: Konkurrence- og samarbejdsfor-
holdene i asfaltbranchen. 1999.

Kragelund, T.: Arbejdsvognen. I: Fra Ribe Amt Tiende bd. 
1940-45, s. 18-29.

Kruse, Felix: Noget om vogne. I: Vestfynsk Hjemstavn 
årg. 55 1985, s.12-19. 

Kure, Thor Lund: Bornholmske vogne. I: Bornholmske 
Samlinger 3 rk. bd. 2, 1988, s.253-262. 

Kuske- og Chaufførernes Klub (udg.): Silkeborg – gør det 
bedre at være chauffør. Silkeborg 1993.

Küster, Julius og F. Schmitto: Automobilet og dets Be-
handling. Kbh. 1911.

Kærgaard, Anders: Aarhus Vognmandsforening gennem 
100 år. Århus 1996.

Ladegaard, A.C. Bølling: Færdselsbog. Haderslev 1931.

Lahrmann, Harry og Steen Leleur: Vejtrafik. 1997.

Lampe, Jens Kongsted: Forbindelsen Ringkøbing – År-
hus. I: Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 19, 1985, s. 43-64.

Landsforeningen Danske Vognmænd (udg.): Danske 
Vognmænd i 25 år. 1973.

Larsen, Jens: Vejmanden. I: Årsskrift. Lokalhistorisk 
Forening, Nørre-Alslev Kommune. 1993, s. 41-47.

Larsen, T. Bundgaard: Trafikudviklingen i Brande. I: 
Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 20 1986, s. 131-138.

Lassen, Hans: Velocipeder og væltepetere. I: Almanak 
årg. 1 nr. 2 1966, s. 38-44. 

Lassen, T. Bundgaard: Trafikudviklingen i Brande. I: 
Hardsyssels årbog rk. 2, bd. 20 1986, s. 131-138.

Lichtenberg, Niels og Søren Ellert: Tage og veje. Vejen 
1947.

Lind, Henning: En gård forsvinder. Barndomsminder fra 
Hølsgårde. I: Vejle Amts Aarbog 1983, s. 55-67.

Lindkvist, Anders: Konsekvenser av ändrade viktbestäm-
melser för lastbilar. Transportforskningskommis-sionen 
1983.

Lindstrøm, Torry: Nellemann. Nellemann 2000. (e-
publikation).

Lokalhistorisk Forlag (udg.): Middelfart. Lillebæltsbroens 
By. 1947.

Lomholt, J.P.: Amtsvejinspektørforeningens Virksomhed 
gennem 25 Aar. 1911-1936. 1936.

Lundbye, J.T. og V. Hermansen: Roskilde Landevej gen-
nem Tiderne. Kbh. 1927.

Lütken, Alfred: Forelæsninger over Vej- og Jernbanebyg-
ning I- II. Del. Kjøbenhavn 1898.

Mader, Erik og Ravn, Ole: Da Bilen kom til Danmark, 
Viborg 1995.

Madsen, Frederik: Zone-Redningskorpset I Dan-

mark.2002.

Madsen, Johannes (red.): Det kgl. danske Postvæsen. 
Personalhistorisk Pragtværk. 1904.

Madsen, Lars Bjørn: Nordsjællandsk cyklisme i gamle 
dage. I: Fra Frederiksborg Amt 1992, s. 37-48.

Madsen, Marius: Snekastning i gamle dage. I: Folk og liv 
på Røndeegnen hæfte 7 1985, s. 114-118.

Meddelelser fra Vejlaboratoriet: Kørebanebelægninger. 
Kbh. 1941.

Meddelelser fra Vejlaboratoriet: Landsfærdselstælling 
paa Danmarks Landeveje i Aaret 1929. Kbh. 1931.

Meddelelser fra Vejlaboratoriet: Landsfærdselstælling 
paa Danmarks Landeveje i Aaret 1934. Kbh. 1936.

Meddelelser fra Vejlaboratoriet: Synspunkter vedrørende 
anlægget af Cyklestier, Cyklestriber og Gangstier. Kbh. 
1938.

Meyen, Niels: Assens med Opland. Nord- Nordvest- og 
Midtfyn. Odense 1951.

Meyring, Frederik: En Dom. I: Motor. Nr. 195, 1910, s. 
15-18.

Middelfart Dampskibsselskab1902-1935, 1935.
 
Middelfart Vejviser/Telefonnøgle 1976-

Milner, C.: Gudhjem-Rø vejen. 1957.

Mogensen, Jørgen: Langs Landevej 255. Dianalund 
Kommunes historie på tværs. [Dianalund], Bind 1. Veje og 
samfærdsel. 1994.

Mogensen, Ole Edvard: Nr. Nebel-Tarm jernbane. I: 
Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 20, 1986, s. 73-88.

Mogensen, Ole Edvard: Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro 
Jernbane. I: Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 10, 1976, s. 
5-16.

Mortensen, Svend: Da Dr. Schou var egnens eneste 
læge. I: Skiveegnens Jul 1989, s. 4-8.

Motorveje med Broer over Store Bælt og Øresund. 1936. 

Møller, Anders Monrad: P&Ts historie 1711-1850. Køben-
havn 1992.

Møller, Ib: Hestevogne i Danmark, SKIB Forlag 1998.

Nahum, Andrew: Fra kærre til cadillac. Landevejstrans-
portens historie. 1998.

Nielsen, Hans-Carl, Erik Toft, Hanne Rasmussen (red.): 
Hundrede års trafik.  Trafikministeriet 1900-2000. Trafik-
ministeriet 2000.

Nielsen, H. C. og Willesen, D. C.: Rejsen til Nørremølle 
ved Viborg. En rejsedagbog fra juli 1870. I: Fra Viborg 
Amt årg. 69 2004, s. 7-59. 

Nielsen, Henning: Da diligencen og dampskibet var 
Holbæks eneste forbindelse med hovedstaden. I: 
Holbæk Amts Venstreblad 11. maj 1963.

Nielsen, Knud Møller (red.): Det ruller deruda’! Køben-
havn 1983.

Nielsen, Niels Jesper (erindringer). Tilføjelse af Mads 
Christensen. I: Hardsyssels årbog bd. 44 1950, s. 24-105.

Nielsen, Peder: Postvæsenet i Årup. I: Fynske årbøger 
1978, s. 33-39. 

Nielsen, Peter: Erindringer fra Hinge Sogn. I: Fra Viborg 
Amt årg. 44 1979, s. 23-65. 

Nielsen, Th.: En erindringsbog fra Føllenslev-Særslev. I: 
Fra Holbæk Amt bd. 63 1969, s. 14-42.

Nordfyn. Gyldendals Egnsbeskrivelser. København 1978.

Nordisk Vejteknisk Forbund: Broforvaltning, belastnin-
ger, sikkerhed og levetider. Nordisk Vejteknisk Forbund 
1989.

Nordisk Vejteknisk Forbund: Lastbilar och släpvagnar i 
Norden. Nordisk Vejteknisk Forbund 1983.

Nordvestfyenske Jernbane. 1911-1936. 1936

Nordvestfyenske Jernbane. 1911-1961. 1961.

Nyborg, O.: Udviklingen i dansk Vejlovgivning og dennes 
Administration. FDM 1941.

Nygaard, Vagn: Semler sagaen. Kbh. 2006

Næsh, Walther og Per Bonde: DKAK 1901-1976. KDAK 
1976.

Nørlund, N.E.: Opmålingen af Danmarks Veje. Geodætisk 
Institut, Meddelelse 26, 1953

Odense og Assens Amters Veiviser 1916-19.

Olsen, Anders Peter: ”Landskibet” Oplevelser på han-
delstur i København. I: Tubberup tidende, nr. 11 1986, 
s. 16-18.

Olsen, Fr.: Poststyrelsen, Postkontorer og Postmestrene i 
Danmark 1624-1924, Kjøbenhavn 1925.

Olsen, Fr.: Postvæsenet i Danmark 1848-1873, Kjøben-
havn 1924. 

Olsen, O. M.: Barndomserindringer. I: Fra Frederiksborg 
Amt 1977, s. 7-21. 

Olsson, Christer: Volvolastbilarna under sjuttio år. 1998.

Ousager, Steen: Bro eller færge eller? Regionalforvalt-
ning contra lokalforvaltning på Sydfyn. I: Fynske Aarbø-
ger, 2001, s. 64-78.

Ousager, Steen: Krige og fornyelse. Bind 2 1914-1950.
(serie: På sporet 1847-1997.) Jernbanemuseet 1997.

Ousager, Steen: Politik på skinner. Lokalbanespørgsmålet 
og Nordfyns privatbaner i dansk trafikpolitik ca. 1920-
1970. Odense Universitetsforlag 1988.

Overvejinspektøren. Landsfærdselstælling og -analyse 
1939. 1942.

Pedersen Ejner G.: Hærvej og Hedevej i Hardsyssel. Træk 
af de vestjyske landevejes historie og topografi. Hardsys-
sel-håndbog, 2. 1986. 

Pedersen, Jan: H. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S, 1916-
1980. I: Erhvervshistorisk Årbog 1996, s. 110-155.



363

Pedersen, Kenno: På strejftog i gamle fotografier. En 
billedkavalkade gennem Frederiksborg Amt i begyn-
delsen af dette århundrede. I: Fra Frederiksborg Amt 
1981, s. 5-163.

Pedersen, Kirsten Helle: Til og fra stationsbyen. Veje, 
jernbaner og stationsbyer 1840-1940. 1982.

Pedersen, Lisbeth: ”Så jævned’ han for andre den van-
skelige vej…” Historien om ”Jens Vejmand fra Værslev 
bakker”. I: Jul i Kalundborg og omegn. Årg. 53 1990, s. 
16-18.

Pedersen, Marius A/S (udg.): Marius – uldspinder og 
entreprenør. 1984.

Pedersen, Ove: Strejftog i Hernings historie. Herning-bo-
gen 2005, Historisk Forening for Herning Kommune 
2005.

Pedersen, P. Vilh. (red.): Danmarks Amtsvejinspektører. 
Amtsvejinspektørforeningen 1949.

Pedersen, Thorsø: Erindringsglimt fra barndom og 
ungdom i Oldrup 1902-1925. I: Århus Stifts årbøger bd. 
75 1990/91, s. 25-44. 

Petersen, Dorthe: Da familien Vejassistent Jensen kom 
til Bramming for 60 år siden. I: Lokal-årbogen. Årg. 7, 
1989, s. 55-67.

Petersen, Åge: Strib i færgernes og jernbanernes tid. 1971.

Pettersson, Ove: Byråkratisering eller avbyråkratisering. 
Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturom-
vandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. Uppsala 
1988.

Pichard, Knud: Hedevandringer. Strejflys over hederne i 
Ringkøbing amt før Dalgas. I: Hardsyssels årbog 2. rk. 15 
bd. 1981, s. 5-24.

Politidokumenter 1896. I: Sunds-Gudme herredsfo-
gedarkiv (LAO). http://www.sydfyn-info.dk/historie/
arbejde/tegl1.htm.

Poulsen, Villy: Danske motorcykler. København 1987.

Qvistgaard, Morten: Horsens-bilen Gideon – et industrie-
ventyr 1913-20. Horsens 2002.

Raae, Ellen: Den stive Arbejdsvogns Undervogn. I: 
Danske Folkemaal 1937, s. 75-84.

Raae, Ellen: Høstvognen. Redegørelse og Spørgsmaal. I: 
Danske Folkemaal 1945, s. 120-129. 

Rambusch, Sigurd: Dr. Rambusch i Sjørup. I: Fra Viborg 
Amt 1964, s. 89-103. 

Ramsgaard, Chr.: Landevejsskærmydsler på en oplands-
rute. I: Hardsyssels årbog. Rk. 2, bd. 19, 1985, s. 5-42.

Rasmussen, Carsten Porskrog: De danske eksportvogn-
mænds historie. 1998.

Rasmussen, Henry: Mack trucks. Motorbooks Publishing 
2001.

Rasmussen, Troels: ”Sådan kørte man dengang”. 1998.

Ravn, H.H.: Forskning og praksis. I: H. Blichfeldt og K. 
Jensen: Dansk Amtsvejassistentforening 1932-1957. 

1957.

Redlich, Carl Aage: I lovens navn. Københavns politi 
gennem tiderne. 1982.

Rigsdagstidende: Forhandlinger i Landstinget 1902-03, 
Forhandlinger i Folketinget 1902-03, Tillæg B 1902-03, 
Tillæg C 1902-03, Tillæg B 1907-08.

Rosling, Gunnar: Træk af fynsk almue- og bondeliv 
1861-1885. I: Fynske Aarbøger bd. 10 1970, s. 309-376.

Rude, Axel: Den gule diligence kørte gennem Jelling. I: 
Frit folk 15. maj 1950.

Rude, Axel: Amtsvejinspektør Johs. A. Kristensen. I: Vejle 
Amts Aarbog. 1963, s. 151-153.

Rygner, H.V.: Farefri veje. u.å. (ca. 1936).

Rygner, H.V.: Kørebanebelægningernes udvikling. I: 
Stads- og Havneingeniøren 1959, s. 122-25.

Rønne-Nielsen, Per: Aktører og beslutninger i vejsektoren. 
Mønstre i forholdet mellem det centrale og det regionale/
lokale niveau. 1988.

Rørsted, O. K.: Fra diligencen til damphest. Et hundrede 
års minde, Viborg 1963.

Samling af Love og Anordninger m.v. af mere almindelig 
Interesse, udgiven efter Indenrigsministeriets Foran-
staltning, relevante årgange.

Schmidt, Peter: Bro og nye tider. Fredericia’s hverdag i 
årene. Fredericia, 1994.

Schmith, G.: Om Anvendelse af bredfælgede og vidspo-
rede Vogne i Stedet for smalfælgede og smalsporede. 
Særtryk af Den Tekniske Forenings Tidsskrift 14. årg. 
hæfte 6 1891.

Schmith, Ivar Joachim Gustav: Kort Beretning om afdøde 
Amtsvejinspektør Kidde og om Vejvæsenets Udvikling i 
Vejle Amt. Særtryk af Amtsvejinspektørforeningens 9. 
Årsberetning 1920.

Schmitto, F.: Automobilets Historie. Erichsen 1938.

Schovsbo, Per Ole: Forskning og forsøg med vogne og 
veje. 15 års forsøg med henved 20 rekonstruktioner. I: 
Danske museer årg. 10 nr. 2 1997, s. 18-20.

Schovsbo, Per Ole: Landtransportens udvikling i anden 
halvdel af 1800-tallet. Hestevognenes klassiske periode. 
I: Fabrik og bolig 2003 nr. 1, s. 3-21. 

Schovsbo, Per Ole: Trafikkens ruter - skitse til en topo-
grafisk analyse. I: Danske museer årg. 10 nr. 3 1997, s. 
9-12. 

Schultz, Annette Østergaard, Pligtarbejde og lystarbejde. 
Historie om at bryde nye veje i Nordvest- og Midtjylland 
1842-1855. Viborg, 1999. 

Schwartz, Niels: Aalbækvejen. I: Vendsyssel årbog. 1992, 
s. 135-142.

Schønberg, Mette: Amtsrådet og landevejene 1868-1910. 
En analyse af Odense amtsråds bestyrelse af landevejene 
i henhold til vejloven af 1867. Upubliceret speciale SDU 
2004.

Sedgwick, Michael: Bilen 1930-1950. Historia, konstrukti-

on, utveckling. Bokia Göteborg 1975.

Sestoft, C.J.P.O.: Kværndrup Posthus. Fra Trafikkens 
Barndom. I: Fynske Aarbøger. 1947, bd. 3, s. 48-64.

Skjøtt-Larsen, Tage: Transport.  Kbh.,  Nyt Nordisk 
Forlag, 1976. 

Skjøtt-Larsen, Tage: Transport. 1980.

Skrubbeltrang, Fridlev: Fra min barndom i Bjergby og 
Bindslev. I: Vendsyssel årbog 1981, s. 7-28. 

Slomann, Esther: Barndomsminder fra Vestervig og om 
min far etatsråd C. B. V. Hansen. I: Historisk årbog for Thy 
og Mors 1972, s. 288-304.

Smith, Johannes: Paa Vej og paa Afveje. Phønix-Vejen 
1957.

Statens Vejlaboratorium: Transportudgiften ved Befor-
dring af Personer og Gods med Motorkøretøj. Bilag. u.å. 
(1939).

Statens Vejlaboratorium: Anvendelse af sand og grus i 
dansk vejbygning. 1979.

Stiesdal, Bent: På vej. Historisk Forening for Stenløse og 
Omegn 1986.

Steenberg, Odd: Demontering af de tyske forsvarsan-
læg i Thy 1945. I: Historisk årbog for Thy og Vester Han-
herred. 2001, s. 123-130.

Strauss, Allan: Med hest og vogn - før og nu (2). Vognsam-
lingen på Sparresholm 1973.

Studstrup, Frank: Ta’ bussen til byen; historien om omni-
busserne i Aalborg. Selskabet for Aalborgs Historie 1995.

Strømming, Knud: Vejassistentens Arbejde og Kravene 
dertil. I: K.P. Danø og C.C. Schou: Dansk Amtsvejassi-
stentforening. 1942.

Svejstrup, P.P.: Trafikforholdene på Fyn. Ca. 1950. Kopi. 
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953.

Svendrup, Torben (red.): Fra tjære til Tarco. Et stykke 
dansk virksomhedshistorie. Fremad 1994.

Svenningsen, Ib: Da man havde tid nok i Vestsalling. I: 
Skiveegnens Jul 2003, s. 36-40.

Svensson, Bjørn: Fra Hærvej til Motorvej. Vejdirektoratet 
m.fl. 1984

Sørensen, Aksel: Dengang jeg var snekaster. I: Fra Frede-
riksborg amt. 1990, s. 123-126.

Sørensen, Esben Munk (red.): Ejendomsændringer i det 
20. århundrede. Den danske Landinspektørforening 
2000. 

Sørensen, K. W.: Nogle Erindringer fra min Barndom og 
Ungdom i Midtsjælland 1885 til 1900. I: Årbog for Histo-
risk Samfund for Sorø Amt årg. 44 1957, s. 28-60. 

Tekniske Vejkommitte: The Experimental Road at Roskil-
devej. København 1928.

Thagesen, Bent (red.): Veje og stier. Polyteknisk Forlag 
1998.

Thagesen, Bent: Træk af vej-, trafik- og byplanfagenes 



364

historie på Den Polytekniske Læreanstalt. Center for Trafik 
og Transport, DTU 2001.

Therkelsen, Svend Aage: Med Dagvogn til Vejle for to 
Menneskealdre siden. I: Vejle Amts Folkeblad 26. april 
1945.

Thestrup, Poul: Danske mål- og vægtenheder fra 1683-re-
formen til i dag. Arkivernes informationsserie, Rigsarki-
vet 1991.

Thestrup, Poul: Brug sognekommunearkiverne. Arkivse-
rie nr. 21, 1983.

Thestrup, Poul: Dampen binder Danmark sammen. Bind 
1 1847-1914. (serie: På sporet 1847-1997.) Jernbane-
museet 1997.

Thestrup, Poul: P&Ts historie 1850-1927. Vogn og tog – 
prik og streg. 1992.

Thinggaard, Kim: Fra bybus til buskoncer. Sporvejshisto-
risk Selskab 1992.

Thomsen, Hans-Henrik: Herlev-Ruterne 1920-1974. 
Sporvejshistorisk Selskab 1995.

Thomassen, P.: Dampvogne og landevejslokomotiver. 
1978.

Thorsen, Anna: Minder fra Mors og Thy. I: Historisk årbog 
for Thy, Mors og Vester Han Herred 1977, s. 17-31. 

Thuesen, N. P.: Lidt om hestevogne. I: Årsskrift for Sot-
trup Sogn 1989, 2. 17-28.

Thygesen, Michael: Små Danske Motorcykler. 2005.

Topsøe-Jensen Torben: Ad hjulspor og landeveje. 1966. 

Topsøe-Jensen Torben: Landevejsbomme i Danmark. 
Dansk Vejtidsskrift årg. 1961, bd. 38. Kbh. 1961

Topsøe-Jensen, Torben: Fodrejser og lystture var en af 
livets højeste glæder. I: Folk og minder fra Nordsjælland 
årg. 33 1978, s. 30-33. 

Topsøe-Jensen, Torben: Fra middelalderens hjulspor til 
chaussébrolægning. I: Årbog Turistforeningen for Dan-
mark 1964, s. 19-64. 

Topsøe-Jensen, Torben: Landevejstrafikken i 1894 og 
nu. I: Auto, hæfte 9 1944, s. 308-313.

Topsøe-Jensen, Torben: Lidt om færd og færdsel på 
danske landeveje, belyst af ældre lovbestemmelser og 
samtidige skildringer. I: Dansk Vejtidsskrift årg. 39 1962, 
s. 281-307.

Topsøe-Jensen, Torben: På cykel i Nordsjælland for 100 
år siden. I: Folk og minder fra Nordsjælland. årg. 45 1990, 
s. 22-28.

Topsøe-Jensen, Torben: Vejenes udvikling i Frederiks-
borg Amt. I: Fra Frederiksborg Amt 1970, s. 5-58.

Trafikkommissionen: Betænkning..Trafikkommissionen. 
Kbh. 1939. 2 bd.

Trafikministeriet: Trafik 2005. Problemstillinger, mål og 
strategier. Kbh. 1993.

Trafikministeriet: Trafikken på landet og til de små øer. 
Kbh. 1997.

Transportation Research Board: Truck weight limits. 
Issues and options. 1990.

TransportForskningsKommissionen: Optimala tunga 
fordon. Systemutveckling och bestämmelser. TFK, Stock-
holm1979.

TransportForskningsKommissionen: Tunga lastbilstrans-
porter nu och i framtiden. 1988.

Ugeskrift for Retsvæsen, relevante årgange.

Uhrskov, Anders: De første cykler. I: Kultur og folkemin-
der årg. 7 1955, s. 105-113.

Ussing: Love og anordninger samt andre offentlige Kund-
gørelser. relevante årgange.

Vasegaard, Søren: Bymæssige Bebyggelser paa Landet. 
Sund Sans, nr. 3

Vedtægtsbestemmelser angående Automobilkørsel og 
lignende i Hjørring Amts Landdistrikt. Hjørring Amtsråd 
den. 29. aug. 1902.

Veiinspektør-Mødet den 13., 14. og 15. December 1894, 
Kjøbenhavn.

Vejinspektør-Mødet den 11. 12. og 13. September 1905, 
Kjøbenhavn.

Vejdirektoratet. Biltrafikkens udvikling 1975-81. 1982.

Vejdirektoratet. Biltrafikudvikling mellem landsdele 
1978-88. 1984.

Vejdirektoratet. Meddelelser. Trafikudviklingen på 
motorveje 1975-81. 1982.

Vejdirektoratet. Trafikrapport. Div. år.

Vejdirektoratet. TU 1996-97. Resultater fra transportvane-
undersøgelsen. Rapport 193. 1999.

Vejdirektoratet: Lastbil guide 96-97. Veje, trafik og trans-
port i 37 lande. Vejdirektoratet 1998.

Vejdirektoratet: Trafikrapport 1993. Trafikstrømme på 
hovedlandeveje og landeveje. 1995.

Vejdirektoratet: Trafiktællinger i 1995 ved serviceanlæg 
og Infor-Terier. Rapport nr. 42, 1996.

Vejkomiteen/Dansk Vejlaboratorium (udg.): Landsfærd-
selstælling på Danmarks landeveje i året 1934. Dansk 
Vejlaboratorium1936.

Vejlaboratoriet (udg.): Kørebanebelægninger pr. 1. januar 
1948. København 1948.

Vejmanden. I: Dansk Vejtidsskrift, årg. 59, nr. 4 1982, s. 
125-127.

Vestergaard, Frede: Landevejen Hjørring-Frederikshavn. 
I: Sindalegnens lokalhistoriske Forening. Bd. 3 1988, s. 
85-92.

Viinholt-Nielsen, Lars: Sydfyenske Jernbaners rutebiler. 
SFJ-Bøger 1990.

Vonsild, Hans Jørgen: 50 år med færdselssikkerhed. 
København 1985.

West, Graham: The technical development of roads in 
Britain. Ashgate, Aldershot 2000.

White, H.P. og M.L. Senior: Transport Geography. Long-
man, London 1983.

Willemsen Th.: Med Dagvognen ad de nordfynske 
Landeveje. I: Sletten, Bogense 2003, s. 5-10.

Winkel, R. W.: Motorfærdselens Indflydelse paa Vejenes 
Vedligeholdelse. Foredrag. 1914.

Winkel, R. W. og S. Ellert: Meddelelser fra den 3. interna-
tionale Vejkongres i London 1913. Amtsvejinspektørfor-
eningen 1913. 

Winkel, R. W.: Bemærkninger om Vejkultur, særlig Vej-
plantning. 1925. (Særtryk af Ingeniøren).

Winkel, R. W.: Er Vejene og Ordningen af Vejvæsenet 
fyldestgørende over for Nutidens Krav? 1914. (Særtryk af: 
Ingeniøren).

Winkel, R. W.: Hovedfærdselsvejene i Københavns Amt. 
1917. (Særtryk af Teknisk Tidsskrift).

Winkel, R. W.: Motorfærdslen og Vejene. Foredrag. 1920. 

Winkel, R. W.: Overskæring mellem Veje og Jernbaner 
saavel ved ny Anlæg som ved Ombygninger. 1915.

Winkel, R. W.: Vejbetragtninger i Anledning af den nye 
Motorlov. 1921 (Fortryk af Ingeniøren).

Winkel, R.W.: Banede Veje. 1930.

Winkel, R. W.: Motorfærdselens Indflydelse paa Vejenes 
Vedligeholdelse. Foredrag 1914.

Winkel, R. W.: Om Landevejenes Vedligeholdelse i 
Københavns Amt særlig Strandvejens Vedligeholdelse. 
I: Beretning fra Amtsvejinspektørforeningens 6. Aarsmøde 
i København 1917.

Aagesen, Aage: Geografiske Studier over Jernbanerne i 
Danmark. Kbh. 1949.

Årsberetning for Fyens Stifts Handelsrejsendeforening. 
1947/48, 1946/47, 1945/46, 1949/50, 1948/49 (Lokalhi-
storisk Samling, Odense.)



365

Arkivalier
Landsarkivet for Fyn (LAO)

Odense Amtsråds Arkiv

Journalsager, relevante årgange.

Fyens Amtskommune - Odense Amts Vejvæsen

Realregistre for vej- og vandløbssager 1867-1943. 
Odense Amtstuedistrikt. 

Uddrag af Odense Amtstuedistricts Amtsraads For-
handlinger. Trykte og udgivne, LAO´s læsesal, relevante 
årgange.

Trafikudvalget for Odense Amt

Lb. nr.
12 1950-1970. Forhandlingsprotokol for Fællesmøder 
Odense og Assens Trafikudvalg.

Trafikudvalget for Assens Amt

11 1950-1969 Forhandlingsprotokol
Journalsager

Assens Amtsråds Vejudvalg
11 1934-1941 Forhandlingsprotokol

Landsarkivet for Sjælland

Vordingborg Politikreds
Div. protokoller om automobilindregistrering.

Rigsarkivet

Vejdirektoratet. Proveniens nr. 1186
aflev. Nr. 53-1984. 1955
Trafikanalyse på Fyn.

Trafikministeriet. Pr. 0013
H05 B Rutebil og motorsager 1925-
H10C s. 12 1920-1953 Vej- og Færgejournaler 56 bind 
(-detaljeret årvis)
O13B Rutebil og motorsager 1930-1967
O13D Vejsager

Overvejsinspektøren 1254

Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn
Fredericia-Strib Overfarten af 1942. Forhandlingsproto-
kol 1942-1979.

Statsbibliotekets Arkiv 
Forvaltning

Uddrag af Ringkjøbing Amtsraads Forhandlinger. Trykte 
og udgivne, relevante årgange.

Forvaltning: Gader og Veje 

Instruks for Vejmændene i Bornholms Amt § 8. Bornholms 
Amt, 1907.

Instrux for de Veimænd, der ansættes paa Holbeks Amts 
Landeveie. Holbek 1868.

Instrux for Holbek Amtsraadskredses Vei- og Vandløbsin-
specteur. Holbek 1868.

Instrux for Veiinspecteuren i Præstø Amt. Præstø Amts-

raad, 1884.

Instrux for Veimændene ved Svendborg Amts Landeveie § 
8. Svendborg, 1868. 

Rets-, fængsels- og politivæsen
Bekjendtgjørelse af 10. Juni 1891 fra Politiet i Rougsø, 
Sønderhald herreder, m.fl.

Dansk Cycle Ring: Politivedtægter vedrørende Cyclespor-
tens Udøvelse, Kjøbenhavn 1891.

Politivedtægt for Bornholms Amts Landdistrikter § 30. 
Bornholms Amt, 1895.

Politivedtægt for Hjerm og Ginding Herreders Jurisdiktion, 
1888. 

Politivedtægt for Hjørring Amts Landdistrikter § 16. 
Hjørring Amt, 1884.

Politivedtægt for Thisted Amts Landdistrikter, 1883. 

Politivedtægt for Viborg amt, 1900.

Politivedtægten for Maribo Amts Landjurisdiktioner, 1891. 

Politivedtægten for Præstø Amts Landjurisdiktioner, 1890 

Politivedtægten for Sallingland Jurisdiktion, 1890.  

Tillæg til den under 29de Maj 1883 udfærdigede Politived-
tægt for Frederiksborg Amts Landdistrikter… 1897.

Tillæg til og Forandringer i den for Kjøbenhavns Amts 
Nordre Birk under 19. Maj 1890 stadfæstede Politivedtægt.

Tillæg til Politivedtægt for Kjøbenhavns Amts Nordre Birk. 
1900.  

Tillæg til Politivedtægt for Kjøbenhavns Amts Søndre Birk 
1898.

Tillæg til Politivedtægt for Odense og Assens Amtsra-
adskredse. 1899. 

Tillæg til Politivedtægter for Frederiksborg Amts Landdi-
strikter. Regler for Kørsel med Motorvogne og andre 
Automobiler, 1899. 

Udkast til Politivedtægt for Landjurisdiktionerne i Aarhus 
og gl. Skanderborg Amt, Aarhus 1897.

Samfærdsel: Cykelkørsel - Motorkørsel I
Bestyrelsen i Dansk Automobil Klub: Landstingets Udvalg 
for Revision af Lov om Kørsel med Automobiler, Køben-
havn K., 1908.

Kortfattet Oversigt over Automobilforholdene i Danmark 
1905.

Trafik: Gader og Veje, Snekastning
Reglement for Snekastningen paa de offentlige Veie i 
Danmark.Odense 1861.

Regulativ for Snekastningsarbeidet i Odense og Assens 
Amtsraadskredse. Fyens Stiftamt 1877.

Snekastnings-Regulativ for Holbæk Amt, 1891.

Trafik: Samfærdsel i Alm. Cykelorganisationer  I Alm. 
Dansk Bicycle - Club I

Tillæg til Love og Ride-Reglement for Dansk Bicycle Club. 

1881.

Aarsberetning fra Dansk Bicycle Club for Regnskabsaaret, 
relevante årgange.
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Dalgas, Enrico Mylius overvejinspektør 21 ff, 22, 38, 
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dæklag 26
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Kerteminde 27, 344
Kidde, Henrik Christian 78 ff
Kirk, J.M. laboratorieleder 297
Kirke Værløse 263
Kjøbenhavns Asfaltkompagni 221
Klint, Kaare arkitekt 196
Klintebjerg 21, 75
Klintholm Havn 291
klorkalcium 219
km 56
km-sten 58
knallert 282 ff, 351
Knippelsbro 230, 233, 235
Knudshoved 311, 312
Knuth, grev 105
Knutzen, P. generaldirektør 202
kobling 123
Kolding 77, 139, 283, 334
kommunalreformen 11, 308, 326, 335
Kommunehospitalet 165
Kommunernes Kulkontor 166
Kong Christian X’s bro 207
Kongelig Dansk Automobil Klub - se KDAK 90, 142
Kongevej 311
Konkurrencestyrelsen 332
konstruktion, vej 15
Korsgaard, M.C. landstingsmedlem 255
Korsør 158, 163, 235, 239, 242, 311, 311, 317, 334
Krag, Jens Otto handelsminister 267
Kreidler 284
Krogsbølle 20, 75
Kronprins Frederiks Bro 208, 209
Kronprinsessan Ingrid 195
kul 166, 265
Kunstakademiet 183
kurveradius 232
kusk 126
kuskesæde 48
Kuwait 327
Kyhl, S. direktør 181
København 28, 34, 44, 46, 63, 64, 65, 82, 91, 95, 99, 103, 
104, 128, 130, 135, 155, 162, 163, 203, 204, 210, 211, 
220, 223, 226, 230, 235, 239, 282, 289, 334
Københavns amt 11, 12, 16, 17, 23, 27, 72, 80, 81, 108, 
112, 114, 115, 131, 143, 148, 164, 168, 169, 171, 175, 
178, 186, 187, 221, 228, 253, 255, 311, 314, 353
Københavns Asfaltkompagni 221
Københavns Fragtmandshal 210, 211
Københavns kommune 108
Køge 81, 82, 141, 147, 150, 193, 249, 250, 289, 289
Køgevej 98, 114
køler 123
kørekort 98
Lambretta 284
Landarbejderforbundet 190
landbetjent 58
landevejsgade 11
landevejskro 41
Landhusholdningsselskabet 73
landmand 73, 190
Landsforeningen af Danmarks Motorfolk 260
Landsforeningen Danmarks Bilruter 262
Landsforeningen Danske Vognmænd 325
Landstinget 106
Langebro 230, 233
Langeland 106, 274, 310

Langelands Kemiske Fabrikker 317
Langelandsbroen 208
Langeskov 26
Lassen, grosserer 90
lastbil 130 ff, 132, 138, 141 ff, 144, 146, 149, 158, 164, 
177, 194, 196, 204, 204, 205, 205, 206, 250, 253, 289, 
290, 291 ff, 293, 315, 322
lastvogn med massive ringe 129
led 63
Lem 21, 36, 36, 37
Lemminkäinen 333, 336
Lemvig 21, 37, 
42, 101, 201
lerveje 270 ff
LFV 332
licitation 178 ff
Lillebælt 195
Lillebæltsbroen 159, 207, 268, 285, 287, 343, 355
Lille-Vildmose 268
Limfjordsbroen 207
lind 225
Lindved Kro 41
LMK 333, 337
LO 195
lokomobil 61, 77
London 221
longframe 205, 262
Lumby 20, 20, 75
Lundby 211
Lundegaard 20
Lundehussøen 164
Lunden 111
Lundhussøren (samme som Emdrup) 64
Lundtofte 184
lygte 98, 264
Lyngby 81, 115, 115, 120
Lyngby-Tårbæk 254
Lyngbyvej 53, 162, 311
lyssignal 351
Lütken, Alfred professor 55, 57, 75, 110, 182
læge 51, 130, 153, 178
lægekørsel 48, 50
længdeprofil 231
Læreanstalternes Fælles Byplankursus 183
Løgten 84
løn 117
MacAdam, John 24 ff, 25
Mack 131
Magdeburg 92
makadam 24, 26, 142, 143, 164, 215, 222
Mandøvejen 188
Margaritruten 352
Maribo 139
Maribo amt 11, 14, 17, 23, 71, 74, 106, 113, 116, 117, 
164, 177, 179, 186, 187, 189, 209, 228, 300
Maribo Sukkerfabrik 164
Marie, prinsesse 102
Marini 345
marked 43, 44
Marshall Sons & Co 61, 170
Marshall-hjælpen 267
Marshall-test 339, 340
Maskinfabrikken Pedershaab 298
Masnedsund 158
massive ringe 129, 144, 145, 148
Mathiasen, Niels trafikminister 309
Maurer Union 107
medkørende 52
mejeri 67, 70, 71
mekanisering 303
mekanisk stabilt grus (MSG) 299
Mercedes-Benz 281
Messen 131
Metax-Olie 327

Meyer, A.C. 159
Middelfart 18, 30, 125, 135, 139, 150, 159, 195, 197, 202, 
203, 204, 206, 210, 211, 212, 240, 263, 264, 287, 288, 
320, 323
Middelfart Dampskibsselskab 195
milepæl 56, 57
militær 63, 136, 153
Militære Højskole, Den 11, 182
Miljøministeriet 351
miljøvej 310
Ministeriet for Offentlige Arbejder 144, 158, 162, 181, 
185, 187, 191, 192, 199, 200, 207, 214, 226, 228, 229, 
252, 262, 270
Mols 264
Morris 281
Morrison 113
mosaikbrolægning - se chaussébrolægning 114
Motor (blad) 122, 160, 175, 317
Motorbranchens Fællesraad 260
motorcykel 101 ff, 120, 129, 130, 135 ff, 194, 282 ff, 287
Motorejernes Færgefart 158, 206
motorlov 1903 91, 93, 97 ff, 99, 100, 106
motorlov 1908 160
motorlov 1910 108, 109
motorlov 1913 131
motorlov 1918 149
motorlov 1921 158
motorlov 1927 156
motortromle 171, 172
motorvej 271, 311 ff, 314
motorvejsbro 330
motorvejskontor 307
MSG 299
mufferør 80
Mullerup 20
Munch Intercon 333
Munk, Kaj forfatter 303
Munkholmbroen 208, 209
Munktells Mekaniska Verkstad 170, 174
myldretid 321
München 218
MZ 282
Møhl, brødre 205
Møn 290
Møns Omnibusser 290 ff
mørklægning 264
Nafta 212
NAG 202
Nakskov 139
Nakskov Sukkerfabrik 75
natkørsel 99
NATO 342
naturalarbejde 38, 254, 255
naturfredning 312 ff
Naturfredningsnævn 313
NCC 333, 334
Nedermølle 75
Niels Rasmussen & H. Schiøtz 183, 221
Nielsen, K.C. 95
Nilfisk 136
Nimbus 136, 137, 138, 284, 285 ff
Nimbus-klubben 138
Nivå 150
NKT Trådværket 287, 323
Norden (cementfabrik) 218
Nordisk Vejteknisk Forbund 180, 185 ff
Nordjyllands amt 355, 356
Nord-Vestfynske Jernbane 199, 210
Norge 186, 233, 270, 336, 339
Nr. Nebel 160
Nr. Aaby 213
NSU 281, 284
nummerplade 177, 267, 282
nybelægning 27
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Nyborg 12, 44, 105, 158, 166, 166, 167, 199, 210, 277, 
311, 312
Nyholte 65
Nykøbing 38, 40
Nykøbing Falster 106, 106, 108
Nykøbing Mors 110
Nysted 106, 108, 224
Næstved 81, 270, 307
Næstvedvej 146
nødhjælpsarbejde 271
nødhjælpsstationer 242
Nørre Alslev 191
Nørre Snede 199
Nørrebrogade 162
Nørresundby 334
Nørre-Åby 222, 269, 350
Odder 16, 32, 40, 51
Oddervej 16
Oddesund 79, 276, 334
Oddesundbroen 207
Odense 12, 19, 26, 27, 30, 32, 57, 96, 125, 135, 137, 137, 
138, 144, 150, 163, 166, 179, 198, 199, 201, 202, 203, 
204, 206, 239, 277, 287, 310, 326, 334, 344, 351
Odense amtsrådskreds 11, 12, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 26, 
58, 69, 70, 71, 74, 75, 75, 97, 101, 111, 113, 113, 186, 187, 
203, 206, 254
Odense havn 75, 128
Odense Transportkompagni 128
Odense Vognmandslaug 258
Odsherred 231
offentlig transport 36 ff
OK 327, 328
oliekrise 320, 335, 349
olieraffinaderi 269, 328
omfartsvej 312, 330
Omnibusudvalg 261, 262
omsætningsafgift 158
Opel 281
ophakkemaskine 113
oprunding 164
opstaldning 41
Ordrupvej 81
Orup 81
Otto Mønsted 126
Ove Arkill 332
overfladebehandlet 142, 143, 215
Overfredningsnævn 313
overlæs 132
overvejinspektør 11, 21, 22, 72, 75, 86, 160, 179, 213
overvægt 152
Pakke Trans 322
pakketransport 290
paklag 24, 25
Pankas 332, 333
Patterson, James 25
Pedersen, Helga justitsminister 280
Pedershaab 298
pendling 286 ff, 306, 321
Permanente Internationale Forening for Vejkongresser, 
Den - se PIARCH 180
personbefodring 32
personpost 29, 
persontrafik 28, 29
Petersen, Carl minister 311
Petersen, H.C. 108, 169
Petri, Andreas 26, 27 ff, 57, 69, 75, 75
Peugeot 91, 281
Phønix 302, 332, 333 ff
PIARC 180, 184, 185, 186
pladevibrator 299
planlægning 306 ff
politi 54, 58, 127, 136, 150, 156, 178, 206, 228, 240 ff, 
245, 263, 303, 326 ff
Politiken 90, 95, 150

politimester 40
politivedtægt 59, 60, 61, 81, 104, 106, 140, 146, 228
Polyteknisk Læreanstalt 26, 115, 181, 182, 185, 311
ponyvogn 51
poppel 225
Portugal 304
PostDanmark 322
postdiligence 29
posthus 29, 30
postrute 29, 30
postvogn 28, 32, 32, 34, 37, 38, 39
postvæsen 29, 32, 130, 131, 136, 275, 285, 290
Poulsen, Christen N. 56
Priskontrolrådet 268
Proctor 296
Præstø 223
Præstø amt 11, 14, 17, 23, 25, 28, 71, 72, 73, 78, 186, 187, 
208, 216, 240, 253, 254, 256
Puch 284
pulverasfalt 222, 305
punktering 93
punktering 148
Pyrimont Seyssel 221
påhængsvogn 212, 293
Q8 327
rabat 55, 353 ff
rabatplov 114
rabatpløjemaskine 114
radio 321, 354
raffinaderi 327
Ragusa 221
Rambusch, doktor 49
randbebyggelse 246 ff
Randers 81, 135, 314, 336
Randers amt 11, 12, 17, 23, 27, 71, 76, 99, 113, 186, 187, 
190
Randersvej 289
Rasmussen & Schiøtz 334, 345
Rasmussen, vejassistent 82
rationering 153, 258
rationeringsmærker 258
Ravn, H.H. professor, redaktør 182, 184, 185 ff
Ravndrup 44
redningsvæsen 241 ff
regenerering 345
Regnecentralen 314
regummirering 261
rejse 196
Rejseplan.dk 34
reklameskilt 248
Renault 281
reparation 265, 337
reparation, vej 37, 65, 147
Ribe amt 11, 12, 17, 21, 23, 70, 71, 113, 186, 187, 188, 
189, 215, 253, 339
ridende 60
Rieber & Søn 334
Rigspolitichefens Færdselsafdeling 316
Rikkesminde 75
Ringe 44, 201
Ringe, L.A. maler 161
Ringkøbing 21, 29, 43
Ringkøbing amt 11, 12, 17, 21, 23, 49, 70, 71, 78, 79, 82, 
100, 113, 117, 180, 186, 187, 190, 207, 216, 246, 303, 339
Ringsted 20, 21, 198, 198, 289
Ringsted Jernstøberi 172
Ritzaus Bureau 354
rive 113
roebane 75
roekampagne 164
roetransport 74
Roland Munch 322
Rosenborg Eksercerplads 93
Roskilde 82, 128, 182, 190, 330, 337

Roskilde amt 11, 17, 23, 25, 27, 71, 186, 187, 190, 192, 
249, 253, 255, 256, 355
Roskilde Landevej 64, 65, 93
Roskilde Tidende 150
Roskildevej 73, 115, 121, 128, 141, 142, 143, 145, 149, 
161, 169, 240, 332
Royal Mail 322
Rudkøbing 309
rumlelinie 351
rundkørsel 350
Rundskuedag 193
Rungsted 82, 106
rust 354
rutebil - se også bus 106 ff, 107, 108, 150, 157, 158, 194, 
232
Rygner, H.V. stadsingeniør 238, 240, 246, 247
rækværk 56, 81, 233, 240
Rø 312
Rødby 271
Røde Kors 241, 242, 245, 246
Rødekro 338
Rønde 42
Rønne 20, 134, 229
Rønne-granit 340
Råbjerg 213
Rådet for Færdselspropaganda 245
Rådet for Større Færdselssikkerhed 125, 235 ff, 245, 351
Råstoflov 347
SAAB 291
Sakskøbing 139
Salling 49
Salomonsen, Gustav 91, 92, 105
saltning 354 ff
saltvogn 355
samlefabrik 204, 289
Sammenslutningen af jydske Vejmænd 249
Sammensluttede Vognmænd, De 322
samvirkende Sognerådsforeninger, De 142
sand  125
Sandahls Grus och Asfalt 339
Saxberg, P. købmand 214
Scammel 293
Scandinavisk Motorcompagni 204
Scania Vabis 128, 131, 144
Schiønning & Arvé 147
Schmidth, Hans 44, 54
Schmith, Joachim Gustav amtsvejinspektør 69, 72, 76, 
77 ff, 165
Schmitto, F. 125
Schou, læge 50
Schou, Rudolf 107
Schweitz 221, 333
SCO 284
scraber 315
sejlerøn 225
Senior 172
Sevilla 185
Shell 212, 296, 327
Sicilien 221
signal 161
Silkeborg 29, 34, 37, 43, 43, 44, 100, 135, 228
Silkeborgvej 126, 217
Simca 281
Simon Olesen 131
Sinclair 212
Sindal 334
Sistrup 270
Siø Sund 309
Sjællands Odde 227, 228, 230
Skagen 213, 215
Skagensbanen 214
Skanderborg 29, 51, 297
Skanderborg amtsrådskreds 11, 14, 17, 23, 27, 71, 113, 
150, 162, 186, 187, 233
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Skanderborgvej 53, 271
Skanska 333
skat 157
skibsfart 29
skilt 149, 246, 247, 316, 350
Skinnerup 270
Skive 32, 36, 36, 50, 52
Skjern 21
Skoda 268
Skodsborg 82
skolekørsel 326 ff
skraber 117
Skrydstrup 264
Skælskør 33
Skærbæk 310
skærvebunker 6062
skærver 24, 28, 76, 114, 119, 119, 170, 174, 190, 191, 
223, 228, 348
Skånska Cementgjuteriet 219
Slagelse 21, 146, 307
Slagslunde 40
slitage på vej 141, 142, 146, 148, 164, 295
slæbeskovlspil 348
Smidstrup 87
Smidth, Hans 36
snefoged 38, 41, 252, 275
snehegn 254, 255
snekastere 42
snekastningspligt 38
sneplov 252 ff, 253, 255
snerydning 38, 40, 251 ff, 254, 255, 257, 273 ff, 300, 
354 ff
snetegn 252
snevejr 38
Snoghøj 139, 159, 195, 197, 211
Socialdemokratiet 272, 280
sogneråd 11
sognevej 17 – se også bivej
Solbjerg 51
sold 192
Solrød 150
Solvay & Cie 354
Sorgenfri Slot 102
Sorrig 44
sorte pletter 317, 350
Sorø 58
Sorø amt 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 71, 186, 187, 307
Spanien 181
specialtransporter 323
spirituskørsel 156 ff, 349
spiritusprøve 156
spordannelse 65
sporfyldning 28
sporkøring 339 ff
Stads- og Havneingeniøren 181
Stads- og Havneingeniørforening 179
Stahlas 223, 336
stampeasfalt 220 ff
Statens Færdselspoliti 316
Statens Planteavlsudvalg 228
Statens Vejfond 214
Statens Vejlaboratorium – se også Dansk Vejlaboratori-
um 182, 308, 325, 341
Statoil 327
Statsbanerne - se DSB 158
Staurby 320
Steffensen, automobilforhandler 102
Stege 290
Stege Sukkerfabrik 290
Stemann, P. Chr. V. amtmand 181
sten 14, 76, 190, 192, 228 ff, 250
stenbrud 232
stenkiste 15
stenknuser 77, 114, 191, 229, 250

Stenlejerne ved Sjællands Odde 227, 228
Stenløse 45
stenslager 190, 191 ff
stenslagning 118 ff
stensorterer 227
stigning 232
Storebælt 158, 206
Storebæltsbro 311, 344
Storebæltsoverfart 311
Storm P., Robert tegner 238
Storstrøms amt 356
Storstrømsbroen 207, 343
Strandvejen 63, 64, 72, 81, 81, 86, 105, 106, 115, 128, 
129, 131, 151, 311
stregemaskine 253
Strib 158, 291
stribe 317
Struer 37
strukturreform 356
stude 141
studekørsel 54
stykgods 322
styrthjelm 283, 349
støbeasfalt 220 ff
Større Færdselssikkerhed - se Rådet for Større Færdsels-
sikkerhed 235
støv 125, 165
Støvring 82
stålslagger 336
Stålvalseværket 344
sugeflåde 348
Sunds 21
Superfos 332
Superfos Construction 334
Surløkke 328
Svaneke 312
Svendborg 12, 32, 44, 53, 6163, 105, 135, 144, 167, 168, 
309
Svendborg amt 11, 12, 16, 17, 23, 65, 71, 74, 81, 113, 
186, 187, 208, 309
Svendborgsundbroen 208, 309 ff
Svenning, fabrikant 94
Svenska Vägföreningen 179
Sverige 147, 186, 229, 233, 262, 281, 332, 333, 336, 340
Synopal 317
Sædding 295
Særslev 75
særtransport 326, 341
sættevogn 293, 323
Søborg 115
Søby 231
Søby brunkulsleje 267
Søllerød 81
Sønderborg 159, 266, 336
Sønderborg amt 187, 192, 233, 246, 266
Sønderjylland 177, 187, 189, 192 ff, 202, 227, 328, 344
Sønderjyllands amt 329, 337
Søndervig 43
søsten 76, 77 ff
SAAB 282
tankanlæg 212
tankspærringer 276 ff
tankstation 157, 212, 213, 215
Tarco 332, 333, 336, 339, 345
Tarm 21, 43
Tarnac 166, 171
Tarox 336
teglværk 68, 70
Teknisk Central 271, 311
teknisk dagskole 27
telefonpæle 81
Texaco 328
Thim 21
Thisted 270, 276

Thisted amt 11, 12, 17, 18, 23, 27, 58, 71, 76, 81, 98, 120, 
137, 151, 186, 187, 190, 207, 207, 255
Thorning Christensen 334
Thrige 123, 178, 287
tid 32
tippelad 293
TIR 322
Tisvildeleje 353
Tivoli 84
Tjekkoslovakiet 282
tjære 142, 165 ff, 173, 216, 217, 269 ff
tjærebeton 216 ff
Tjærekompagniet 166, 167, 216, 222, 269, 303, 335, 336
tjæremaskine 167, 173, 251, 253
tjæring 181
Toftlund 336
Tommerup 21
toplagsfyldning 219 ff, 222
Torben Rafn & Co 341
tospændervogn 46
trafikbelastning 296
trafikkø 320
trafikregler 54
trafiktælling 75, 129, 137, 141, 147, 278, 320
traktor 251, 253, 267, 289 ff
Transportgruppen 322
Triangel 196, 202, 253, 220
tromle 250, 253, 298, 109, 110, 113
tromling 65
trykpresse 297
tung transport 341 ff
Tungvognsnettet 342
turistforening 213
tvillingehjul 340
tværprofil 278
Tyskland 90, 139, 153, 166, 168, 170, 177, 217, 218, 219, 
229, 230, 282, 327, 333
tænding 123
tæppebelægning 215, 222 ff, 337
tærskeværk 61
tøbrud 293 ff, 299
tøbrudsskader 149 ff, 177
Tømmerup 336
tønde, tjære 173
Tønder amt 137, 189, 216, 246, 248
tørv 264, 267, 268
Tårbæk 81
Taastrup 115
Udby 206
uddannelse 182 ff
udflugt 51, 53
Ugerløse 310
uheld 63, 81, 101 ff, 104, 150, 152, 160, 228, 233 ff, 235, 
238, 244, 284, 317 ff, 321, 349 ff
Uldum 37, 37, 41, 336
Ulfborg 21
Ullerslev 299
Ungerman, Arne tegner 238
Uno-X 327
USA 132, 146, 155, 217, 233, 270, 295, 298, 317, 341, 345
Val de Travers 221
Valby Gasværk 166
Valdemar, prins 102
valuta 266
Vandel 188
vandinspektør 27
vandrende 52, 54
vandvogn 109, 165, 250
Varde 12, 21, 160
varebil 194, 285
varevogn 106
Vauxhall 281
Vedbæk 81
vedligeholdelse 26, 27



372

vejalen 55
vejassistent 11, 187 ff, 300
Vejassistent-Foreningen for Øerne 180
vejbestyrelseslov 1957 307
vejbredde 15, 17, 55
vejbuk 26, 65 ff, 66
vejby 353
vejbygning 214 ff
Vejdatalaboratoriet 308
Vejdirektoratet 182, 184, 293, 306, 307, 308, 310, 312, 
343, 356
Vejen 94, 188, 334
Vejfond 187, 214, 307
vejforordning 1793 24, 55
vejgræs 58
vejkongres - se også PIARCH 181, 184, 218
vejkryds 235
Vejlby-Risskov 303
Vejle 37, 37
Vejle 41, 43, 79, 264, 324
Vejle amt 11, 14, 17, 23, 25, 27, 69, 71, 76, 76, 77, 78, 
111, 113, 113, 142, 165, 173, 176, 181, 186, 187, 188, 
206, 329, 339
Vejle Teglværk 75
Vejlevej 60
vejloven 1867 11, 26
vejmand 11, 26, 27, 56, 57, 58, 58, 65, 116 ff, 174, 188 ff, 
248 ff, 299 ff, 329 ff
vejmandinstruks 27
Vejplan 308
Vejregler 277 ff
vejskilt 239 ff
vejskraber 114
vejtavler - se skilte 351
Vejteknisk Institut – se også Dansk Vejlaboratorium 182, 
184, 340
vejtromler 108
vejtræ 77 ff, 150, 223 ff, 314 ff
vejviser 56, 57, 63
Velo Solex 284
Vemb 21
Vemmelev 317
Vendsyssel Asfaltfabrik 334
Verninge 20
Vespa 282
Vester Såby 236
Vester Torsted 329
Vesterbjerg 152
Vestervig 58, 98
Vestmotorvejen 332
Vestsalling 37
Via Nova 304, 338
Viborg 43, 51, 56, 63, 64, 91, 139, 149, 173, 200, 215, 
217, 275, 336
Viborg amt 11, 12, 17, 23, 49, 70, 71, 72, 78, 97, 170, 186, 
187, 228, 255
Viborg Gasværk 166
Viborgvej 226, 316
vibrerende tromle 298, 299
Viby Ringvej 297
Videbæk 336
vidensspredning 251, 178, 180, 181
vigepligt 234 ff, 241
Vildsund 336
Villadsens fabrikker 336 ff
Vilsundbroen 207
Vilvordevej 225
Vinderup 21, 310
vinterkørsel 49, 71
vippelad 142
Vissenbjerg 30, 204
vognmager 73
vognmand 29, 139, 158, 203 ff, 210, 267, 291, 321 ff
Volvo 281, 292, 293

Vordingborg 289, 290
Vorupørvej 270
vægt 69, 291, 339
vægt, køretøjer 132, 142, 145, 146, 148, 176, 177
vægtgrænse 291
vægtregler 324
væltepeter 81, 82, 83
værksted 157
Vølund 172, 173
Wahl, H. kontorchef 181
Wallis & Steevens 171
WASHO 296
Wenck, Heinrich Theodor 11 ff, 20, 21, 23
Wessel & Vett 131
Weyler 114
Winkel, Richard William amtsvejinspektør 86, 114, 115 
ff, 118, 119, 142, 148, 168, 169, 175, 231, 239, 295
World Road Association - se PIARC 185
Wright Thomsen & Kier 270
Yderby Skærvefabrik 227
Zettelmeyer 172
zonekørsel 266 ff
Zündapp 284
Æ10 296
ækvivalente 10-tons aksler 296, 324
Ærø 274, 309
Ærøskøbing 231
økonomi, veje 186 ff, 251, 265, 281, 304, 309
Ølstykke 336
Ørum 37
Øster Assels 110
Østerbrogade 204
Østergade 221
Østrig 132, 133, 333
Åbenrå 315
Åbenrå amt 192
Aaderup 270
Ålborg 29, 89, 95, 115, 212, 217, 263, 285, 293
Aalborg amt 11, 12, 17, 23, 27, 71, 76, 186, 187 190, 207
Aalborg kommunale Busselskab 263
Ålborg Værft 206
Ålbæk 213, 215
Ålbækvej 214
Ålholm Plads 261
Århus 16, 17, 23, 29, 34, 40, 43, 53, 71, 99, 126, 137, 157, 
162, 173, 186, 187, 217, 224, 226, 241, 240, 246, 263, 
271, 282, 289, 307, 316
Århus amt 11, 12, 16, 16, 25, 82, 113, 174, 175, 187, 219, 
255, 354, 357
Århus amtssygehus 50
Aarhus Bicykle Club 82, 83, 84, 85, 86
Aarhus Oliemølle 133
Århus Rutebilstation 201
Årup 20, 29, 108
AASHO 295
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