
Forord 
Når arkæologerne finder rester af større bro- eller vejanlæg, f.eks. fra vikin
getiden, søger de i første omgang at beskrive og analysere de materielle 
levn, de støder på. Dernæst kommer tolkningen: Hvem stod bag disse byg
gerier, og hvilke interesser og hensigter kunne bygherrerne - konger eller 
høvdinge - mon have? Det lokale fænomen søges sat ind i en overordnet 
politisk ramme, som endnu en brik til den samlede forståelse. 

Den samtidshistoriske undersøgelse af motorvejsbyggeriet i Vendsyssel, 
som Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring gik i gang med i midten 
af 1990'erne, kan siges at have et lignende forløb. Projektet tog først fat 
på at undersøge motorvejsbyggeriets betydning for et enkelt lokalsamfund, 
nemlig Poulstrup syd for Hjørring. Her blev der sat fokus på ting som lokal
befolkningens syn på og forventninger til motorvejen, forskellige lokale 
borgergruppers protestaktioner og den lokale kulturelle og politiske tradi
tion som baggrund for 1990'ernes motorvejsprotest. Resultater af denne del 
af undersøgelsen er fremlagt bl.a. i form af et hovedfagsspeciale Poulstrup 
og omegn fra land til by 1945-1995 af Jesper Kikkenborg samt et par 
mindre artikler. En særlig effektundersøgelse af lokalsamfundets dagligliv 
før og efter motorvejen er endnu under udførelse. Før-delen er lavet, men 
efter-delen afventer, at strækningen syd for Hjørring bliver taget i brug. 

Denne bog fremlægger resultatet af det, man kunne kalde undersøgelsen af 
de vendsysselske motorvejes plads i den store historie om broer og motor
veje i 1980'ernes og 1990'ernes Danmark. Bogen gennemgår den politiske 
proces, der førte til Storebæltsforliget i 1986 og til anlægsloven i 1990 om 
bygning af motorveje i Vendsyssel. Desuden analyseres det efterfølgende 
forløb, hvor disse veje blev genstand for et årelangt politisk slagsmål. 

Det er en vigtig pointe i behandlingen, at såvel beslutningen om at 
anlægge motorveje i Vendsyssel som den efterfølgende ballade om vej
byggeriet må ses i sammenhæng med andre af 1980'ernes og 1990'ernes 
store infrastrukturprojekter - Storebælt, Øresund og motorvejsbyggerierne i 
Midt- og Sydjylland. Tingene hang sammen, men som det vil fremgå, nok 
på andre måder, end man hidtil har antaget. 

For at komme rundt om de mange, kringlede lokal- og landspolitiske sider 
af sagen er en række beboere i Poulstrup og omegn, lokalpolitikere, folke
tingsmedlemmer og embedsmænd blevet interviewet. Til dem skal der lyde 
en varm tak for at have givet sig tid til de ofte lange samtaler. Projektets 



studentermedarbejdere, Kama S. Bloch og Jesper Kikkenborg, takkes for en 
stor og engageret indsats. Også tak til de personer, firmaer og institutioner, 
som har stillet illustrationsmateriale til rådighed. Endelig vil jeg gerne sige 
tak til Statens Museumsnævn for økonomisk støtte til undersøgelsen og til 
Lillian og Dan Finks Fond og Spar Nord Fonden for økonomisk støtte til 
bogens trykning. 

Henrik Bredmose Simonsen 
februar 2002 
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Indledning 
Bygningen af broer og motorveje er uden tvivl en af de ting, danskerne 
vil huske 1990'erne for. De store anlægsprojekter blev fulgt på tæt hold af 
TV og aviser, for byggeriernes omfang, uheldene undervejs, forsinkelser 
og budgetoverskridelser var alt sammen godt mediestof. Højdepunktet kom 
med den "danmarkshistoriske" indvielse af Storebæltsbroen i sommeren 
1998, og allerede to år senere kunne det danske og svenske kongepar ude 
på midten af Øresund markere, at den faste forbindelse mellem Danmark og 
Sverige var en realitet. 

Sideløbende med brobyggeriet er der bygget motorveje i Danmark som 
aldrig før. Store arealer i Nord-, Midt- og Sydjylland blev i løbet af 
1990'erne eksproprieret og bebygget med nye veje. Først kom de nye stræk
ninger mellem Århus og Aalborg, som indviedes i årene 1992-1994. Så 
åbnedes i 1996 to mindre stykker motorvej i Vendsyssel som del af de nye 
motorvejs-forbindelser mellem Nørresundby og Frederikshavn, henh. Nør
resundby og Hirtshals. I løbet af 1996-1998 blev Esbjerg-Kolding motor
vejen taget i brug, og inden årtiet var omme var bygningen af motorvejen 
mellem Århus og Herning i fuld gang. 

En af Danmarks mest omdiskuterede motorveje under bygning. Billedet er taget på stræk
ningen Brønderslev-Hjørring Syd ved Poulstrup i oktober 2001. Foto: Svend Østergaard 
Jensen, Vendsyssel Historiske Museum. 
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Spørgsmålet om man overhovedet skulle bygge de faste forbindelser og 
de jyske motorveje gav i sin tid anledning til mange diskussioner, og det 
optog politikere og befolkning på kryds og tværs. Men en dag var beslut
ningerne taget, de nødvendige love vedtaget i folketinget og byggeprojek
terne i gang. Efter nogle års ihærdigt ingeniørarbejde, kørsel med dumpere, 
betonstøbere, asfaltmaskiner og utallige andre opgaver kom så dagene, da 
folketingsmedlemmer, kommunal- og amtspolitikere og de lokale pinger 
kunne overvære, at trafikministeren klippede snoren over og sagde pæne 
ord om denne eller hin nye trafikforbindelse. 

Et af motorvejsbyggerierne skiller sig ud her. Det er motorvejene i Vendsys
sel. Diskussionerne om dette projekt fortsatte år efter år, ja, de tog faktisk til 
efter at vejbyggeriet var vedtaget, kritikken blev mere skarp, historier blev 
gentaget og efterhånden til myter. Projektet gik hen og fik sin egen, særlige 
plads i den store historie om broer og veje i 1990'erne - det blev det sorte 
får i dansk trafikpolitik. 

Ved mange lejligheder har emnet kaldt de store ord og principielle 
betragtninger frem. Folketingsmedlem Tommy Dinesen fra Socialistisk Fol
keparti kaldte f.eks. beslutningen om de vendsysselske motorveje "det værste 
eksempel på, hvordan trafikpolitik ikke skal laves."1 Den tidligere trafikmi
nister Helge Mortensen sagde om disse veje: "Vendsyssel ændrer på den rent 
objektive måde at beslutte trafikpolitik på."2 Tidligere trafikminister Sonja 
Mikkelsen udtalte i et interview, "folketinget har med motorvejene i Vendsys
sel fået en alvorlig lærestreg, som alle partier har lært af."3 Erhvervsmanden 
Asger Aamund skrev i en kronik i Politiken: "Den jyske motorvejsmafia i 
Folketinget, der uanset partiskel var stærk og sej, leverede opskriften på al 
fremtidig succes i dansk politik: først dine egne, så Danmark."4 

Kritiske folketingsmedlemmer, herunder de tre nævnte, har imidlertid 
ikke nøjedes med at ærgre sig over en beslutning, de synes var uheldig eller 
tåbelig. Tværtimod blev det op igennem 1990'erne næsten en årligt tilbage
vendende begivenhed, at medlemmer af folketinget stillede forslag om på 
den ene eller anden måde at ændre loven om de vendsysselske motorveje. 

Jamen, hvad er da problemet med disse motorveje? Det korte svar, som 
kritikere af vejprojektet som regel har givet, lyder sådan her: Motorvejene 
i Vendsyssel blev til som led i en politisk studehandel, hvor folketingsmed
lemmer, valgt i Vendsyssel, handlede sig til to motorveje mod at stemme 
for den faste Storebæltsforbindelse. Vejene manglede ifølge kritikerne en 
trafikal begrundelse. 
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Historien om studehandelen har været populær blandt en 
del folketingsmedlemmer, meningsdannere og lokalpoliti
kere fra forskellige dele af landet. Også for mange aviser 
og andre medier har historien været 'gefundenes fressen', 
som man jævnligt har kogt suppe på. Især når den blev 
skåret lidt til i retning af beretningen om de snu og stædige 
vendelboer, som mod al almindelig fornuft handlede sig til 
to motorveje. Et blik på de københavnske avisers bagsider 
vil kunne give adskillige eksempler på den humoristisk-
forargede interesse for de vendsysselske veje. Disse motor
veje er som bekendt også på andre måder blevet mere end 
almindeligt kendte - bl.a. ved at optræde i folkeviddet 
under øgenavnene "Risgaard" og "Knudsen". 

Beretningen om, hvorledes de to motorveje i Vendsyssel 
blev til, er et stykke spændende politisk historie. Men 
som den følgende gennemgang viser, er sagen langtfra så 
enkel som den ovenfor nævnte historie om vejprojektet 
vil vide. Et centralt spørgsmål er naturligvis, hvad der 
er substansen i historien om den politiske studehandel? 
Blev de vendsysselske motorveje virkelig til som følge 
af et stærkt regionalt lobby-arbejde, som regeringen og 
Socialdemokratiet i forbindelse med Storebæltsforliget 
ikke kunne komme uden om? Og hvis det forholder sig 
sådan, hvordan kunne det gå til? Holder historien vand, 
rejser den jo spørgsmålet om, hvad der var på færde 
i dansk trafikpolitik i 1980'ernes midte, da Storebælts
broen og Vendsyssel-vejene blev del af det samme politi
ske forlig. 

Bogen søger at give svar på dette som andre omdis
kuterede spørgsmål om Vendsyssel-vejene ved at analy
sere baggrunden for, forløbet og eftervirkningerne af en 
usædvanlig beslutningsproces. Konkret stiller bogen fire 
spørgsmål, som søges besvaret i bogens fire hovedkapit
ler. 

Medierne leverede utallige kommentarer til det vendsysselske motor
vejsbyggeri, også en del humoristiske. Her er det Politikens At Tænke 
Sig, 25/11 1996. 
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Det første er, hvorfor de vendsysselske veje overhovedet kom på den poli
tiske dagsorden? Her sættes fokus på den politiske beslutningsproces fra 
1980'ernes begyndelse, da der faktisk var ringe udsigter for en fast Store
bæltsforbindelse, over folketingsdebatten i april 1985, hvor der pludselig 
tegnede sig et flertal, til det såkaldte Storebæltsforlig blev indgået i juni 
1986. Det interessante spørgsmål er her, hvorfor Firkløverregeringen og 
Socialdemokratiet blev så ivrige for at få Storebæltsforliget på plads, som 
det åbenbart var tilfældet. Der stilles skarpt på den lobby-virksomhed for 
bygning af faste forbindelser over såkaldte "missing links" i det europæiske 
trafiksystem, bl.a. Øresund og Femer Bælt, som blev udfoldet af interes
segrupper i Skandinavien og i Mellemeuropa. Meget tyder på, at der var 
en sammenhæng mellem denne lobby-virksomhed og folketingets beslut
ninger. At danske politikere for ikke at stikke en kæp i hjulet på storstilede 
europæiske infrastrukturplaner blev large i nogle situationer - bl.a. overfor 
nordjyske vejønsker. 

Det næste spørgsmål, som tages op i kapitel 2, lyder: Hvorfor valgte man i 
Vendsyssel den dyreste vejløsning, nemlig to motorveje? Her ses på de vend
sysselske vejplaners gang gennem det politiske og administrative system, 
fra Storebæltsforliget i juni 1986 til anlægsloven blev vedtaget i folketin
get i april 1990. Behandlingen tager udgangspunkt i et kritikpunkt, som har 
været fremført om de vendsysselske motorvejes tilblivelse. Nemlig, at man 
her "satte ræven til at vogte gæs", forstået på den måde, at det blev overladt 
til Vejdirektoratet, amt og kommuner at foreslå den løsning, de ønskede for 
statens penge. På grundlag af interviews med centrale politikere og embeds
mænd kan det fastslås, at nordjyske politikere satte afgørende præg på vej
løsningen, men nok på andre måder end hidtil antaget. 

I bogens to følgende kapitler tages begivenhedsforløbet efter anlægslovens 
vedtagelse i 1990 op. Kapitel 3, Motorvejsbyggeri i modvind, giver en vur
dering af, hvad balladen om vejene har betydet for vejbyggeriet, for de 
berørte borgere og for Vendsyssel politisk set. Som nævnt blev det gennem 
1990'erne et årligt tilbagevendende ritual, at nogle folketingsmedlemmer 
forsøgte at ændre anlægsloven om bygning af to motorveje i Vendsyssel. 
Det fremkaldte naturligvis reaktioner i det nordjyske. Meget tyder på, at 
der blandt meningsdannere i landsdelen var reel frygt for, at disse forsøg 
kunne krones med held, og det forstærkede samarbejdet mellem politikere i 
Vendsyssel på tværs af partierne efter devisen: "Nu arbejder vi sammen og 
undgår grus i maskineriet, for vejene kan falde!" Spørgsmålet er, hvad disse 
specielle politiske forhold har betydet for anlægsprojektet og for måden, 
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myndighederne i Nordjylland har håndteret det omdiskuterede vejbyggeri. 

Endelig i det 4. kapitel vurderes det nærmere, hvorfor det vendsysselske 
motorvejsbyggeri, efter at være vedtaget ved lov i 1990, egentlig blev gen
standfor politisk ballade snart et helt årti igennem? Der ses bl.a. på, hvilke 
forudsætninger, der ændrede sig i løbet af 1980'erne og 1990'erne, som kan 
medvirke til at forklare det nordjyske vejbyggeris politiske kursfald. Bl.a. 
ses nærmere på forskellene i Schluter-regeringens og Nyrup Rasmussen-
regeringens trafikpolitik, der ses på trafikudviklingen i perioden og på dis
kussionen om en eventuel sammenhæng mellem motorveje og erhvervs
udvikling. Endelig sættes fokus på, hvilken betydning statens engagement 
i Øresundsregionens udvikling i 1990'erne og et ændret syn på regional 
udvikling i Danmark havde for, at de vendsysselske veje i stigende grad 
kom i miskredit. 

Som det fremgår, ser behandlingen det vendsysselske vejprojekt i relation 
til de andre store danske infrastrukturprojekter, der kom på tegnebrættet 
i 1980'erne og 1990'erne. Tingene hang nemlig sammen, men på andre 
måder, end man måske almindeligvis har forestillet sig. Det er håbet, at 
fremstillingen vil give svar på en række væsentlige spørgsmål om de vend
sysselske motorvejes tilblivelse - og måske vende nogle af de myter og 
belejlige forglemmelser, som har aflejret sig i den politiske hukommelse om 
1980'erne og 1990'erne. Det er også håbet, at fremstillingen vil være en 
"øjenåbnende" skildring af en dramatisk og produktiv periode i dansk tra
fikpolitik og regionalpolitik - en periode, der resulterede i danmarkshistori
ens hidtil største og dyreste anlægsprojekter. 
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Kapitel 1: 
Hvorfor de vendsysselske veje kom på den 
politiske dagsorden 

Et broprojekt med ringe udsigter 

Den 12/6 1986 blev Poul Schluters Firkløverregering enig med Socialde
mokratiet om at igangsætte bygningen af en fast forbindelse over Storebælt. 
Dagen er naturligvis af den slags, man kalder "historisk", i betragtning af de 
mange gange folketinget tidligere har drøftet og sågar en enkelt gang ved
taget en lov om bygning af en fast forbindelse mellem Fyn og Sjælland -
uden at der af den grund kom noget byggeri i gang. Men denne gang resul
terede den politiske aftale altså i, at man fik bygget broen over Storebælt og 
tunnelen under vandet. 

Når man ser på begivenhedsforløbet og diskussionerne om en Storebælts
bro i årene og månederne op til juni 1986, er det egentlig ikke særlig oplagt, 
at Firkløverregeringen og Socialdemokratiet på det tidspunkt skulle kunne 
blive enige om en aftale. I Socialdemokratiet var der mindst én stor knast, 
der skulle høvles af, før partiet kunne gå med til en aftale om både bil- og 
togforbindelse. Socialdemokratiets kongres i 1984 havde nemlig vedtaget, 
at partiet kun skulle gå ind for en togforbindelse, ganske vist forberedt til at 
kunne udbygges med en bilforbindelse, hvis det senere blev aktuelt. 

Men regeringspartierne Det Konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt 
Folkeparti og Centrum Demokraterne havde egentlig flere odds imod sig 
med hensyn til at blive enige. Problemet var, at partiet Venstre var bro-tviv-
lerparti. Det havde Venstre været i en hel del år, og partiet havde endda haft 
tvivlen eller modstanden mod en fast Storebæltsforbindelse som en af dets 
markante sager. Det var nemlig Venstre, som i 1978 under SV-regeringen 
stod bag udskydelsen af det broprojekt, der under navnet Statsbroen Store
bælt var vedtaget af folketinget i 1973. Med henvisning til landets økono
miske situation - at der ikke var råd - havde Venstre fået standset de allerede 
igangsatte forarbejder til Statsbroprojektet. Ved udskydelsen i 1978 havde 
man dog aftalt, at spørgsmålet om bygning af den faste forbindelse skulle 
tages op igen i løbet af en 4-5 år. 

13 


	©-note: 


