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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. 
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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.



151868 – 1880

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. 
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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 




