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Forord

I anledning af at dansk vejvæsen kunne fejre 200 års jubilæum den 13. december 1993, skrev jeg 
på foranledning af Dansk Amtsvejinspektørforening en artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 12 1993 om 
vejadministrationen i de seneste 50 år, hvilket blev inspirationen til denne bog. Ved ”Forordningen 
om Vejvæsenet i Danmark af 13. dec. 1793” blev vejmandsinstitutionen en væsentlig og ordentlig 
del af vejvæsenets organisation. 
Mit kildemateriale fremgår af angivelsen i afsnit 4.4, idet dog åremålet 1945 - 1993 bygger på eg-
ne erfaringer.  
Da vejbygningen og vejvedligeholdelsen bygger på de samme grundprincipper helt fra oldtiden 
til i dag, har jeg fundet det hensigtsmæssigt ganske kort at beskrive vore første vejsystemer og ikke 
mindst vejmandens forgænger, bonden, der in natura vedligeholdt vejene.  
Læsere som måtte ønske at vide mere om disse gamle veje, må jeg henvise til den litteratur, som 
er nævnt i kildeangivelsen.  
Hovedformålet, at beskrive vejmandens funktion og sociale forhold i ovennævnte tidsrum, under-
bygges ved samtidig at beskrive de i samme tidsrum anvendte teknikker, som vejmanden skulle 
forvalte.  
Enkelte afsnit er ajourført i forbindelse med udgivelsen i 2003.

Viborg i august 1993 

E. Kjemtrup
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1. Forhistorien 

1.1 Oldtidens veje 

Om oldtidens veje vides ikke 
meget. Men man ved, at de 
har eksisteret. 
Derom vidner bl.a. de talrige 
oldtidsfund, som vort land er 
så rigt på. 

Oldtidsvejene ved Broskov. En 
stenbygget vej mellem Præstø 
og Tappernøje. År ca. 400 e.Kr. 

Det er nærliggende at tro, at 
den romerske vejbygning, 
som blev påbegyndt af etrus-
kerne allerede 500 år f.Kr. var 
forbilledet for vore oldtids-
veje. 
Allerede i begyndelsen af vor 
tidsregning omfattede romer-
vejene i Europa et samlet 
vejnet på ca. 80.000 km. 
Den mest kendte af disse veje 

er formentlig Via 
Appia, kaldet 
vejenes dron-
ning, som reg-
nes påbegyndt 
af censoren 
Appius Claudius 
i år 312 f.Kr. 
Vejen udgår fra 
Rom mod Syd-
italien. Dele af 
vejen er stadig-
væk i brug, dog 

ikke for motortrafik. 
Andre veje, f.eks. i Frankrig, er 
bygget efter lignende ret-
ningslinier. 
Det var hovedsagelig gader-
ne i byerne og stærkt befær-

dede strækninger, som blev 
befæstet med store brosten. 
Det almindeligste var en 
grusbefæstelse, som vi ken-
der den. 

Alle veje fører til Rom. Fra Hand-
buch des Strassenbaus Springer-
Verlag 1979 

I alt 15 hovedveje udgik fra 
Rom,  så det gamle ord "alle 
veje fører til Rom" er mere 
end en talemåde. 
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Fra Romerretten har vi beva-
ret talrige lovbestemmelser, 
blandt andet den, at ejeren 
af et frugttræ, hvis grene 
hænger ud over en offentlig 
vej, ikke kan forbyde andre at 
plukke frugten. 
Skrifterne fortæller os derimod 
ikke meget om, hvorledes  

veje i praksis blev projekteret 
og bygget. Vil vi vide det, må 
vi gå til vejene selv. De snorli-
ge forløb, der er typiske for 
romerveje, røber at man 
normalt udstak vejlinien så ret 
som muligt, ved hjælp af et 
simpelt sigteinstrument, en 
groma.

 En groma. Rekonstruktion på 
grundlag af fund fra Pompeii

De vigtigste romerske veje i Europa. Der fandtes et lige så udbygget vej-
net i Romerrigets asiatiske og nordafrikanske dele. Romerveje af Tønnes 
Bekker Nielsen D.V.  september 1989. Dansk Vejtidsskrift nr. 9 1989.   



Vejmanden E. Kjemtrup  

11

Romersk 
stenbrolægning 
på en bakke ved 
lyon  

Opbygning af en typisk romersk hovedvej på  
dæmning. Tegning: Preben Christiansen 

Romersk milesten ved Via Domitia, hovedvejen 
fra Arles til Spanien. Stenen står stadig på sin op-
rindelige plads ved Uchaud, ca. 12 kilometer 
sydvest for Nîmes. Den delvist ødelagte indskrift 
fortæller, at vejen er istandsat i året 145 e.Kr.  

Opbygning af en typisk romersk hovedvej på  
dæmning. Tegning: Preben Christiansen 
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Selvom de fleste af vore old-
tidsveje er slettet som følge af 
jordens opdyrkning, er det 
muligt at stedfæste deres for-
løb, idet de ligesom Via Ap-
pia, der er flankeret af mau-
solæer (Katakomberne), var 
oldtidsvejene flankeret af vor 
form for mausolæer, nemlig 
lange rækker af gravhøje. 
Datidens "vejmænd" place-
rede så vidt muligt vejene 
langs vandskellene, hvor jor-
den var bæredygtig i en 
længere periode af året. 
Vejene var naturligvis ikke be-
fæstet. Kun hvor terrænfor-
holdene tvang dem til at føre 
vejene over engdrag og 
vandløb, blev de befæstet 
med risknipper, træplanker 
og sten. I vandløbene byg-
gede man vadestedet af 
sten. 

En del af oldtidsvejene indgår 
i vort nuværende vejsystem. 

Den gamle oldtidsvej - måske  
Danmarks ældste vej – eksi-
sterer og benyttes på sin vis 
stadig, idet den over betyde-
lige strækninger er identisk 
med bivejene fra Vesterhavet 
over Ramme til Rom kirke, 
derfra med den gamle Lem-
vig-Skivevej over Fabjerg (nu 
bivej) til Kjærgårds mølle, hvor 
den sluttede sig til vejen fra 
Oddesund til Holstebro og 
fortsætter derfra ad Viborg-
vej, men nåede bispebyen 
over Sejbæk, Vedhoved og 
Finderup. 

De ældste veje opstod sim-
pelthen ved brug af visse 
arealer til færdsel. Der blev 
ikke truffet nogen beslutning 
om at anlægge en vej og der 
skete ingen teknisk indsats. 
Det var der så meget desto 
mindre brug for, som den alt 
overvejende del af trafikken 
bestod af fodgængere og 
ryttere. 
Det danske klima taget i be-
tragtning må vejene ofte ha-
ve været opblødte. Når area-
let var vanskeligt at passere, 
veg man derfor ud på arealet 
ved siden af. 

Vejen mellem Sejbæk og Finderup 
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Vejen kom derfor til at bestå 
af en række spor ved siden af 
hinanden. Det gjorde ikke så 
meget, for vejene forløb i stort 
omfang gennem uopdyrkede 
og herreløse arealer. De var 
derfor lette at flytte, ikke ale-
ne hvis jordbunden krævede 
det, men også hvis det var 
nødvendigt på grund af be-
byggelse eller opdyrkning. 
Kun, hvor dette ikke var mu-
ligt, navnlig hvor man passe-
rede vandløb eller sumpede 
arealer, opstod der mere klart 
definerede vejarealer. Her 
kunne det da blive nød-
vendigt at anlægge dæm-
ninger eller endog træ- eller 
stenbroer. De kendte oldtids-
veje er således i virkeligheden 
stumper af færdselsbaner, 
hvor befæstelse af træ eller 
sten var nødvendig. Om det-
te skete, afhang af, om der 
var de administrative mulig-
heder herfor. Dette ville i 
praksis sige, enten at et lille 
samfund kunne enes om at 

udføre dette arbejde, måske 
til brug for landbruget, eller - 
hvad der vel oftere var tilfæl-
det - at en stormand med 
tilstrækkelig magt gennem-
førte et sådant anlæg som 
adgang til sin borg eller et 
andet befæstet område. 

Nutidens vejmænd, som har 
deltaget i brobyggeri over 
vandløb, har ofte stødt på res-
ter af stenkastninger i nær-
heden af brostedet. En del af 
disse stenkastninger kan 
utvivlsomt henføres til oldti-
dens vadesteder. 

Borremosevejen i Himmer- 
land kan dateres tilbage til 
jernalderen. 
Vejen består af mindre sten i 
flere lag, kantet med storsten. 

Hjul fra 
oldtiden. 
Danmarks 
to ældst 
daterede 
vognhjul 
(yngre 
stenalder – 
ca. 2400 
f.v.t.) blev fundet i en mose i Ki-
deris, Rind sogn. Det afbildede er 
et skivehjul med fast nav, diame-
ter 73½ cm.  Foto Herning Muse-
um 1986 

Hjul fra den senere middelalder. 
Vognhjul fra det 14. årh. fundet 
ved udgravning af voldstedet 
Boringholm ved Rask Mølle, År-
hus Amt. Foto: Nationalmuseet 
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1.2 Middelalderens veje 
og den tids vejmænd, 
bønderne

I middelalderen begynder 
man at skimte et vejnet. Ve-
jene får endda navne. Man 
taler om Hærvej eller Kon-
gens hærstræde, den almin-
delige benævnelse i middel-
alderen for en hovedfærd-
selsåre. Kongen skulle ride til 
tinge med hele sit følge. 
De kongelige borge skød op 
på strategisk vigtige steder, 
og hærstyrker skulle med de-
res tunge udrustning flyttes 
fra landsdel til landsdel. 

De store sildemarkeder ved 
Øresund blev til permanente 
handelspladser med havne 
og veje til oplandet. 

En helt specielt trafik var pil-
grimmene, der kom fra hele 
Norden og passerede ned 
gennem Jylland. 

Hærvejen 
fra Viborg til 
Danevirke i 
sin oprinde-
lige sam-
menhæng 
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1.2.1 Hærvejen 

"Der går en gammel vej ned 
gennem Jylland. Den hører 
hjemme inde på Halvøen, og 
som den færdes dèr, har den 
unægtelig selv ikke så lidt af 
befolkningens sind i sig; thi 
sejgt og vedholdende som en 
jyde slider den sig tålmodigt 
mod vejs ende. Men dens 
stædighed grænser til stiv-
sind, den slipper ikke sit mål af 
syne, hvor stærkt forholdene 
end har forandret sig, og den 
lader sig ikke anfægte af, at 
man i vore dage på lange 
stræk, hvor det har været 
fordelagtigt, har rettet dens 
krogede krop ud efter en snor 
og stoppet dens indre med 
skærver og grus. 
"Oksevejen" kaldes den for 
det meste sønden for Kon-
geåen, medens den nord for 
dette skel går under navnet 
"Studevejen", "Kongevejen" 
eller "gammel Viborgvej", - og 
enhver, som har haft lejlighed 
til ofte at færdes på de mag-
re hedestrøg, den passerer, vil 

sikkert have erfaret, hvorledes 
den på en næsten mystisk 
måde lever i folkets fantasi 
den dag i dag som et mær-
keligt, romantisk minde." 

Sådan indleder Hugo Mat-
thiessen sin bog om Hærvejen 
fra Viborg, Landstingets by, til 
Dannevirke og Slesvig. 
Vejen fulgte højderyggen 
ned gennem Jylland. De 
langs vejen liggende gravhø-
je kan datere strækninger af 
vejen tilbage til oldtiden. 
Rækker af runesten langs ve-
jen, hvoraf de mest storladne 
findes i Jelling monumenterne 
over Gorm og Thyra, markerer 
dens betydning i middelalde-
ren. 

Vikingerne holdt til langs kys-
terne, hvorfra de drev deres 
specifikke form for erhvervs-
virksomhed. Da handelen ud-
viklede sig til mere end røver-
togter, opstod købstæ-derne 
- små, men betydningsfulde - i 
bunden af fjordene og kun 
gradvis udvikledes deres for-

bindelser med oplandet. Vi-
borg og Lund var religiøse og 
administrative centre, sæde 
for Landstinget og mødeste-
der for adelen og andre le-
dende politikere. 
De mere fredelige trafikanter, 
navnlig pilgrimmene, som 
kom fra Island og Norge van-
drede sydpå til Rom -  
eller måske kun til Viborg.  
De vandrede sydpå ad de 
plørede veje på deres bare 
fødder. 
Senere kom de firbenede 
vandrende, kreaturer, der 
transporterede sig selv til kød-
gryderne syd for grænsen. 
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1.2.2 Vognfærdslens gen-
nembrud i middelalderen 
svarer til bilernes gennem-
brud i vore dage 

I middelalderen var det ikke 
nogen luksusrejse, hverken for 
mennesker eller stude, 
at færdes på vejene. 
Bortset fra selve vejenes 
elendige tilstand, måtte 
man være forberedt på 
overfald fra landevejs-
røvere og andre uger-
ningsmænd. 

Mon datidens trafikan-
ter følte sig beroliget 
ved, at datidens rets-
væsen sørgede for, at 
de røvere, der blev 
fanget, blev hængt i 
galger langs hovedlan-
devejene. Meningen 
var utvivlsomt god nok, 
selv om en sådan hand-
ling i retssikkerhedens tjeneste 
var afskyelig. 

Fra det 16. århundrede har vi 
mange beretninger om, hvor 
dårlige vejene var den gang. 
Men herfra kan man ikke 
uden videre slutte, at de var 
lige så dårlige eller værre 2-3 
hundrede år før. I mellemti-

den var vognene kommet til 
som mere almindelige befor-
dringsmidler over længere 
strækninger. Men man havde 
hverken de tekniske, økono-

miske eller administrative mu-
ligheder for at indrette vejene 
til brug for dem. 
Vognenes betydning som tra-
fikmidler må have udviklet sig 
langsomt, således at det ef-
terhånden blev muligt at 

transportere større 
og større laster over 
længere stræk-
ninger. De første 
bondevogne var 
ikke egnet til andet 
end kørsel til brug 
for den almindelige 
landbrugsdrift. 

Et møde på en vej 
midt i det trettende 
århundrede. Biskop 
Jens Globs moder, 
fordrevet fra gård og 
hjem, med to okser for 
vognen og sin trofaste 
pige på vej til Rom for 
at klage sin nød for 
paven.  Tegning af 

Lorenz Frølich til H.C. Andersen: 
”Bispen paa Børglum og hans 
Frænde” 
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Hærvejen, 
som den 
snor sig 
gennem 
Jylland, her 
ved 
Koustrup 
hede 

Ved Koustrup Bæk øst for Rør-
bæk Sø. Mogens Koch fot. 1943 
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Da magister Dyssel i 1763 kør-
te ned ad Oksevejen - den 
brede landevej fra Hader- 

Over 
Nord-
mands-
hede 
mod Lø-
vel Bro

Syd for 
Bommer-
lund. Forf. 
fot. 1929 

slev, som han kalder den -  
inspirerede rejsen ham til en 
poetisk tilkendegivelse. 

"Vore Forfædre har banet 
Vejen for os; vi kjører dem op, 
vi klager over dem, og der-
ved lader vi det blive, Verden 
skal jevne sig selv." I. A. Dyssel 

Som tidligere nævnt marke-
redes oldtidsvejene af grav-
høje - de døde levede jo vi-
dere på en eller anden over-
naturlig måde og skulle derfor 
helst højsættes, hvor livet pul-
serede forbi. Bautasten og 
runesten fik også deres natur-
lige placering ved alfarveje-
ne - således langs den jyske 
hærvej fra Viborg og sydpå. 
Stenene, hvis indskrifter ofte 
forherliger de ædle rejsere af 
mindet mere end de afdøde, 
skulle gerne ses af så mange 
som muligt. 



Vejmanden E. Kjemtrup  

19

Kopi af Jellingestenen. Opstillet i 
Viborg 

Hærvejen var hoved-
vejen, men i slutningen 
af middelalderen, da 
kvægeksporten og 
dermed studedriften 
fra det meste af Jyl-
land til Tyskland blev 
lagt i faste rammer, til-
sluttedes andre veje.

< Ådum-runestenen 
(Vestjyllands eneste frit-
stående) har sikkert stået 
ved en helligdom. I dag 
opstillet i hjørnet mellem 
kirken og våbenhuset. 
Tegning: Magnus Peter-
sen i ”De danske rune-
mindesmærker”) 

> Kort over studedrifter-
nes vigtigste veje gen-
nem Jylland, således som 
de har holdt sig gennem 
århundreder. Den vestli-
ge vej førte til Husum, 
den østlige til Gottorp. 
Efter Poul Enemark 
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Gamle Aalborg-Vej ved Gulbæk 

Hærvejen mellem Bommerlund 
og Bov. Forf. fot. 1928 

Studedriveren, datidens vej-
mand, havde med sin flok en 
yderst gavnlig indflydelse på 
vejens tilstand. Vejen blev 
komprimeret og hjulsporene 
jævnet. 

Studedriveren. Århundreder 
igennem prægede studedrifter-
ne livet på de jyske veje. Tegning 
i Illustreret Tidende, 1867-68 
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De middelalderlige veje blev 
som i oldtiden befæstet på 
ikke bæredygtige stræknin- 
ger. 

Et smukt bevaret 
stykke middelal-
dervej er den så-
kaldte Hobro Her-
reds Vej nogle km 
øst for Helsinge i 
Frederiksborg 
Amt. (Forf. foto) 

Den over 500 m 
lange vejdæm-
ning, der fra bun-
den af Egens Vig 
fører ud til Kalø 
Slot, er et impo-
nerende vejan-
læg fra det 14. 
århundrede. Foto: 
Nationalmuseet 

1.3 Træk af lovgivningen 
om vejene 

Bestemmelser om vejene fin-
des i vore første love, Skånske 
lov og Sjællandske lov, de 
såkaldte landskabslove fra 
slutningen af 1100-tallet. Men 
mere udførligt lovgives der 
om vejene i Jyske lov fra 1241, 
der blev givet af Valdemar 
Sejr, medens de to land-
skabslove bestod af en sam-
ling retsregler, der var ned-
skrevet af private lovkyndige 
mænd. 

Under overskriften "Um 
Wægh" hedder det i Jyske 
lov: "Til hver by skal med rette 
føre fire veje, som fra Arilds tid 
har ført dertil, og dem må in-
gen ødelægge eller spærre... 
Over hver bymark skal de 
ejermænd, som bor på mar-
ken, gøre Kongens Hærstræ-
de (ledingsvej). Men er der 
megen uføre, enten mose 
eller stor å, da skal hele sog-
nets beboere hjælpe dem 
med at gøre bro om fornø-
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dent. Men er det hele Herre-
dets vej, da skal hele Herre-
dets beboere hjælpe til med 
at gøre bro og siden vedlige-
holde den. Ingen må spærre 
eller lukke "svoren vej" (d.v.s. 
et areal, som i modsætning til 
arildsvejene senere ved vitter-
lighedsvidner var udlagt som 
offentlig vej), der er anlagt til 
købstad, ting eller skove." 

Videre er der bestemmelser 
om bredden af adelvej, om 
forte m.v. Vigtigt er det at 
bemærke, at allerede på 
dette tidspunkt blev bønder-
nes pligt til at vedligeholde 
vejene fastslået. 

Bønderne blev således den 
tids vejmænd og måtte bæ-
re denne ulønnede byrde i 
flere hundrede år, indtil vej-
forordningen af 1841 delvis 
fritog dem for pligtarbejdet. 
I middelalderen blev det en 
hellig handling at påtage sig 
opgaven med at bygge en 
bro. Det gav aflad. Det var 

hellige mænd, som opførte 
broer. 
I Himmerland i Nordjylland er 
der fem steder fundet brud-
stykker af middelalderlige 
broanlæg, som viser, at der 
gennem århundreder fandtes 
solide, hvælvede broer med 
et eller flere gennemløb, an-
læg som gik til grunde under 
30 års-krigen. 

Kendt er Løvel bro, hvor der 
endnu på stedet er bevaret 
fragment af en bropille og 
enkelte tilhugne kvadre. Her 
fandtes også en stikbuesten 
med latinsk indskrift, som har 
voldt de lærde megen ho-

vedbrud. Den mest sandsynli-
ge er, at den konge som 
nævnes på stenen er Erik 
Plovpenning, 1241-50 og at 
Løvel bro skulle være opført i 
midten af 1200-tallet. 

Rekonstruktion 
af Løvel Bro 
ved arkitekt C. 
G. Schultz, Na-
tionalmuseet 
1936. Omteg-
net af Møller & 
Grønborg 
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Løvel Bro. Bropille. I dag er bropil-
len næsten skjult af græsbe-
voksningen i engen. Hugo 
Mathiessen fot. 1936 

Stenen fra Løvel Bro 

Bestemmelserne i Jyske lov 
blev gentaget og udvidet i 
Christian d. II's landsret i 1521. 
Meget i den peger hen imod, 
at bøndernes iver for at udfø-
re "det pligtmæssige natu-
ralarbejde" ikke har været 
overvældende stor. Kongens 
fogeder blev pålagt at føre 
tilsyn med vejene, og fandt 
de "nogen brøst", skulle de 
straks lade herreds- og sog-
nemændene udbedre 
manglerne. Desuden pålag-
des dommerne at lade op-
sætsige og forsømmelige 
bønder underkaste kropslig 
afstraffelse. 
Christian d. II's love fik en leve-
tid på kun knap to år. Kongen 
blev fordrevet, og hans love 
erklæret "aldeles død og 
magtesløs" og brændt på 
Viborg landsting. 
I den følgende tid udsendte 
den ene regent efter den 
anden forordninger, recesser 
og love om vedligeholdelse 
af vejene, men trods alle be-
stræbelser og trusler om straf-
fe til dem, der "fortrykker sig" 
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og ikke møder til fastsat tid, 
forblev vejene i en elendig 
forfatning. Man udfyldte sta-
dig kun de værste huller i 
dem med sten og grus, kas-
tede snavset fra grøfterne op
på kørebanen og dækkede 
det til med sand, medens 
man intet gjorde for at rense 
grøfterne op og dræne veje-
ne. 
Frederik d. II fik på sine man-
ge rejser det stærkeste indtryk 
af vejenes sørgelige forfat-
ning. Han udstedte talrige 
befalinger og ordrer til de un-
dergivne myndigheder, men 
lige meget hjalp det. Heller 
ikke han havde held til at få 
de gældende bestemmelser 
til at fungere ud i yderste - og 
vigtigste - led. Stridighederne 
mellem bønderne og deres 
foresatte fortsatte, alt imens 
trafikken på vejene forøge-
des, og vejene blev mere og 
mere nedslidte. 
I sine sidste år anlagde han 
de såkaldte "kongeveje" i 
Nordsjælland, hvoraf den 
mest kendte løber mellem 

Frederiksborg i Hillerød og 
København. Disse veje forbe-
holdtes kongen og hoffet og 
blev afspærret ved bomme 
for al anden færdsel. 
Enhver anden, der blev truffet 
på dem, havde forbrudt hest 
og vogn med det deri væ-
rende gods samt sin halve 
boslod. 
Sønnen, Christian d. IV fortsat-
te faderens arbejde med at 
anlægge kongeveje og del-
tog - naturligvis - selv i arbej-
det. 
At kongerne greb til den ud-
vej at anlægge private veje, 
skyldtes ikke alene kongelig 
ophøjethed, men i lige så høj 
grad, at man anså anlæg-
gelsen og især vedligeholdel-
sen af nye veje over hele 
landet, som en håbløs opga-
ve under de givne forhold. 
Og kongerne rejste meget. 
Ikke blot mellem de kongeli-
ge slotte i Nordsjælland, men 
over hele riget. På rejse til 
Koldinghus var Christian d. IV 
stærkt besværet af, at vejen 
mellem Odense og Middelfart 

kun kunne passeres om 
sommeren og i godt vejr. 
Vinterens frost gjorde dem 
hårde, og blev hjulene fanget 
i dybe, hårde hjulspor, brød 
de sammen. Mest frygtet var 
dog tøbruddet, når køretøjer-
ne slæbte sig frem i "navhøjt 
ælte" og ingen mulighed 
havde for at tage sig i agt for 
lumske, "fremragende" sten, 
som uden varsel kunne sende 
hele læsset ud i æltet. 
Der findes beretninger i hobe-
tal om disse "onde" veje. Et 
par stykker af dem vil være 
nok til at illustrere forholdene: 
Den rejseglade Ludvig Hol-
berg beretter, at han under 
en rejse på Sjælland fik fore-
vist et sted på vejen, "Hvor en 
præst dagen tilforn havde 
væltet med vognen og stødt 
hjernen itu. Ved den ene side 
af vejen lå en sten, hvorpå 
vognen stødte an, og ved 
den anden side en anden 
sten, hvorpå præsten fik sit 
banesår, så det synes, at 
begge sten der var lagt ale-
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ne for at styre rejsende i ulyk-
ker.." 
Om den 
tysk-danske 
opdagel-
sesrejsende 
Carsten 
Niebuhr går 
den beret-
ning, at da 
han i 1767 
kom hjem 
fra ekspedi-
tionen til 
"Det lykke-
lige Arabi-
en", blev 
han under en audiens spurgt 
af arveprins Frederik, hvordan 
vejen havde været, hvortil 
Niebuhr svarede:  "Ja, Deres 
kongelige Højhed, fra Arabien 
og til Roskilde, kunne det gå 
an, men derfra og til Køben-
havn var den ganske neder-
drægtig". Historien er 
sandsynligvis et udslag af 
datidens københavnervid, 
men udtrykker under alle 
omstændigheder, at vejenes 
tilstand var under al kritik. 

Tegning i 
ugebladet 
”Gazetten”: 
Løbskkørsel 
på Strand-

vejen. 
”Sky heste 
og væltede 
vogne, 
paakørsler 

og overkørsler – intet mangle-
de”, skrev bladet. Kørselsulykker 
var i øvrigt ikke sjældne på de 
gamle veje. Blicher fortæller, at 
han væltede 34 gange i vogn, 
de to gange med løbske heste 

1.4 Begyndende refor-
mer

Imidlertid var nye tider på vej. 
Et af de første tegn derpå 
var, at vejvæsenet fra 1763 
kom under egen fast admini-
stration, og at en af den ny-
udnævnte "General Wey Di-
recteur, Fr. Chr. Rosenkrantz' 
første embedshandlinger var i 
januar 1764 at bede 
amtsmændene besvare 4 
konkrete spørgsmål om veje-
ne i de respektive amter. 

Bl.a. ønskedes oplysninger om 
omfanget af bøndernes 
pligtarbejde, om hvorledes 
vejarbejdet blev fordelt mel-
lem sognene samt om fore-
komsten af grus i nærheden 
af de enkelte vejstrækninger - 
et tegn på, at et nyt vejmate-
riale skulle tages i brug. 
Amtmændenes svar var na-
turligvis præget af de stedlige 
forhold f.eks.: 
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Amtsmanden over Lundenæs 
og Bøvling amter, P. Albertin, 
Slumstrup, lod ordren gå vide-
re til sine "Velædle og Vejvii-
se" herredsfogeder, der jo 
havde ansvaret for det prak-
tiske arbejdes udførelse.
Af deres svar fremgår, at 
bønderne på denne tid gen-
nemsnitlig ydede 2-3 dages 
kørsel med heste og vogne 
ugentlig, afhængig af besid-
delsen af hartkorn. " 

Boelsmænd og folk" skulle 
med spader og skovle fordele 
det tilkørte materiale på ve-
jen og holde grøfterne ved 
vaserne (vejene) i orden. I 
Skodborg-Vandfuld herreder 
blev arbejdet dog ikke tildelt 
efter hartkort, men lodsejerne 
havde ansvaret for vedlige-
holdelsen af de veje, der løb 
gennem eller langs deres jor-
der. Foruden de ordinære 2-3 
arbejdsdage på vejene måt-
te bønderne i Ulfborg-Hind 
herreder påregne 4-5 dages 
yderligere kørsel p.g.a. "den 
idelig faldende regn og 

overmåde flod" og "Vejene 
går i bugter og half-circuler, 
formedelts adskillige bække, 
vejler eller vandsteder, hvoraf 
her på vesterkanten vejene 
bliver onde". I Nordsjælland 
måtte bønderne f.eks. arbej-
de tre dage ugentlig med 
heste, vogne og karle fra tid-
ligt forår, sommeren igennem 
og helt ind i oktober. 

Ikke overraskende fandtes 
der i det vidtstrakte og tyndt 
befolkede Hammerum herred 
ingen inddeling af vejarbej-
det, for "herlig Gruds og Steen 
findes nok af udi Rind sogn, 
men både kostbar og be-
sværlig at hente til de langt 
bortliggende byer". 

Det eneste sted i landsdelen, 
hvor vejvæsenet - ifølge be-
regningen - virkelig var vel-
organiseret, var i Hjerm-
Ginding herreder, hvor den 
senere omtalte J.R.Curtz be-
klædte herredsfogedembe-
det. Her var vejarbejdet or-
ganiseret så perfekt, at når et 

sogns beboere var færdig 
med deres vejstykke, fortsatte 
det næste sogns arbejdshold 
straks på deres, og "således 
continuerer indtil det går her-
rederne omkring", og vejene 
undgår af blive istandsat 
"klatvis". Grus-bakker eller hul-
ler findes næppe, men be-
høves heller ikke, da "vejene 
overalt går over hård bund, 
og den største landevej er fra 
Holstebro til Hagebro, samme 
er så hård af naturen og så 
bred og slet (jævn) slagen, at 
der vel næppe findes nogen 
bedre vej i landet." 

Men selve det tunge kropslige 
arbejde med planering af 
jorden, bortryddelsen af træ-
er, levering og nedlægning af 
grus, sand og sten skulle udfø-
res vederlagsfrit af samtlige 
bønder i forhold til deres hart-
korn. Enkelte steder på Sjæl-
land måtte bønderne foreta-
ge 20 rejser à 2-3 mil med 
sten om året; sten, som de 
forinden havde opsamlet på 
egne marker. 
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Den nye administration af 
vejvæsenet satte hurtigt om-
fattende nyanlæg af veje og 
renovering af gamle i gang 
rundt i landet, så tiden fra 
1780 og århundredet ud blev 
den første store vejbygnings-
periode for hele landet. 
Bønderne havde dog meget 
vanskeligt ved at indse, at 
disse mange nye aktiviteter 
var til deres gavn. Det reelle 
for dem var, at de i disse op-
gangstider for landbruget fik 
pålagt flere og flere tyngen-
de byrder. Navnlig havde 
vejhoveriet nu antaget et 
omfang af hidtil ukendt stør-
relse, så det regnedes for et 
af deres tungeste og mest 
forhadte pligtarbejder. 

Det var naturligvis som regel 
de højeste myndigheder, der 
planlagde nye vejføringer, 
men kom underordnede med 
relevante forslag, blev disse 
grebet med kyshånd, og alle 
nødvendige tilsagn og god-
kendelser faldt omgående. 

Dette skete således i 1770, da 
den emsige og ærgerrige by- 
og herredsfoged Capar F. 
Rothe, Skive, som havde lært 
vejbyggeri på Sjælland, fik 
den idè at anlægge en vase 
langs sydenden af Skive fjord 
til Dommerby banke på vejen 
til Viborg. Den skulle afløse 
den gamle vej, der undgik 
kampen mod fjorden ved at 
holde sig til bakkerne sydfor. 
Ganske vist skulle den nye vej 
føres gennem den 200 alen 
lange berygtede blindmose, 
hvor vand og mudder endog 
ved sommertid kunne nå op 
imod hestenes bug, men her-
redsfogeden mente, at bøn-
derne passende kunne udfø-
re arbejdet "i deres fritider 
mellem høslet og kornhøst". 
De tilsagte bønder, hvoraf 
flere havde over 3 mil til ar-
bejdet, anså arbejdet som 
værende galmandsværk, og 
trods trusler om idømmelser af 
strenge bøder mødte de ikke 
op fra adskillige sogne.  

Da de blev truet med ud-
pantning og videre retsforføl-
gelse, skrev bønderne fra Sjø-
rup, Fly, Daugbjerg og Smolle-
rup til amtsmanden og und-
skyldte sig med, at "størstede-
len af beboerne endnu ikke 
har fået deres forårsavling 
dreven og tilsået, fordi deres 
bæster (heste) og øvrige 
creaturer er så forarmede". 
Videre hedder det: " Bæster-
ne er så forarmede, at de 
med nød kan køre til Schive, 
men langt mindre der udrette 
noget arbejde". Til sidst op-
remser de, hvilke "hårdheder" 
de på det sidste har haft at 
drages med: Kørsel fra Hage-
bro til Viborg med sessionens 
deputerede, kørsel med 
landmålere, kørsel og arbejde 
på Alheden, (hvor den første 
kolonisation havde fundet 
sted i 1759), anlæggelse af 
en vase over ådalen ved Ha-
gebro, udskrivning af ekstra-
skatter og andre "usædvanli-
ge" udgifter. 
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Brevet, der er dateret den 11. 
juni 1772, slutter med: "Iøvrigt 
vil vi ønske og formode, at 
den gode Gud selv vil bøje 
og regjere øvrighedens sind 
og hjærte, at de i nåde måt-
te se til Deres fattige og 
nødtrængende undersåtteres 
tarv og bedste. 

Og især til dem, som under 
trælle-byrden, ja tit med en 
tom mave må slide det gråe 
vadmel, ja end mangen en 
uden skjorte. I det øvrige ret-
ter vi os efter dend af øvrig-
heden udgivne befaling om, 
at enhver sogn skal reparere 
og vedligeholde vejene på 
sin egen mark". 

Amtmanden videresendte 
loyalt skrivelsen til kongen og 
med påtegningen, "at den 
forebragte vanmagt med 
bondens heste er sandfær-
dig, hvad de fleste angår og 
plejer sådan at være alle år 
efter forårsarbejdet, mest når 
foertrang kommer til, som i år 
er sket --". 

Striden fortsatte, nogle af 
bønderne blev idømt bøder, 
og gik derpå i arbejde, men 
som sagen blev kendt, tog 
flere øvrighedspersoner bøn-
dernes parti og gav dem 
medhold i, at anlæggelsen af 
"denne trælsomme og bekos-
telige end nyttige vase" var 
en enkelt mands prestigepro-
jekt, hvorfor striden endte 
med, at den sidste del af 
"den vidtløftige Wei gennem 
Kær og Moratz" i 1775 blev 
liciteret til udførelse for amtets 
regning. 

I Danmark, hvor 90% af be-
folkningen på den tid boede 
uden for købstæderne, sam-
ledes interessen naturligt om 
bonden og hans arbejde 
med jorden. Sammen med et 
begyndende nyt syn på bon-
den som et ligestillet individ i 
samfundet blev disse udefra 
kommende tanker baggrun-
den for de store landbore-
former, og derfor indgik de 
forskellige love om vejvæse-
net i rækken af love og for-

ordninger om landbruget. 
Dets udvikling var umulig 
uden gode trafikforhold. 
Initiativtageren til reformerne 
af vejvæsenet var J.H.E. Bern-
storff (1712-72), en af vore 
ypperste statsmænd, men 
måske huskes han bedst som 
foregangsmand m.h.t. land-
boreformerne.  Som diplomat 
gennem mange år stiftede 
han et grundigt kendskab til 
Europas landeveje og høste-
de mange bitre erfaringer på 
adskillige af dem. Da han så-
ledes i 1737 kørte fra Dresden 
til Regensburg, væltede hans 
vogn 24 gange og gik til sidst 
helt itu, men da han senere 
som gesandt kom til Frankrig, 
der på dette tidspunkt var 
førende inden for vejbygnin-
gen, kunne han her køre på 
nyanlagte, veldrænede og 
lige landeveje, som på lan-
dets sprog hed chaussèer. 

Fra 1751, til han i 1770 blev 
styrtet af Struense, var Bern-
storff udenrigsminister, og som 
sådan indkaldte han i 1764 
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gennem den danske gesandt 
i Paris den 42-årige franske 
vejingeniør Jean R.F. Marmil-
lod til Danmark.
Marmillod havde den højeste 
uddannelse inden for bro- og 
vejbygningskunsten og havde 
i 14 år været ansat ved det 
franske vejvæsen med titel af 
overingeniør.  

Som sådan havde han været 
med til at bygge et net af 
chaussèer, der dannede for-
billede for andre europæiske 
lande. 
Straks efter ankomsten til 
Danmark tog den franske in-
geniør fat på arbejdet med 
energi og professionalisme, 
og under hans ledelse udfør-
tes i de følgende år de første 
store - efter nutidig målestok - 
professionelle vejanlæg, hvor-
til alle havde adgang. Hans 
veje, der alle havde Køben-
havn som udgangspunkt, 
blev ved planlægningen først 
grundigt opmålt med kæder, 
og der udarbejdedes kort 
med eksisterende bebyggel-

ser i en bredde af 1-2 km om-
kring vejføringen. Derpå blev 
terænet nivelleret, tvær- og 
længdeprofiler tegnet - i alt 
væsentligt den samme frem-
gangsmåde, som stadig be-
nyttes. 
Selve anlægsarbejdet udfør-
tes af soldaterstyrker på 300 til 
600 mand, under kommando 
af 2 ingeniørofficerer. Mate-
rialerne til vejbyggeriet skulle 
leveres af de omkringboende 
hovbønder, hvilket kunne 
være en helt 
urimelig belast-
ning for de i for-
vejen hårdt 
trængte bønder. 

Mindesten for 
Marmillod i vejgaf-
len ved Rudersdal. 
Foto: Prof. Ravn. 
Dansk Vejtidsskrift 
nr. 7, 1983 

Til Marmillods stab af med-
hjælpere hørte nogle få yng-
re danske officerer, der blev 
oplært i den ny vejbygnings-
kunst. Blandt disse var løjtnant 
J.F.Rosenberg, som under titel 
af overvejmester blev Marmil-
lods efterfølger, da denne i 
1775 forlod landet i utilfreds-
hed med de arbejdsbetingel-
ser, der blev ham stillet. 
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Tværprofil af Marmillods chaus-
séer. Vejanlægget fik en bredde 
på 20 alen: en 9 alen bred 
”stenvej”, som på begge sider 
havde en 3 alen bred jordvej, 
beregnet til arbejdskørsel og  
uskoede heste. Desuden en sti 
for hovedparten af de vejfaren-
de: de gående. På begge sider 
af vejen var der endelig brede 
og dybe grøfter 

Vejarbejdet gik derpå i no-
gen grad i stå, fordi det ikke 
lå fast i administrativ hense-
ende, men ved reskript af 2. 
januar 1778 blev nedsat en 
vejkommission, som den 2. 
november s.å. blev ophøjet til 

"General-Vei-Commission", 
der - som navnet siger - skulle 
have "bestyrelse" over hele 
vejvæsenet i Danmark. 

I reskriptet blev kommissio-
nens arbejde nærmere præ-
ciseret: ”Hvor nye veje skulle 
anlægges, og hvorledes de 
skulle vedligeholdes m.v.” 
Som egentlige landeveje op-
fattedes kun hovedstræknin-
gerne på Sjælland og Fyn 
med forbindelse over sydfyn 
til hertugdømmerne. Hvor for-
holdene nødvendigvis kræ-
vede det, skulle anlægges 
"de såkaldte Chaussèer". Ve-

jene mellem købstæderne, 
"de mindre landeveje", skulle 
gøres i behørig stand. 
For anlæggelsen af selve ve-
jene stod "Vejkorpset", der i 
begyndelsen var et blandet 
militært og civilt korps, men 
ved resolution af 31. august 
1785 blev det omdannet til et 
rent militært korps, det blev 
udstyret med pragtfulde uni-
former. Overvejmesteren fik 
rang af major, vejmesteren af 
kaptajn og konduktørerne af 
løjtnanter. 



Vejmanden E. Kjemtrup  

31

2. Historien: Vej-
mandsinstitutionen
gennem 200 år

2.1 Forordningen om 
vejvæsenet i Danmark 
af 13. december 1793 

Allerede fra sin nedsættelse i 
1778 havde Generalvejkom-
missionen haft kongeligt på-
læg om at fremkomme med 
forslag til en almindelig ord-
ning med udførlige beskri-
velser af alle forhold vedrø-
rende vejvæsenet. 

Kommissionen fik da som 
medlemmer to af de ivrigste 
reformvenner, nemlig 
C.D.Reventlow og som sekre-
tær C. Colbiørnsen. Deres in-
teresser for forbedring af 
landbrugets forhold er vel-
kendte, og dertil henregnede 
de en forbedring af trafikfor-
holdene. Under deres 
 ledelse blev et forslag snart 
udarbejdet, og da de forskel 

lige autoriteter var blevet fo-
respurgt, fik forslaget kongens 
underskrift den 13. december 
1793. 

Med dets 97 paragraffer, 
hvori behandles alle forhold 
om vejvæsenet, var der der-
med skabt et grundlag for 
lovgivning om trafikforholde-
ne i Danmark, som stort set 
blev enerådende til 1841, og 

enkelte af dens bestemmelser 
havde endog gyldighed, til 
vejbestyrelsesloven af 1957 
trådte i kraft. 

Indledningsvis fastslog loven, 
at vejene i Danmark skulle 
deles i tre klasser: Hovedlan-
deveje, der forbandt den ene 
"provins" (landsdel) med den 
anden;  mindre landeveje
mellem købstæderne eller 
mellem en købstad og et 
færge- eller ladested; alle 
øvrige veje var biveje.

Hovedlandevejene skulle 
principielt anlægges som 
chaussèer belagt med sten 
eller harpet grus. Dog kunne 
dispensation opnås, hvor tra-
fikken var ringe. 
I de enkelte paragraffer fast-
slås de nye lovregler, og de 
lokale myndigheder får an-
visning på, hvorledes de skal 
forholde sig til de nye be-
stemmelser.  
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2.1.1 Broer, milepæle, træer, 
vejmaterialer, sten, færdsels-
regler, pligtarbejde 

Broer 
I de egne, hvor man ikke er 
kendt med bygning af broer 
af kløvede eller sprængte 
sten, skal Generalvejkommis-
sionen være behjælpelig 
med at skaffe folk, der er 
kyndige dermed. Hvis det bli-
ver for bekosteligt at bygge 
stenbroer, vil det være tilladt 
at bygge dem af træ. 

Stenkiste. 
Opført i 
1840’erne 
på hoved-
landeve-
jen ved 
Hasselager 
mellem 
Århus og 
Skander-
borg. Un-
dersøgt 
efter alle kunstens regler 1985. 
Derefter dækket til; ligger nu ca. 
10 meter under vejniveau

Butterup Bro. Opført ca. 1820. 
Erling Bubl fot. 1978 

Bro over Mølleå ved Poulskro i 
Sønderjylland. Bygget i begyn-
delsen af 1800-tallet 

Træbro af uvis datering over Anst 
Å. Nedrevet 1900. Foto: National-
museet
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Milepæle
Bør oprettes såvel på "de 
mindre landeveje" som på 
hovedlandevejene. 
De gamle Ole-Rømer-
milehøje skulle sløjfes, og nye 
af (norsk) marmor erstatte 
dem. Hvor det blev for bekos-
teligt at fremskaffe marmor,
skulle de forfærdiges af hug-
ne kampesten. Hele-, halve- 
og fjerding-milepæle bør gi-
ves forskellige skikkelser. 

Samtidig tegning af milepælene 
med høje, sådan som de indret-
tedes i henhold til Vejforordnin-
gen af 1693 

Ole Rømer-milesten. Tegning: KB 

Milevognen (rekonstruktion). Re-
konstruktion af landevejs opmå-
ling i 1690’erne med den gamle 
milevogn, fra Tøjhusmuseet, som 
den kunne være udført på Ole 
Rømers tid. Foto af Erling Pade 
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Milevogn (rekonstruktion) som 
den menes at være brugt af 
søkortdirektør Jens Sørensen i 
1692

Gamle danske længde-
måleenheder 
1 mil – 7,532 km – 4 fjerdingvej. 
1 fjerdingvej – 1,883 km – 1000 
favne. 
1 favn – 1,883 m – 3 alen. 
1 alen – 0,628 m – 2 fod. 

1 fod (’) – 0,314 m – 12 tommer. 
1 tomme (”) – 2,62 cm – 12 linjer. 
1 linje – 2,18 mm – 12 skrupler. 
1 skrupel – 0,182 mm. 
1 kabellængde – 1/10 sømil – 
185,2 m. 

1 mil – 4 fjerdingvej – 4000 favne 
– 12000 alen – 24000 fod – 
288000 tommer – 3456000 linjer – 
41472000 skrupler – 7,532 km

Fra venstre: To af de 
ældste wiedeweltske 
milesten fra Roskildevej, 
nu som lågestolper i Ros-
kilde; i midten Wiede-
welts milesten ved Ama-
ger Landevej; th. den 
cirkulære milesten på 
torvet i Brande 

Afvigende typer. De to til 
venstre ved hovedvej 10 
og den tredie ved Grind-
sted 

Et typisk sjællandsk ar-
rangement omkring en 
af Fr. V’s milesten ved 
Hørsholm (2¾ mil) 
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Efter opmålingen af de danske 
hovedveje i 1696, lod Ole Rømer 
alle distancerne tegne ind på 
ovenstående kort. I sammen-
ligning med landmåleren
Jens Sørensens kort fra samme
tid, er det jo ikke noget særlig 
vellignende kort. Originalen op-
bevares på det kgl. bibliotek, og 
er udført i farver 

Den gamle landevej gennem 
Klosterhedens plantage, i for-
grunden en af dens fem beva-
rede Ole Rømer-sten. Foto: Tor-
ben Skov 
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Vejvisere 
Skal opsættes, hvor flere veje 
mødes. Efter metersystemets 
indførelse i 1907 fastholdt 
man milestenene som vejvise-
re langt frem i tiden. 

Træer
På hederne, hvor man var fri 
for at kaste grøfter, skulle der 
for hver 200 favn plantes to 
træer eller sættes elletræer 
eller andre kendemærker, for 
at større veje kunne kendes 
fra de mange små veje. 
Allèer er til sand nytte for de 
rejsende i mørke og snefog 
og for fodgængerne i solens 
stærkeste hede, og hvor ve-
jen er noget "sandig", bidra-
ger de til, at vejen ikke gan-
ske udtørres. Derfor skal plan-
tes træer langs såvel hoved-
landevejene som "de mindre 
landeveje". Langs bivejene 
må der også gerne plantes 
træer. Er vejen smal, skal 
træerne plantes i forbandt - 
skråt over for hinanden. 

Fire  
typer  
af sten 
som
vevi-
sere 

Vejvi-
ser-sten 
ved 
Skjern 
kirke, i Gjellerup og ved Holste-
bro Museum. Foto: EGP og Tor-
ben Skov 
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Vejmateriale
Sten, grus, sand og jord til an-
læg af nye landeveje og til 
de eksisterendes vedligehol-
delse må tages uden beta-
ling overalt, hvor det findes 
nærmest vejene. Dog bør der 
udvises den største forsigtig-
hed, så der ikke øves større 
skade på markerne end højst 
nødvendig. For en sådan ska-
de bør ejeren nyde "en billig 
godtgørelse! og ligeså for 
den jord, han afstår til anlæg 
af en ny vej, hvis ikke er-
statning kan gives ved at 
overlade ham et stykke af 
den gamle vej. 

Sten
Hvis de udgraves ved nyan-
læg, bør de ligge mindst en 
sommer opgravet, inden de 
nedlægges igen, da "de el-
lers letteligen beholder den 
fugtighed, som de i jorden 
har tiltrukket sig (!), hvilket er 
til skade for vejen". Opgrave-
de sten skulle tilfalde dem, 
der boede over en mil fra ve-
jen som en slags kompensati-

on for deres lange vej til ar-
bejdet. 

Færdselsregler 
Når to vogne møder hinan-
den, bør hver af dem holde 
sig til sin højre side. En tom 
vogn bør vige for en belæsset 
og for en karet eller chaissè 
og for posten og postillonen, 
når de blæser i hornet. 

Pligten til at udføre vejarbejde 
Da alle nyder godt af gode 
veje, skal alle betale til dem, 
også godser, præstegårde 
og degneboliger. Vedlige-
holdelsen af dem skulle dog 
stadig hvile på de egne, de 
løb igennem, men de rejsen-
de burde bidrage dertil ved 
at betale bompenge. Bøn-
derne skulle stadig udføre 
"arbejde in natura", men 
pligtarbejdet blev stærkt be-
grænset og nøje fastlagt. Bo-
ede bønderne mere end to 
mil fra arbejdsstedet, kunne 
arbejdet afløses af en pen-
geafgift. 

Vejforordningen af 1793 be-
stemte endvidere, at de vej-
farende selv skulle bidrage til 
vejenes vedligeholdelse. En 
tidligere bestemmelse om 
erlæggelse af bompenge for 
hver mil på nye landeveje 
blev derfor opretholdt. 
Bompenge blev først ophæ-
vet omkring 1850, i Køben-
havns amt endog først i 1915. 

I mange egne af landet stø-
der man på bomsteder og 
bomhuse. 

Den første danske bestem-
melse om bompenge skriver 
sig fra 1773 og vedrører den 
nye vej fra Damhuset til Ros-
kilde. Vejen var ganske vist 
ikke færdig endnu, men en 
del af den kunne dog benyt-
tes. I henhold til en kongelig 
resolution udfærdigedes den 
13. december nævnte år en 
plakat, efter hvilken der ved 
Damhuset måtte opkræves 
"passagepenge" efter føl-
gende takster af rejsende og 



E. Kjemtrup Vejmanden

38

andre, som benyttede den 
nye vej: 

-  For en karet med  
   6 heste: 12 Sk. 
-  For en karet med  
   4 heste:  8 - 
-  For en karet med  
   2 heste: 6 - 
-  For en chaise eller  
   jagtvogn med 2  
   eller flere heste: 6 - 
-  En bonde-vogn:  2 - 
-  Andre vogne,  
   item carioler: 4 - 
-  En ridende person: 2 - 
-  For bester og  horn- 
   kvæg à stykket: 1 - 
-  For 4 får, lam  
   eller svin:  1 - 

Rejsevogn omkring år 
1800. Tegnet af Kr. 
Kongstad 

Straks da bommene blev indført, 
kom der regler om fri passage 
gennem dem – Dette ”tegn” 
stammer fra Vejkorpsets tid 



Vejmanden E. Kjemtrup  

39

Vejbom på Frederiksborgvejen 
lige syd for Hørsholm, eller 
Hirschholm, som det hed den-
gang. Denne vej, fra København 
over Rudersdal og Hirschholm til 
Fredensborg, blev anlagt i hen-
hold til en kgl. resolution af 1764 
og var færdig 11 år efter, i 1775. 
Billedet er fra omkring 1820.  

Bomhuset, længst til venstre, og 
huset lige efter eksisterer ikke 
mere. Resten af husene ligger 
der stadig.  

Længst tilbage i billedet ses 
Postholdergården, der indtil for 
nylig var kro og restaurant. De to 
husarer midt i billedet tilhører 
den eskadron, der var blevet 
garnisoneret i Hirschholm i 1816. 
Hørsholm Egnsmuseum 

Loven indeholdt mange flere 
bestemmelser om vejene og 
om, hvorledes de vejfarende 
skulle forholde sig på dem. 
Med udstedelsen af dette 
store, grundlæggende lov-
kompleks, der med megen 
ret kan kaldes "vejvæsenets 
grundlov", var Generalvej-
kommissionens rolle udspillet. 
Kommissionen bestod ganske 
vist til 1808, da dens opgaver 
blev lagt ind under Rente-
kammeret, men efter 1793 
blev kun ganske få vejar-
bejder udført p.g.a. de uro-
lige politiske forhold, der her-
skede i Europa. 
Danmark blev involveret i 
dem ved deltagelsen i krigen 
mod England, som forarmede 
landet med statsbankerotten 
i 1813 til følge, og først hen i 
1820'erne var landet kommet 
så meget til kræfter, at vejar-
bejdet påny kunne sættes i 
gang. 
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Vedligehold af landevejene 
I Vejforordningen af 1793 fin-
des de første grundlæggen-
de bestemmelser for en 
planmæssig vedligeholdelse 
af landevejene. 

Det bestemmes her: 

 at en kgl. Vejmester ud-
nævnt af Generalvej-
kommissionen - en mili-
tært præget institution -  
i det mindste 1 
gang om året 
skal tage 
samtlige lan-
deveje i øjesyn 
og gøre indbe-
retning om de 
arbejder, der 
bør foretages 
til vedligehol-
delsen, 

at Amtmændene 
skulle have 
overopsynet 
med alle lan-
deveje og 
sende måned-
lige indberet-
ninger til Ge-
neralvejkom-

missionen angående til-
stand og mangler samt 
det arbejde, der vil være 
at foretage. 

at Herredsfogederne skulle 
besørge arbejdet udført 
efter Amtmandens ordre. 

at Amtsforvalterne havde 
pligt til at udarbejde lis-
ter over udgifternes for-
deling på hartkornet 
samt til at tilsige mand-
skab og vogne til arbej-
dets fremme. 

2.1.2 Vejvæsenets organisa-
tion og dens mænd

Amtmanden 
Den øverste verdslige og civi-
le myndighed på lokalt plan 
var amtsmanden, der som 
repræsentant for den ene-
vældige monark skulle over-
våge, at loven og de konge-
lige ordrer blev overholdt. Til-
lige var han til enhver tid mel-
lemled mellem kollegierne og 
befolkningen. I Generalvej-
kommissionens tid var han 
ansvarlig for, at dennes be-
slutninger blev udført. Når det 
på flere områder, f.eks. i vej-
sager, forekommer, at amt-
manden beder godsejeren 
om udtalelser, skyldes det, at 
en række forvaltningsopga-
ver i hele enevældens tid var 
overladt til godsejerne, især 
sager, der vedrørte deres fæs-
tere og andre, som var af-
hængige af dem. 
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Herredsfogeden 
Amtmandens mangfoldige 
opgaver måtte hurtigt dele-
geres ud til hans underordne-
de, herredsfogederne. Lå der 
i herredet en købstad, var det 
almindeligt, at han tillige var 
byfoged. Oprindelig var her-
redsfogeden en bonde, der 
varetog kongens interesser 
på herredstinget, men efter-
hånden voksede hans befø-
jelser, så de også omfattede 
dommer- og politimesterem-
bederne. Ud fra disse to em-
beder udledtes, i takt med at 
flere og flere områder blev 
inddraget under offentlig 
administration, flere andre 
gøremål, bl.a. tilsyn med 
brand- og vejvæsenet. Derfor 
måtte han dele sin tid mellem 
arbejdet hjemme på herreds-
kontoret og arbejdet ude 
blandt befolkningen. Han var 
således den embedsmand, 
befolkningen så mest til, hvor-
for han opfattedes som den 
øverste stedlige myndighed. 
Af uddannelse var han langt 
dårligere udrustet end amt-

manden, der almindeligvis 
skulle have bestået en første 
klasses embedseksamen. 
Ved indførelsen af det juridis-
ke studium ved Københavns
universitet i 1736 deltes dette i 
to linier, en latinsk-juridisk og 
en dansk-juridisk. Til det første 
kunne kun akademiske bor-
gere indstille sig. Ved bestået 
eksamen erhvervede de titlen 
cand.jur. og kunne efter no-
gen tids praksis søge de høje-
re embeder inden for retsvæ-
senet eller forvaltningen, bl.a. 
som amtmænd. 
Den dansk-juridiske eksamen 
blev indført, fordi det ville ta-
ge for lang tid "at uddanne 
ærlige Procuratorer". Til den-
ne krævedes ikke studenter-
eksamen, og noget teoretisk 
studium behøvedes nødven-
digvis heller ikke. Uddannel-
sen bestod almindeligvis i 
nogle års praksis som skriver 
eller fuldmægtig på en amt-
stue eller et herredsfogedkon-
tor efterfulgt af et kort seme-
ster ved universitetet eller ved 
selvstudium. Efter bestået ek-

samen ved universitetet eller 
på eksaminandens arbejds-
plads fik de titlen exam.jur. Før 
ansættelsen i et herredsfo-
gedembede skulle de endvi-
dere i enevældens første år 
erklæres "vederhæftige", 
d.v.s. de skulle være så øko-
nomisk velfunderede, at de 
var i stand til at erstatte en 
eventuel skade, de måtte 
forvolde ved at afsige en for-
kert dom. 

Sognefogeden
Vejforordningen af 13. de-
cember 1793 pålagde sogne-
fogeden at føre det nødven-
dige tilsyn med vejarbejdet i 
sit distrikt, indkalde til arbej-
det, udmåle den enkeltes vej-
stykke, notere eventuelt ude-
blevne fra pligtarbejdet, føre 
regnskab for indkøbte ma-
terialer og i reglen lægge 
penge ud for dem, samt en-
delig om vinteren som snefo-
ged sørge for opryddede ve-
je. Selv var han fritaget for 
det fysiske vejarbejde. Dog 
skulle han have sin gårds vej-
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part udstuk-
ket, men de 
andre bønder 
skulle i fælles-
skab holde 
den i stand 
eller betale for 
arbejdets ud-
førelse. 

Var sognefo-
gedens pligter 
således man-
ge, var hans 
aflønning til 
gengæld
nærmest af 
symbolsk art. 
Nogen fast løn 
fik han ikke, 
kun sportelløn: 
som pantefoged 12 skilling for 
hver udpantning og for tilsyn 
ved vejarbejde 10 skilling af 
hver rigsdaler, det samlede 
arbejde beløb sig til, samt fle-
re andre småindtægter. Des-
uden var han fritaget for visse 
arbejdsydelser som kongerej-
ser og indkvarteringer. 

En retsbetjent 
på (Skive) 
marked. Ma-
leri af Hans 
Smidth. Foto-
grafisamlin-
gen på Char-
lottenborg 

Aflønningen 
var altså 
ikke noget 
tillokkende 
element 
ved stillin-
gen, og me-
re velha-
vende
bønder be-
takkede sig i 
reglen for at 
få den. Der-

imod var æren og anseelsen, 
der fulgte med den, en bety-
delig anspore; thi amtman-
den skulle ved udnævnelsen 
udpege "en af de skikkeligste, 
redeligste og mest kyndige 
mænd blandt sognets al-
mue", og som særlig beløn-
ning skulle de "anses som de 
mest agtede af Almuens 

mænd og i samkvemme ha-
ve det øverste sæde". 

Vejmanden
Den repræsentant for vejvæ-
senet, som befolkningen i 
hverdagen så mest til på vej-
ene, var vejmanden, der i en-
som skikkelse fra årle morgen 
gik og nettede vejen op, 
"stuepigegerningen", som det 
hed blandt fagfolk. 
Spiren til denne institution fin-
des i "vejenes grundlov", for-
ordningen af 13. december 
1793, hvori det hedder: 
"Så meget som muligt bør 
man søge på hver halve mil 
eller en endnu kortere af-
stand på hovedlandevejene 
at ansætte husmænd langs 
med vejene, som af ved-
kommende amt gives fri bo-
lig, og som for billig betaling 
bestandig skaffe vandet af-
løb gennem grøfterne samt 
fylde de huller og spor, som 
viser sig på vejene". 
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overfor at skulle anlægge, 
ville blive så kostbare, at man 
ikke ville risikere, de skulle gå i 
forfald, som tilfældet havde 
været med tidligere tiders 
forsøg på forbedring af vej-
nettet. 
De smukke intentioner, der lå i 
det kongelige lovbud, blev 
dog kun i ringe grad indfriet. 
Vejmandens løn var så ussel, 
at den ikke kunne stimulere til 
nogen større 
arbejdsindsats, 
og intet tyder 
på, at der no-
getsteds i am-
terne blev stillet 
bolig til rådig-
hed for ham. 
Det væsentlig-
ste i bestem-
melsen var, at 
myndigheder-
ne indså betyd-
ningen af et 
lokalt dagligt 
tilsyn med vejene. 
Det har ikke været uden be-
tydning for dansk vejvæsen 
senere hen, at begrebet vej-

mand - et stedligt opsyn in-
denfor små kredse - er indført 
så tidligt i vejvæsenets hi-
storie.

Når det alligevel så mindre 
godt ud på mange landeveje 
i begyndelsen af det 19. år-
hundrede skyldtes det natur-
ligvis, at vejmandsarbejdet 
alene ikke var nok til at klare 
sagen. 

Der krævedes ofte større ind-
sats af arbejdskraft og da en 
sådan skulle præsteres in na-

tura efter udskrivning i forhold 
til hartkornet og det var onde 
tider, hvor det kneb med at 
rette sig efter love og be-
stemmelser, medgik en stor 
del af vejmandens tid med 
gentagne tilsigelser og på-
mindelser til bønderne vedrø-
rende deres pligtarbejde og 
til de langs vejene værende 
mange lodsejere. 

Vejmanden 
inspicerer 
vejen 
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Plakat vedrørende instruks for vejmænd, oktober 1837 
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Amtsvejinspektør-
uniform 1856 

2.2 Forordningen om 
vejvæsenet i Danmark 
af 29. september 1841 

I 1841 overgår de mindre lan-
deveje til de nyoprettede 
amtsråds forsorg. Naturalar-
bejdet indskrænkes og der 
ansættes i hvert amt 1 vejbe-
tjent, der har opsynet med 
landevejene i henhold til sær-
lig instruks. 

Benævnelsen af denne over-
ordnede stilling var forskellig  
amtspiquer, amtsvejmester, 
amtsvejbetjent m.fl. for senere 
at ændres til amtsvejinspek-
tør. 

Uddannelsen var yderst for-
skellig, idet der udover de mi-
litært uddannede blev ansat 
landmålere og jurister for hen 
ad vejen at ende med civilt 
uddannede ingeniører. 
I 1850 blev den første civilin-
geniør ansat i Maribo amt. 
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Lønningen lå omkring 6-700 
Rbdl. og fri befordring, der 
blev udredet in natura af det 
store hartkorn. En rigsbank-
dalers (Rbdl.) værdi afveg på 
daværende tidspunkt ikke 
nævneværdigt fra den alm. 
rigsdaler (Rdl.), som var 6 
mark og en mark var 16 skil-
ling. Ved indførelse af krone-
systemet i 1873 blev en rigs-
daler (af 96 skilling) sat til 2 kr. 
(af hver 100 øre). 

Det militære tilsyn med ho-
vedlandevejene plejede at 
køre i lukket vogn, men hart-
kornsejerne mente kun at 
kunne afse åben vogn til am-
tets vejbetjent, hvad der gav 
anledning til klage og misfor-
nøjelse. 

Vejassistenten (vejopsyns-
manden, vejbetjenten, vejop-
sigtsføreren) blev ansat samti-
dig, han var i reglen ingeniør-
sergent af uddannelse. 

Først omkring 1867 kom vejas-
sistentstillingen under faste 
rammer. 

Lønningen blev da 400 Rdl. 
pr. år stigende til 600 Rdl. efter 
15 år. Befordringsgodtgørel-
sen var 20 Rdl./måned. 
Samtidig blev sognefogeden 
fritaget for tilsynspligten med 
vejene. 
Antallet af vejassistenter eller 
vejopsigtsførere, som det hed 
dengang, var i 1841 ofte 6-8, 
men blev efterhånden for-
mindsket til det halve. 

Vejmændene var vedbliven-
de husmænd og måtte støtte 
sig til indtægter af jorden, da 
den højeste lønning kun an-
drog 30-40 skilling om dagen. 

Det er ikke meget, som er 
gået over i historien om vej-
mandens forhold i dette tids-
rum. Hvad der foreligger i ar-
kiverne er overvejende be-
retning om klager over vej-

mandens forsømmelighed og 
deraf følgende bøder, samt 
henvendelser om dyrtidstil-
læg, der i reglen afvises. 
For dog i nogen måde at 
imødekomme kravene om 
dyrtidstillæg fandt man på at 
give vejmændene rådighed 
over vejgræsset, hvorved 
man tillige sikrede sig, at der 
ikke kom for mange uved-
kommende kreaturer ind på 
vejarealet. 

Vejmændenes sociale stilling i 
datidens samfund karakterise-
res ved, at en vejmand, der 
under sit arbejde bliver slået 
til livsvarig krøbling, ikke kunne 
regne med at opnå offentlig 
understøttelse. 
Vejopsigtsførerne og deres 
enker var ikke stort bedre stil-
let. 

Således udtaler et amtsråd: 
Amtets underordnede vejbe-
tjente er ingenlunde i en så-
dan stilling, at det offentlige 
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kan anses forpligtet til at un-
derholde eller understøtte 
deres enker og det må anses 
for utilrådeligt at etablere en 
praksis, der vil være i strid 
hermed. 

En følge af vejmandens fast-
ansættelse var, at der blev 
udarbejdet en instruks, hvori 
der blev givet detaljerede 
regler for hans arbejde og 
optræden såvel i som uden 
for tjenesten, hvilket hang 
sammen med, at stillingen 
undertiden var blevet brugt 
som en slags forsørgelse af 
mindre heldige elementer i 
samfundet. 

Sådanne instrukser kendes fra 
1837, jf. side 44, og mange af 
bestemmelserne deri er for 
såvidt gældende endnu. 
Til indledning tilkendegives 
det ham at udvise respekt og 
absolut lydighed over for alle 
hans foresatte: vejassistenten, 
vejinspektøren, amtmanden 

og amtsrådet, hvis medlem-
mer hver i sin egn havde tilsyn 
med ham. Såvel i som uden 
for tjenesten skulle han beflit-
te sig på en ulastelig og 
ædruelig optræden over for 
de vejfarende og hjælpe 
dem til rette på bedste må-
de, uden hverken direkte eller 
indirekte at modtage nogen 
godtgørelse derfor. 
Hans arbejdsdag var 10 timer, 
om sommeren fra 7 til 19 af-
brudt af en to timers mid-
dagspause, om vinteren fra 8 
til 18, hvis dagslyset tillod det.  

Omkring århundredskiftet 
svingede lønnen mellem 18 
og 32 kr. pr. måned alt efter 
antallet af arbejdsdage, og 
udbetaltes bagud den 1. i 
hver måned. En arbejds-
mands løn var dengang i by-
erne 40-50 kr. pr. måned. 
Nogle steder gik næsten hele 
lønningsdagen med at bringe 
lønningerne ud, idet dette 
foregik ved stafetpost på den 

måde, at vejassistenten over-
lod den nærmest boende 
vejmand lønningerne til dem 
alle på hele strækningen. Ef-
ter at han havde taget sin 
foreskrevne del, gik han gen-
nem sit 3-5 km lange distrikt til 
den næste vejmand og over-
lod ham pengeposen ... og 
så fremdeles. 

Overalt i sin tjeneste skulle 
han bære sit vejmandsskilt 
synligt og have sin instruks og 
ordrebog på sig. I ordrebo-
gen indførte vejassistenten 
det arbejde, som vejmanden 
skulle præstere, samt hvilke 
materialer der blev tilført ve-
jen. Disse materialer skulle vej-
manden opmåle samt under-
søge deres kvalitet, eventuelt 
forlange grus omharpet. 
Mindst hver mandag og fre-
dag samt efter regnskyl og 
tøbrud skulle han gennemgå 
sit distrikt og udbedre de ska-
der, der var opstået. 
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De vigtigste af hans øvrige 
pligter var: 

at  holde opsyn med snekast-
ningen

at hugge eller save isen itu, 
så der ingen skader skete 
på broer, rør og stenkister 

at rense kørebanen for gød-
ning, løse sten, hø og halm 

at udfylde hjulspor og for-
dybninger med de dertil 
bestemte materialer 

at "udstrinte" ler i et ganske 
tyndt lag på kørebanen 
om foråret, og iøvrigt så 
snart den var tør om som-
meren

at planere rabatterne og 
grave render deri til at le-
de vandet i grøfterne 

at holde grøfterne opren-
sede

at male afviserstenene og 
stenene ved broerne 
hvide (udlæg til kalk og 
farve bliver refunderet). 

Vejene i det åbne land var 
fortsat jordveje som krævede 
vejmandens nøje overhol-
delse af instrukserne. 

Bakkeparti med Store Mom Høj 
ved Vorgod mellem Ringkøbing 
og Herning. Tegning af N.F. 
Schjøttz-Jensen, 1895 

Kalkkørere. Tegning 
af Hans Smidth. 
”Kalkmændene” fra 
Daugbjerg og Møn-
sted satte gennem 
århundreder deres 
præg på de jyske 
landeveje, idet de 
forsynede store dele 
af Jylland med kalk 
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I byerne, navnlig København, 
var hovedgaderne brolagt i 
vid udstrækning jf. bestem-
melserne herom i forholdsor-
dren til overvejinspektør Jan 
Marmillod i 1764. 

Vejen med 
brolægnin-
gen er 6 m 
bred. Yder-
striberne har 
de samme 
toppede bro-
sten som for 
henved 
århundreder 
siden, afslut-
tet med ren-
destensfor-
dybninger

På landeveje-
ne holdt bro-
lægningen og 
andre støvfrie 
belægninger
sit indtog langt 
senere. 

De første fortove i København 
blev forsynet med stampeas-
falt i 1841. Og den første ga-
de, Østergade i København, 
blev påført asfalt i 1890. 

Stampeasfaltsjak 

Asfaltknuser 

Asfaltudlægning 
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Skanderborg-Viborg vejen mel-
lem Gødvad og Svostrup 

Skanderborg-Viborg vejen langs 
Gudenådalen 

Tværprofil af hovedlandevej, 
opbygget efter præmisserne i 
Vejforordningen af 1793. Efter 
tegning fra Rigsarkivet. (De an-
givne mål er i fod.  
1 fod  = ½ alen) 
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På nærværende kort er indteg-
net hovedlandevejene, således 
som nettet havde udviklet sig  

indtil 1867, da forordningen af 
1793 afløstes af ovennævnte 
vejlov 

2.3 Udviklingen efter Vej-
loven af 21. juni 1867 

Efter at anlægget af jernba-
ner var fremmet i større om-
fang, overlod staten i 1867 
hovedlandevejene til amter-
ne således, at disse nu havde 
samtlige landeveje underlagt 
sig. 

2.3.1 Vejlovens betydning for 
vejmandens arbejde 

Samtidig ændredes lande-
vejsfærdselens omfang bety-
deligt. Medens der tidligere 
kun havde været en for-
holdsvis let og nogenlunde 
jævnt fordelt færdsel på lan-
devejene, forrykkede jernba-
nerne dette forhold ved at 
koncentrere færdslen om-
kring stationsbyerne og de 
dertil knyttede mejerier og 
teglværker, hvad der medfør-
te et betydeligt større slid på 
vejene end hidtil havde væ-
ret kendt. 
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Vejvæsenets øverste organi-
sation inden for centraladmi-
nistrationen 1763-1949 

Den administrative ledelse:

1763-66: Direktør for vejan-
læggene, geheimeråd Fr. 
Chr. Rosenkrantz. 

1766: Direktør for vejanlæg-
gene, general von Huth 

1767-78: Direktionen for vej-
anlæggene – Rentekamme-
ret 

1778-1808: General-Vej-
Kommissionen

1808-48: Rentekammeret 

1848-94: Indenrigsministeriet 

1894-: Ministeriet for offentlige 
Arbejder 

1868-1949: Overvejinspek-
tørerne (bl.a. oberstløjtnant 
E.M. Dalgas 1886-94) 

1949-: Vejdirektoratet. 

Ledelsen af det praktiske ar-
bejde:

1764-75: Den franske ingeniør 
J.R.F. Marmillod 

1776-85: Løjtnant H.F. Rosen-
berg

1785-1833: Det Danske Vej-
korps 

1834-68: Ingeniørkorpset 

1841: Hovedlandeveje fortsat 
under staten. De mindre lan-
deveje under amterne 
Bivejene under sognene 

1868: Begrebet hovedlande-
veje afskaffes 
Mindre landeveje (amtsveje) 
under amterne 
Biveje under kommunalbesty-
relserne. 

Siden oldtiden har stude været 
anvendt som trækdyr. Endnu op 
i vort århundrede kunne man 
møde et køretøj som dette på 
heden. Maleri. Hans Smidth, 1917 

M. Therkildsen.” På vejen”, 1886. 
Privateje 
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I 1849 malede P.C. Skovgaard 
dette billede. Landevejen ved 
herregården Vognserup. Køre-
banen er gjort i stand, planeret 
og indrammet med grøfter og 
træer. Kunstmuseet 

Efterfølgende kort er gengivet 
efter en snart 150 år gammel 
bog, udgivet som fører for rej-
sende ad den den gang nye 
hovedlandevej fra København til 
Roskilde og videre til Korsør 

Huller og spor i vejene var 
vanskelige at reparere i den 
tørre årstid, hvorfor den stør-
ste del af vejmandens arbej-
de faldt i efterårsmånederne, 

når vejen var tilstrækkelig 
opblødt til at kunne modtage 
stenmaterialet enten som 
pletvis udbedring eller spor-
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fyldning. Baningen var over-
ladt færdslen.  

For at tvinge færdslen, især 
de tunge fragtvogne, til at 

siksakke vejbanen mest mu-
ligt frem for at lave faste, lige 
spor, udlagde man de af de 
vejfarende så forhadte "vej-
bukke". De kunne bestå af en 

ca. 1½ m lang tømmerstok på 
fire ben, men de fleste bestod 
i al deres simpelhed af et 
stykke ubehandlet træstam-
me forsynet med en ca. 1½ m 
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lang tværstok, der forhindre-
de den i at rulle. 

Ved daggry var det nu vej-
mændenes opgave at læg-
ge dem ud fra midten af kø-
rebanen, skiftevis til højre og 
venstre med ca. 10 m mel-
lemrum, så færdslen måtte 
siksakke sig frem. Ved solned-
gang blev de fjernet og op-
bevaret på rabatten for næs-
te dag igen at blive lagt ud 
på kørebanen, men modsat. 

Denne procedure kunne vare 
1 à 2 måneder, inden alt san-
det var kørt ned i skærve-
laget, hvor det skulle virke 
som et stabiliseringsmiddel. 
Var kørebanen et enkelt sted 
ved at blive løs, var den på-
passelige og interesserede 
vejmand straks parat med de 
fornødne materialer og vej-
bukke. At skabe en jævn og 
holdbar vej uden tromling var 
derfor noget af et kunststykke, 
der stod respekt om. 

Udlægning af sammenhæn-
gende dæklag og anvendel-
se af tromling fandt først sted 
senere hen i denne periode, 
og da var det kun hestetrom-
ler, der anvendtes. 
En hestetromle var en enkelt 
valse udført af træ, sten eller 
støbejern trukket af heste. 
Omkring 1870 kom de første 
damptromler. 

Motortromler kom først rigtig i 
anvendelse efter den første 
verdenskrig. 

Det var derfor noget af et 
kunststykke uden tromling at 
opnå en jævn kørebane, når 
foråret og den tørre tid kom. 
Hertil krævedes dygtighed og 
interesse. Vejens tilstand stod 
og faldt med vejmandens og 
vejassistentens evner til at få 
det rigtige frem. 

"Glat som et åleskind", sagde 
overvejinspektør Dalgas i en 
indberetning om landevejene 
i Vejle amt i 1870. Dette skyld-
tes, at der i Kolding var en 
meget dygtig vejassistent, der 
forstod at holde sine vej-
mænd i ånde og få det mest 
mulige ud af arbejde og ma-
teriale. Det var også meget 
afgørende, at skærverne 
havde den rigtige størrelse og 
form, og vejmændene måtte 
derfor have indseende med 
dette arbejde. 

Der var ikke meget med an-
vendelse af maskiner. Frem-
stilling af skærver skete i over-
vejende grad ved håndkraft 
på vejens græsrabatter, så-
ledes som det i juni 1905 skil-
dres af Jeppe Åkjær i visen 
om Jens Vejmand: 
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Hvem sidder der bag skærmen 
med klude om sin hånd 
med læderlap for øjet 
og om sin sko et bånd, 
det er såmænd Jens Vejmand, 
der af sin sure nød 
med hamren må forvandle 
de hårde sten til brød 

Når billedet af Jens Vejmand 
kunne tegnes så mørkt som 
sket er i disse vers, hænger 
det noget sammen med, at 
amtsråd og sogneråd i disse 
år af og til brugte vejmands-
bestillingen og under tiden 
også vejassistentstillingen som 
en slags forsørgelse af mindre 
gode elementer i samfundet, 
der ellers ville ligge kommu-

nen til byrde. Heller ikke må 
man tro, at det var ret mange 
af vejmændene, der slog 
skærver. Udtrykket "Jens Vej-
mand" er derfor i versene 
brugt i udvidet betydning om 
enhver der arbejder på vejen. 
Vejmandsarbejdet var ud-
formet i den tidligere nævnte 
instruks. 
Mange af instruksens be-
stemmelser bruges som rette-
snor for arbejdet endnu den 
dag i dag. 

Efter vejens betydning var 
distrikterne delt i 3 klasser. Før-
ste klasse omfattede distrikter 
med den største færdsel. De 
var 3-4 km lange, og der skul-
le arbejdes på vejen hver 
dag i ugen hele året rundt. 2. 
og 3. klasse havde indtil den 
dobbelte længde, og der 
arbejdedes kun visse dage i 
ugen. 

De nødvendige redskaber til 
arbejdet sørgede amtsrådet 

for at anskaffe. Vejmanden 
var ansvarlig for dem og fik et 
årligt tilskud til vedligeholdel-
se, således at de ved afgang 
fra tjenesten kunne afleveres i 
nogenlunde stand. 
I mange amter havde vej-
manden en særlig tjeneste-
kasket med skilt, ligesom en-
kelte amter bevilgede tjene-
ste-regnfrakker for at vej-
manden kunne arbejde i 
regnvejr. 

Selvom vejmanden efter lo-
ven skulle være fast ansat 
kneb det i visse amter at 
overholde bestemmelsen. 
I et amt foretrak man, trods 
indenrigsministeriets henstilling 
om ændring, at fortsætte 
med at udlicitere vejmands-
arbejdet, idet man henviste til 
amtets dårlige økonomi og at 
man ved antagelsen af det 
laveste bud tog hensyn til 
vejmandens duelighed. 
Der var dog bedring af hans 
forhold på vej. Var den end 
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spæd, var den dog en er-
kendelse af vejmandens dår-
lige økonomiske stilling. For-
bedringen bestod i, at et jysk 
amt i 1906 oprettede en 
hjælpekasse for dets vejper-
sonale. 

Bestyrelsen, der bestod af to 
amtsrådsmedlemmer og vej-
inspektøren, kunne bevilge 
vejmanden hjælp af kassen, 
når trang dertil skønnedes at 
være til stede, og omstæn-
dighederne i det hele taget 
talte derfor. Ligeledes kunne 
der tilstås begravelseshjælp i 
tilfælde af en vejmands død. 
Dog kunne hjælpen ikke 
overstige 50 kr. i et regn-
skabsår. Større beløb kunne 
kun bevilges af amtsrådet. 

Også en lovende begyndelse 
til en pensionsordning blev 
nedfældet i hjælpekassens 
statutter, idet de lovede, at 
"for så vidt kassens midler i 
tidens løb skønnes at tillade 

det, kan der af denne med 
amtsrådets samtykke udredes 
understøttelser til afgåede 
vejassistenter og vejmænd 
samt til deres enker". 
Midlerne til hjælpekassen skul-
le baseres på indtægter, der 
hidrørte fra: 
1. Mulkter, som vejmændene 

var ikendte. 
2. Mulkter for forsinket arbejde 

eller forsinkede leverancer 
til vejvæsenet, for så vidt 
de ikke oversteg 50 kr. 

3. Beløb, der blev sparet ved 
vakancer i vejmandspos-
terne.

Selv om der, især over kilder-
ne til hjælpekassens finansie-
ring, er et lidt tragikomisk 
skær, var hjælpekassen dog 
et stort fremskridt, ikke alene 
af økonomisk art, men mere 
som udtryk for en vågnende 
forståelse for de socialt dår-
ligst stillede i samfundet. 

Når billedet af vejmandens 
sociale forhold tegner sig som 
tilfældet er, må det ikke 
glemmes, at han absolut ikke 
var dårligere stillet end tusin-
der andre nederst i sam-
fundspyramiden. En ufaglært 
byarbejder tjente dengang 
32-40 øre i timen. En vejmand 
tjente ca. 2,00 - 2,25 kr. pr. 
dag, derudover havde han i 
regelen et husmandsbrug til 
at supplere indtægterne. De 
regoristiske regler, han måtte 
underkaste sig, var prisen for 
den faste ansættelse. Disse 
regler bunder i, at vejmands-
hvervet var et meget selv-
stændigt arbejde, hvor sta-
digt opsyn var umuligt, og 
desuden var vejvæsenet i 
lighed med jernbanerne 
gennem dets første mange år 
organiseret efter militært 
mønster. 
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Vejmandsinstruks fra
Odense Amt 
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Rabathække, greb, 
kost og skovl 

Pensionering i egentlig for-
stand var endnu ikke indført, 
men i mange amter var dette 
forhold ordnet ved, at vej-
manden betalte et beløb pr. 
måned til en alderdomsfond, 
hvortil amtsrådet også bidrog 
med det samme beløb som 
vejmanden og efter 10 års 
forløb med det dobbelte. 

Det var den 
tilsynsførende 
vejassistents 
opgave at på-
se, at instruk-
sen blev over-
holdt, og at de 
enkelte vej-
mænd passe-
de deres ar-
bejde.  
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Vejassistentdistriktet var ofte 
på 100 - 150 km landevej, og 
det var besværligt og lang-
sommeligt at komme igen-
nem med hest og vogn. Cy-
kel og motor kom først 30-40 
år senere i perioden ved år-
hundredskiftet.  

Mange forskellige metoder 
blev anvendt for at holde 
vejmændene til ilden og for-
hindre alt for megen sludren 
med de vejfarende. De 
nærmest liggende midler her-
til var trusler om afsked. Bø-
der, fradrag i lønnen eller 
inddragelse af fridage. Der 
kan også nævnes eksempler 
på, at korporlig afstraffelse er 
blevet benyttet af militært 
indstillede vejassistenter, der 
tillige forlangte, at vejman-
den skulle stå ret med huen i 
hånden, hver gang han mød-
te sin overordnede. 

Vejenes naboer og vejmæn-
dene var glade når vejassi-

stentens besøg var overstået 
og de havde fået den mere 
eller mindre velfortjente røffel. 
For vejmændenes vedkom-
mende var det alt afgørende 
at undgå bøder eller andre 
repræsalier af økonomisk art. 
At respekten for vejassisten-
ten, i daglig tale kaldet assi-
stenten, var stor ses af følgen-
de historie: 

En juridisk kandidat, ansat i et 
ministerium, var under aftje-
ning af sin værnepligt en kort 
tid indkvarteret hos en vej-
mand. Denne tog ikke me-
gen notits af kandidaten: thi 
hvad betød en kandidat. 
Så kom der et brev til solda-
ten med udskrift Hr. assistent 
P.. og nu forandredes vej-
mandens optræden, thi en 
assistent var en betydelig per-
son, der skulle behandles 
med respekt og ærefrygt, el-
lers kunne det let gå galt. 
At vejmændene også kunne 
optræde med fynd og klem 

mod deres overordnede, når 
de mente, at kravene var for 
store, udviser følgende brev til 
amtsvejinspektøren fra en 
vejmand, der siger fra: 

"Hvad angoende vejmands-
indstruds vil jeg bemerke at
udkjørsel af vejmaterialer 
med en trillebørdt er noget 
pjat, da det ligger på den 
østre oplagsplads i Øster-
bjerg, det gør jeg ikke indpå. 
og ligeledes sporfri og ron-
formet uden materialer det 
anser jeg for en ubillig for-
dring. Og jeg vil have mine 
penge 32 kr. den 1 hver må-
ned, jeg vil ikke have nogen 
henstand af amtet for 1 K. om 
dagen. 

Aftaget udskrift og dermed 
ferdig. 
C.B. - Vejmand." 



E. Kjemtrup Vejmanden

76

Til vejmandens mange pligter 
hørte også at føre et nøje op-
syn med vejen og de anlæg, 
der hørte den til. For at undgå 
idømmelser af mulkter eller 
afskedigelse skulle han til sine 
overordnede anmelde en-
hver form for vold mod eller 
egenmægtig forandring ved 
vejenes anlæg, f.eks. hvis no-
gen pløjede eller lod sine kre-
aturer græsse på vejenes 
arealer. 

Vejmanden inspicerer vejen 

Vintervejr kunne blive en dyr 
fornøjelse for vejmanden. 
Ganske vist var der ikke me-
get eller slet intet arbejde at 
udføre, hvis elementernes ra-
sen stod ind over landet i 
længere tid. Men instruksen 
havde taget højde for alle 
eventualiteter; derfor hed det 
i den, at hvis "hans arbejde 
har været indskrænket og 
lettet i betydelig grad, bør 
han, når vejrliget atter tillader 
arbejde på vejen, selv be-
koste den daglejerhjælp, som 

distriktets pasning da mulig 
måtte udkræve". 

OMLÆGNING AF 

VEJMÆNDENES FRIDAGE I 

TØNDER AMT. 

I Tønder Amtsraads Møde den 

22. November 1924 forelaa en saa-

lydende Skrivelse fra 

Amtsvejinspektøren: 

”Som det vil være Amtet be-

kendt, tilstaaes der i Henhold til 

”Instruks for de ved Tønder Amts 

Vejvæsen ansatte Vejmænd” enhver 

Vejmand, som efter Vejvæsenets 

Skøn har udført de ham paahvilende 

Arbejder forsvarligt, Frihed for 

Tjenesten saaledes: 

2 Dage i Høhøsten og 4 Dage 

om Ugen i Tidsrummet fra den 23. 

Juli til den 31. August. 

Denne Bestemmelse er optaget i 

Amtets Instruks fra tilsvarende In-

strukser i andre Amter og stammer 

formodentlig fra en Tid, da der ikke 

fandtes ssa mange Automobiler som 

nu, og den kunde da være god nok. 

Men med den Automobiltrafik, der 

nu finder Sted paa Landevejene, 

maa jeg anse det for grumme uhel-

digt, at Vejmændene kun er paa 

Vejene 2 Dage om Ugen i August 
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Maaned, som i Almindelighed er 

meget regnfuld samtidig med, at 

trafikken er stærk, og jeg tillader 

mig da at foreslaa, at denne Be-

stemmelse bortfalder, og at der i 

Stedet for indføres den Bestemmel-

se, at Vejmændene i Marts, April, 

Maj, September, Oktober og No-

vember Maaneder har 6 og i de 

øvrige Maaneder 5 ugentlige Ar-

bejdsdage. Antallet af Arbejdsdage 

i Aaret vil blive det samme i begge 

Tilfælde.”

Vejudvalget indstillede, at 

Amtsvejinspektørens Indstilling 

godkendes, saaledes at Amtsvejin-

spektøren bemyndiges til at ordne

Sagen i Enkeltheder, og Amtsraadet 

vedtog Vejudvalgets Indstilling. 

Fra 1880’erne til mælketankbiler-
nes tid hørte mælkekusken med 
til den daglige trafik på vejene. 
Her er Chr. Boutrup på vej til Brej-
ning-Muldbjerg mejeri omkring 

1950. Egns-
museet i 
Spjald

I dette århund-
redes første ti-år 
rullede de sidste 
diligencer på 
de danske veje. 
Billedet er det 
eneste eksiste-
rende af en 
diligence, foto-
graferet ”i mar-
ken” 

Også på en trehjulet De Dion-
Bouton kunne man i 1902 tage 
familien med på søndagsture. 
Madkassen fandt man plads til 
mellem passagerernes fødder. 
DVK
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2.3.2 Automobilets betydning 
for vejmandens arbejde 

Omkring år 1900 begyndte 
bilerne at dukke op; i 1912 var 
der 1600 biler, men allerede i 
1928 var der 10.000. 
I 1913 blev den tilladelige has-
tighed sat op fra 10 til 50 km/t,
og det skabte for alvor pro-
blemer.

Fortid og 
fremtid 
mødes 
omkring 
datidens 
mest ef-
fektive 
trans-
portmid-
del, toget. 
Fortiden  
er ano-
nym mens fremtiden repræsen-
teres af en redaktør fra Aalborg 
og hans Oldsmobile. DVK 

Amtsvejinspektør kaptajn Poul-
sen Tønder, sammen med vejas-
sistent (chauffør) sergent Kai 
Lomholdt 

Navnlig de tunge lastbiler var 
til stort besvær. Klagerne over 
vejenes tilstand blev hyppige-
re. 

Den danske Triangel lastbil kunne 
transportere seks tons med 
18 km/t. Så chaufføren havde god
god tid til at blive våd

I dag hedder denne vej lige syd 
for Hillerød ”Sekundærrute 201”. 
Først i tyverne var det en hoved-
vej 
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De første 
lukkede biler 
var egentlig 
kareter sat 
på en ram-
me med mo-
tor. Prinsesse 
Maries De-
launay-
Belleville fra 
1906 findes 
endnu og 
står på Danmarks Tekniske Mu-
seum i Helsingør. TM 

Allerede i 1912 kunne man leje 
en turistbus til en udflugt – forud-
sat at man tilhørte det bedre 
borgerskab som havde råd til 
den slags fritidsfornøjelser. Blandt 
passagererne er den senere 
kendte maler O. Kielberg. DVK 

Nogle af bus-
serne i Helsin-
gør havde den 
danskkonstrue-
rede chassis-
forlænger 
Longframe, 
derfor det ekstra sæt baghjul. I 
tyverne var bussernes bredde 
ikke noget problem i de smalle 
gader, men som busser med 
årene blev bredere måtte Carl-
sens Karrosserifabrik i Humlebæk 
fortsætte med at bygge smalle-
re busser til Helsingør. DVK 

Den øgede trafik stillede store 
krav til vejmændene. 
Nu var det biler, der sled på 
vejene, og der måtte maski-
ner til at holde dem vedlige.  

Dette satte sit præg på vej-
væsenets arbejde fra øverst 
til nederst, til de fordringer der 
måtte stilles til vejmænd. 
Vejmandsarbejdet var nu i 
mere udpræget grad blevet 
et fagarbejde, der krævede 
flere års uddannelse af en 
vejarbejder, inden der kunne 
opnås indrullering i den faste 
vejmandsstab. 
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De ubundne vejbefæstelser 
krævede en hurtig indsats for 
at holde den motordrevne 
trafik igang på tålelig vis. 
Om sommeren var støvpla-
gen så omfattende, at mark-
afgrøderne langs vejene led 
skade. Og vejbelægningen, 
der bestod af en blanding af 
ler og grus, blev sporkørt og 
stenet. 
I forårs- og efterårsmåneder-
ne blev kørebanerne opblødt 
og bæreevnen svigtede. 
For at kunne afhjælpe de 
fortløbende skader på køre-
banerne måtte vejmændene 
betjene sig med vejhøvle hes-
tetrukne eller motordrevne. 
For at binde støvet påførte 
man vand, men virkningen 
var af kort varighed. Senere 
gik man over til at bruge hy-
groskopiske stoffer (Chlorcal-
cium, Chlormagnium, Natri-
umclorat m.f.). 

Stofferne blev påført vejen  
granuleret eller opblødt i 
vand. 

Ubehandlet grusvej 

Chlorcalcium-behandlet grusvej 

Grusvej med ”vaskebrædt”-
overflade 

Grusvej med huller 
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Vandvogn: 
ved vejarbej-
de bruges 
almindeligt 
bruserør, ved 
gadevanding 
som regel 
sidebrusere. 
Cliché H. 
Meisner-
Jensen 

Læsse-
maskine. 
Cliché H. 
Meisner-
Jensen 

Vejskraber, datidens grader 

Motor-
skraber 
(grader) 

Damptraktor 

10 tons damptromle – Dansk fa-
brikat fra først i 1900’erne. Om-
kring 1870 kom de første damp-
tromler på markedet. Den første, 
som blev importeret til Danmark, 
står på Teknisk Museum i Helsin-
gør 
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Vintrene og det følgende tø-
brud blev i årene efter lastbi-
lernes fremkomst et tilbage-
vendende problem for vej-
mændene. 
De forholdsvis nyanlagte veje 
som vejkorpset og ingeniør-
korpset havde udført efter 
J.R.F. Marmillods recept kun-
ne ikke bære den stigende 
trafik. I årene 1912 - 1924 var 
vejene under tøbruddet fuld-
stændig opkørte. 

Landevejen mellem Århus og 
Silkeborg efter 
tøbruddet 

Vejmændene 
forsøgte at op-
retholde trafik-
ken ved at ud-
bedre skaderne 
med granris og 
lyngtørv, som 
senere blev af-
dækket med 
lerblandet grus. 
Man erkendte, 

at vand i vejene efter strenge 
vintre var årsag til, at lastbi-
lerne kunne bryde den tykke 
belægning på hovedlande-
vejene og det spinklere bæ-
relag på landevejen, som 
dengang hovedsagelig be-
stod af grus blandet med ler, 
men man forsøgte ikke at løse 
vandproblemet.  
Den tekniske Forening havde 
allerede i 1914 prisbelønnet 
en afhandling om støvfrie ve-
je af kommuneing. cand. po-
lyt. H.V. Christensen. 

Han skriver, at vejkassen bør 
drænes på langs af vejen 
med alm. 8 cm drænrør lagt i 
en afstand af den halve vejs 
bredde og i 0,8 m dybde. 
Havde man fulgt denne af-
handling havde man undgå-
et mange af eftertidens ska-
der. 
Manglende afvanding i for-
bindelse med de øvrige 
ovenfor nævnte belæg-
ningsmaterialer, gav med sik-
kerhed en frostfarlig 
vejbelægning. 
Granris og lyngtørv, i delvis 
udrådnet stand, er stadig at 
finde under asfalten i gamle 
veje. Man har fundet lagtyk-
kelser på op til 20 cm Morr 
lignende (fjedrende) muld, 
med planterester som be-
kræfter brugen af oven-
nævnte materiale. 
Set med vore øjne var trafik-
ken dengang ikke særlig om-
fattende. 
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Man havde på hovedlande-
vejen mellem Horsens og Vej-
le talt en dagtrafik med last-
biler på ialt 80 lastbiler à 8 t 
og skønnede en lastbiltrans-
port på sammenlagt 1000 
t/døgn. 
Man stod åbenbart magtes-
løs over for problemet og stil-
lede sig tilfreds i håbet om, at 
regeringen ville give amtsrå-
dene bemyndigelse til at for-
byde lastbiltrafik i tøbruds-
perioder. 
Var bilerne et problem for de 
grusbefæstede veje, var de 
det endnu mere for de man-
ge landevejs- og bivejsstræk-
ninger som fortsat henlå som 
jordveje. 
Eksempelvis kan nævnes Ål-
bæk-Skagenvejen. 
Den bestod da - som det 
hedder i overvejinspektørens 
indberetning - "blot af en ind-
kastet sandvej, der i fugtigt 
vejrlig var meget blød og i 
tørt vejr meget tung og san-
det". "Da Skagenbanen nu 

var bygget", hed det videre, 
"havde vejen kun betydning 
for et par gårde og klitplan-
tagen, hvorfor den godt kun-
ne gå over til at være bivej". 
Det gjorde den så, og det 
klarede man sig med til 1920.

Ålbæk-Skagen vejen 

På det tidspunkt begyndte 
motorfolket, repræsenteret 

navnlig af Forenede Danske 
Motorejere - at gøre vrøvl. 
Amtsrådet syntes imidlertid, at 
vejen var god nok. 
Den bestod over ca. 12 km af 
en jordvej, "og" sagde amts-
rådet, "den får hvert forår en 
lyngbeklædning og resten af 
året en stadig planering af to 
faste vejmænd". 

Ministeriet krævede vejen 
optaget på landevejsforteg-
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nelsen og istandsat efter reg-
lerne for landeveje. Det ville 
amtsrådet ikke, og Vestre 
Landsret  og Højesteret sta-
tuerede, at ministeriet ikke 
kunne tvinge det til at opta-
ge vejen som landevej. 

I denne sag stod det kommu-
nale selvstyre sig således. 
Men situationen var selvfølge-
lig uholdbar. Den blev derfor i 
løbet af de kommende år løst 
på den måde, at man uden 
at genere det lokale selvstyre 
og uden at anvende stokke-
metoder sørgede for, at mini-
steriet fik passende økonomi-
ske midler at gøre godt med 
til særlige vejarbejder. 
På den måde kunne man 
fremme udbygningen af de 
gennemgående veje til den 
standard, som motorfærdslen 
krævede. 
Takket være den stadig sti-
gende strøm af motorafgifter i 
tiden fra slutningen af tyverne 
til 2. verdenskrig, var dette 

ikke vanskeligt. Der opbyg-
gedes et sindrigt system for 
fordelingen af motorafgifter-
ne, der dels favoriserede de 
kommuner, der selv brugte 
penge på deres veje, dels 
gav staten rådighed over 
meget betydelige beløb, som 
kunne an-
vendes
både til at 
fremme
bygningen 
af veje, 
som særlig 
interesse-
rede bilis-
terne, og til 
at kontrol-
lere, at de 
blev udformet så de egnede 
sig til motorkørsel. 
Alt dette var til stor gavn for 
den beskæftigelsesfremmen-
de politik, som under statsmi-
nister Staunings ledelse gen-
nemførtes i løbet af 1930'erne. 
Man må her huske på, at vej-
bygning den gang i overve-

jende grad foregik som 
håndarbejde. Bortset fra 
damptromlerne var de første 
vejmaskiner kun lige ved de-
res gennembrud, da krigen 
standsede udviklingen i den 
retning. 

Som man så det overalt i landet i 
kriseårene i 30'erne og frem til 
krigen. Fra hovedlandevej  A1 
mellem Sorø og Slagelse. Muligvis 
omkring 1940. Dansk Vejtidsskrift 
nr. 3, 1988 
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A: Grusvogn. 
B: Trækkende  
køretøj.   
C: Tjærevogn 

Motorfolkets 
kritik og de 
bedre øko-
nomiske
muligheder i 
form af am-
ternes og kommunernes an-
del i motorafgifterne satte 
gang i vejvedligeholdelsen 
og nye vejanlæg. 
Administrationen blev i væ-
sentlig grad præget af denne 
udvikling. 
Fornyelse og modernisering af 
administrationsstaben måtte 
dog komme lidt efter lidt, da 
man ikke uden videre kunne 
afskedige ældre veltjente 
folk. 
Man kom også ind på at dele 
vejmandsarbejdet i to grup-
per, hvoraf den ene omfat-
tede det daglige tilsyn, eller 
som de populært kaldtes 
"stuepigegerningen" og  

den anden arbejdet ved nye 
vejanlæg: Jordarbejde og 
kørebanebelægninger. Disse 
sidste arbejder udførtes enten 
af vejvæsenet selv eller ved 
entreprenør, og man brugte 
så de mest egnede vejmænd 
som kolonnearbejdere, trom-
leførere, chauf-fører eller som 
tilsynsførende, medens den 
daglige pasning "stuepigear-
bejdet" blev overladt til vej-
mænd af de ældre årgange 
eller til dem, der ikke egnede 
sig til maskinarbejde. 
Vejmandsarbejdets sammen-
ligning med stuepigegernin-
gen har undertiden faldet en 

stor maskulin 
vejmand for 
brystet. 
Sammenlig-
ningen kom-
mer af, at en 
stuepige, som 
passer sit ar-
bejde og sør-
ger for at alt i 

huset er i orden til herskabet 
kommer hjem, er sjælden 
vurderet efter fortjeneste, 
men lægger hun sig syg nog-
le dage falder husordenen fra 
hinanden. 
Noget tilsvarende kan siges 
om vejmanden; hans arbejde 
blev heller ikke vurderet efter 
fortjeneste, navnlig ikke af 
ukyndige. 

Den nye færdsel krævede 
ikke alene en maskintromlet 
makadam, men den skulle 
også behandles med tjære 
eller asfalt for at være støvfri 
og modstandsdygtig mod au-
tomobilernes påvirkning. 
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Sand, grus og skærver var 
vejmændene kendt med, 
men asfalt og tjære til vejar-
bejder var noget helt nyt, som 
de ikke havde været ude for 
tidligere, og der var naturligvis 
børnesygdomme at overvin-
de. 

Da det første hold vejmænd, 
der blev sat i arbejde med 
overtjæring, kom hjem om 
aftenen, måtte de klæde sig 
om i udhusene, da deres re-
spektive koner ikke ville have 
dem ind i stuerne, fordi de var 
tilsølet med tjære. 
Det blev nødvendigt at give 
smudstillæg eller at anskaffe 
overtrækstøj. Men ikke nok 
med det. Den varme tjære 
angreb øjne og huden i an-
sigtet og på hænderne. Der 
måtte masker og handsker til 
samt salve og pudder for at 
holde arbejdet gående uden 
alvorlige sygdomstilfælde. De 
første ubehagelige erfaringer 
afskrækkede dog ikke, og 

udsigten til en god dagløn 
hjalp på den lange arbejdstid 
ved dette sæsonarbejde, 
hvor det gjaldt om at udnytte 
det tørre varme vejr, medens 
man havde det. 

Snart var overfladebehand-
linger i gang landet over og 
gjorde deres til at redde de 
danske landeveje fra et tru-
ende sammenbrud. 
Man eksperimenterede med 
forskellige belægninger, ho-
vedsagelig med varm tjære 
og asfaltemulsion som den 
bedste vejbelægning. En vig-
tig faktor i dette udviklingsar-
bejde blev Dansk Vejlabora-
torium - nu Vejteknisk Institut, 
som oprettedes i 1928. 

Der måtte endvidere ske en 
forstærkning af vejene, for at 
de kunne klare lastvognene. 
For landevejenes vedkom-
mende var de fleste forsynet 
med slidstærke belægninger i 
1930'erne. Bivejene derimod 

var først klar til at tage lastbil-
trafikken midt i 1960’erne. 

Vejnettets udbygning omfat-
tede først og fremmest for-
stærkning af befæstelsen, 
forbedring af længdeprofilet 
og linieføringen samt udvidel-
se af kørebanen. I byerne var 
der ikke umiddelbart de 
samme belægningsproble-
mer som på landet, idet ga-
derne gennemgående var 
brolagte. 

Sådan sad vejmændene året 
rundt og fremstillede materiale til 
vedligeholdelse af vejene. Alle 
tænker vel på Jens Vejmand, 
men manden på billedet hed nu 
Per Banke og var fra Ringe 
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Disse for-
stærkningsar-
bejder med-
førte, at skær-
veslagningen 
som beskæf-
tigelsesforan-
staltning fik en 
ny epoke, idet 
der fortsat var 
et par tusind 
km grusveje, 
som endnu 
manglede en 
makadamise-
ring. 
Ordet maka-
damisering 
stammer fra 
princippets 
opfinder, den 
engelske vej-
tekniker J.L. 
Mac.Adam, 
1756-1836. 
Metoden blev 
indført i 1820. 

Oversigt over landevejens be-
fæstelse 

Chaussèbrolægning blev 
hovedsagelig brugt i byom-
råder, dog var der amter, 
som i løbet af 1930’erne 
befæstede store strækninger 
med chaussèsten. Et enkelt 
amt nåede at befæste 235 
km landevej med chaussè-
sten.

Otte brolæggere i arbejde i 
Humlum i 1936 eller 1937. Nogle 
af dem arbejdede sig bogsta-
veligt talt på knæene ”bag-
læns” fra den ene ende af am-
tet til den anden. Foto: Lokalhi-
storisk Arkiv for Struer Kommune 
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Brolæggerværktøj 

Chaussébrolægning med de 
næsten kubiske granitsten i bue-
formede skifter. Foto: Torben 
Skov 

Hovedlandevejen København-
Korsør.  Træbrolægning 

Den færdige vejbane, dog end-
nu ikke udløbet med sand 

1931. Sognevej i Hareskoven, Lille 
Værløse Kommune. Klodserne 
”sættes” på det ved hjælp af en 
skabelon afrettede sandlag. Sto-
re og små klodser blandes gan-
ske naturligt mellem hverandre 

Træbrolægningen blev ud-
fyldt med sand og afdækket 
med en overfladebehandling 
med tjære eller asfalt. 
Overtjæring med almindeligt 
gasværkstjære blev dog ef-
terhånden den mest brugte 
belægning frem til slutningen 
af anden verdenskrig. 
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For at overtjæringen skulle 
lykkes, måtte kørebanen først 
makadamiseres, d.v.s. på- 
føres et mindst 10 cm tykt lag 
skærver 45/65 mm efter at 
grusvejen var jævnet og 
tromlet omhyggeligt. 

Motortrom-
le med 
stenknuser. 
Munktell 
motortrom-
le årgang 
1914 med 
skærveknu-
ser. Thisted 
amts vej-
væsens 
arkiv 

Kæbeknuser 

Kegleknuser 

Med makadamiseringens ind-
førelse blev skærveforbruget 
så omfattende, at stenslage-
ren måtte have mekanisk as-
sistance. Stenknuserne blev 
ofte drevet af et lokomobil 
eller en vejtromle. 

Efter endt tromling - sanding 
og vanding af skærvelaget, 
blev det renfejet således, at 
skærverne var frigjorte for 
sand i nogen dybde og fuld-
stændig tørre og rene. Deref-
ter påføres ca. 70-80o varm 
tjære i en mængde af ca. 
2 kg/m2, hvorefter der blev 
påført rent groft sand i så stor 
mængde, at tjæren kunne 
opsuges. Derefter blev be-
lægningen tromlet. 
Efter 1 til 2 års forløb påførtes 
en overfladebehandling med 
1,4 - 1,6 kg varm tjære/m2

som blev afdækket med 
10/15 mm perlegrus, der blev 
tromlet med en let tromle. 
Udlægning af tjære og grus 
var i starten håndarbejde.  
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”Moderne” damptromle som var 
i brug herhjemme indtil først i 
1950’erne 

Motortromle, Dansk fabrikat. År-
gang ca. 1920 i brug indtil først i 
1970’erne 

Landevejen ved Vinderup 

Overtjæ-
ring med 
kande 
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Lille håndspredemaskine 

Automatisk tjærespreder for hes-
tetræk. Cliché Dansk Vejtids-
skrift 

Vogn til 
trans-
port af 
tjære-
tønder 

Overflade-
behandling 
med hånd-
kraft. Foto er 
venligst ud-
lånt af Colas 
Vejmateriale 
A/S 

Til afslutning 
tromles perleste-
nene ned i be-
lægningen og 
belægningen er 
færdig til atter at 
tage imod trafik-
ken. Foto er ven-
ligst udlånt af 
Colas Vejmateri-
ale A/S 



E. Kjemtrup Vejmanden

92

Brand-
sprøjten 
kunne
også
bruges til 
rengø-
ring af 
mak-
adam-
men 

”Overfladebehandling 1934” 

Flappermaskine 

Selvkørende grusspredemaskine. 
Model VL 
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Maskinerne til et tjærehold kom 
efterhånden til at bestå af 1 
traktorfejemaskine, 1 skurvogn, 1 
redskabsvogn, 1 flappermaskine 
og 1 let grusspredertromle 

Tjærevarmecentral 

Emulsionsfabrik 

Flapper efterløber 

Læssemaskine

Den ansvarlige vejformand 
tog bestik af vejret, vejens 
tilstand og derefter bestem-
melse om doseringen af tjæ-
re. 
Vejmanden bag flapper-
maskinen sørgede for, at do-
seringen af tjære blev over-
holdt nøje. 
Vejmanden på grusspreder-
tromlen tog sig af perlegrus-
doseringen og en omgående 
tromling. 
Vejmanden på traktorfeje-
maskinen sørgede for vejens 
renhed og fremdrift af flap-
permaskinen. 
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Derudover var der i regelen 2-
3 løst ansatte vejmænd til af-
stikning af kørebanekanter og 
læsning af perlegrus på grus-
spredertromlen. 

Disse mænd, formanden og 
maskinførerne var eksperter. 
Mon ikke de fleste vejassis-
tenter har måttet lide den tort 
at blive underkendt og udsat 
for overbærende smil, efter et 
forsøg på at vise en vejmand, 
hvordan man håndspreder 
perlegrus jævnt, eller fastsæt-
ter den rette tjæredosering. 
Det værste der kunne ske 
vejassistenten var, at man 
rettede sig efter hans anvis-
ning og at overfladebehand-
lingen derefter mislykkedes. 
En overfladebehandlings le-
vetid var i regelen 4-6 år og 
under særlige omstændighe-
der helt op til 18 år. 
I mange amter fortsatte man 
med at udføre overfladebe-
handlinger i eget regi frem til 
midten af 1960'erne, hvorefter 

belægningsarbejder i stigen-
de omfang blev overdraget 
til entreprenører, idet det ef-
terhånden kostbare materiel 
ikke kunne anskaffes og bru-
ges af et enkelt amt på ren-
tabel vis. 

Til toplagsfyldninger på nye 
skærve eller singelsmakada-
miserede kørebaner brugte 
man ofte asfaltemulsioner; 
det var i regelen naturasfalt 
emulgeret med 40-60% vand. 
Toplagsfyldningen blev udført 
efter samme teknik som tjæ-
reoverfladebehandlingen. 
Den nye belægning blev fe-
jet, men 
behøvede
ikke at være 
tør. 
Skærve- el-
ler singels-
belægnin-
gen skulle 
renfejes i ca. 
1 cm dyb-
de, hvoref-

ter der blev påført ca. 4 kg 
40% emulsion, som efter koa-
gulationen blev påført perle-
grus, der året efter blev af-
dækket med ca. 2 kg 60% 
emulsion og påført perlegrus. 
Arbejdet blev udført med 
håndkraft eller delvis ved 
brug af maskiner. 

Det krævede et godt hånde-
lag fra vejmændenes side, 
hvis arbejdet skulle resultere i 
en jævn kørebane. 

Emulsionssprøjte til håndarbejde 
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MASTA. Udlæg-
ningsvogn med 
spredebakke 

MASTA V. 
Emulsions-
sprede-
maskine til 
udspred-
ning direk-
te fra em-
ballagen 

Motor-
emulsions-
sprøjte-
maskine 

4-hjuls transporttraktor (Nohab) 

Emulsionsspredere 
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Afdækning af den asfalterede 
overflade med perlesten eller 
småskærver, som i forvejen er 
henlagt i små bunker mellem 
træerne langs landevejen 

Tilsynet 
med de 
overtjæ-
rede veje 
måtte 
være
omhyg-
geligt og 
mere
end no-
gensinde 
før krævedes det, at fejl og 
mangler omgående blev ret-
tet, og vejmanden havde et 
medansvar for, at dette ske-
te. 
Mange andre nye metoder 
kom efterhånden frem på 
markedet, såsom asfalt og 
tjærebeton, tæppebelæg-
ning, cementbeton, og de 
krævede alle omhyggelighed 
og nøjagtighed i udførelse. 

Sidstnævnte nye metoder 
blev i regelen udført af entre-
prenører af tidligere nævnte 
årsag. 

Medens vejmandsarbejdet 
før maskintromlingens indfø-
relse særlig var henlagt til ef-
teråret, gik det nu for sig hele 
året rundt. 

2.3.3 Drift og vedligehold af 
vejene 

Samtidig med at vejenes 
jævnhed voksede, stilledes 
der større krav til at modvirke 
glat føre, når frosten satte ind. 

Vel havde det været nød-
vendigt at gruse for hestekø-
retøjer på bakker og i nær-
heden af byerne, men den 
voksende færdsel med mo-
torkøretøjer medførte en be-
tydelig mere omfattende 
grusning, selv om den ikke var 
obligatorisk, måtte hensynet 
til færdslen medføre en fuld-
stændig organisering af vej-
mandsarbejdet på dette om-
råde.  

Loven om snekastning af 22. 
april 1904 bestemmer i sin før-
ste paragraf, at det er Køb-
stad- og Sognekommunerne, 
der skal sørge for snekastning 
på de offentlige gader, veje 
og gangstier indenfor kom-
munens grænser. Amternes 
vejvæsen har ikke pligt til at 
beskæftige sig med disse ar-
bejders udførelse. Snekast-
ningensbyrden fordeles på 
ejerne eller brugerne af de i 
kommunen liggende ejen-
domme enten i forhold til 
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ejendomsskyld eller folkehold, 
og de fleste af lovens para-
graffer vedrører regler for 
denne fordeling. 
Kommunalbestyrelsen træffer 
bestemmelse om, hvormange 
kredse, kommunen skal deles 
i, og for hver kreds beskikkes 
en snefoged for 3 år ad gan-
gen. Politimesteren fører tilsy-
net og amtmanden overtilsy-
net. 

Jordejernes hoveri med hen-
syn til snerydning på vejene 
fortsatte for så vidt angår  
landevejene indtil Lov nr. 158 
af 13. april 1938 pålagde am-
terne pligt til at rydde sne på 
de veje, de bestyrede. 
Efter den tid blev snekasterne 
lønnede, men havde pligt til 
at møde op når snefogeden 
varslede dem. 
For bivejenes vedkommende 
aftrappedes pligtarbejdet i 
takt med den stigende ar-
bejdsløshed for helt at ophøre 
et par år efter krigen. 

I nogle amter havde man en 
snefoged for hver 4-5 km vej, 
som først blev aflønnet, når 
han trådte i funktion, hvilket 
skete efter vejmandens tilsi-
gelse. Snerydningen foregik 
hovedsagelig med håndkraft 
indtil lastbilerne med sneplo-
ve kunne gøre sig gældende. 
Det var ikke ualmin-
deligt, at der blev 
beskæftiget op til 
1000 snekastere på 
landevejene i et amt 
efter et større sne-
fald, og at rydningen 
af vejene varede op 
til 10-12 dage. 

Vintervedligeholdel-
sen, glatførebe-
kæmpelse og sne-
rydning, blev i takt 
med den mo-
toriserede trafiks 
fremtrængen en 
væsentlig del af 
vejmændenes ar-
bejde i vinterhalv-

året, det stillede store krav til 
deres konduite og helbred; 
F.eks. ved glatførebekæm-
pelsen skulle han tage stilling 
til om vejene skulle gruses. 
Skønnedes at grusning var 
nødvendig, måtte han hyre 
et hestekøretøj eller senere en 
lastbil, læsse den med sand 

for derefter 
svedig i kul-
de at stå på 
vognenes
lad og spre-
de sandet. 

Grusspreder 
med massive 
gummiringe 

Let vinkelfor-
met sneplov 
for 1½t. Ford 
og Chevrolet 
lastvogne 
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I tiden op til den anden ver-
denskrig overtog lastbilerne i 
stigende grad snerydningen.  

For at hindre sneen i at lukke 
vejene opsatte man sne-
skærme ofte 100 m/km vej.  
Opsætningen og nedtagnin-
gen af disse var et strengt ar-
bejde for vejmændene. 

Distriktsvejmændenes største 
arbejde, forårs- og efterårs-
månederne, var vedligehol-
delse af vejenes sidearealer 
og udstyr, autoværn og af-
mærkning. 

Det var kutyme at udstyret 
skulle være rengjort og malet 
inden Pinse.
Derefter var græsslåningen 
den store belastning. Først 
skulle mælkebøtterne og an-
det ukrudt, som kunne være 
til gene for 
landbruget, slås 
indtil flere gan-
ge. Herefter 
kom den egent-
lige 1.ste græs-
slåning af hele 
det græsbe-
voksede areal, 
som udgjorde 
ca. 0,5 ha/km 
vej. 
De fleste vejmænd foretrak 
en lyngle til arbejdet. 
Sidst på sommeren skulle 
græsset slås sidste gang. 
En vejmand med et distrikt på 
15 km skulle således pr. år slå 
ca. 20 ha græs, hvilket svarer 
til en mellemstor landbrugs-
ejendom. 

Når man tager i betragtning 
hvor ubekvemt det var at 
skulle stå i grøfter og på stejle 
skråninger og svinge leen, 
forstår man kravene til vej-
mændenes fysik. 

Vejmanden – som man så ham 
indtil maskinerne afløste leen 

Som sammenligning kan 
nævnes, at en landmand på-
regnedes at kunne høste  
0,5 ha pr. dag med le på en 
flad mark. 



Vejmanden E. Kjemtrup

99

Der var fortsat mange vej-
mænd, der kunne afsætte 
græsset til de langs vejene 
boende landmænd, som 
dengang ikke var bekendt 
med bilernes og overflade-
behandlingernes skadelige 
virkning på græsset.  
Leen var længe det eneste 
redskab. Først nogle år efter 
2.den verdenskrig begyndte 
man at bruge græsslåmaski-
nen (landbrugsmaskinen) til 
græsslåning på rabatterne. 
I de varme og tørre sommer-
måneder forestod tjærerepa-
rationerne. Vejmanden hy-
rede en 
mindre lastbil 
til at fragte 
perlegrus, 
tjæretromler 
og brændsel 
til tjæregry-
den. 

Danskbygget ”Triangel”-lastbil (2 
tons), konstrueret som konkurrent 
til de udenlandske mærker. Mo-
tor, 1930, nr. 2 

Tjæregryde 

I regelen 
samarbej-
dede to 
nabovej-
mænd om 
dette repa-
rationsar-
bejde. Den 

ene passede tjæregryden og 
udgydning af tjære i de be-
skadigede dele af køreba-
nens overflade. Den anden 

stod for fyringen under tjære-
gryden og spredning af per-
legrus på den varme tjære. 
Trafikken klarede tromlingen. 

Under krigen, da belægnings-
fornyelse på kørebanerne 
næsten blev indstillet, måtte 
vejmanden jævnlig ud med 
tjæregryden. 
Resultatet blev mange over-
fede pletter på grund af gen-
tagne reparationer samme 
sted. 
Disse pletter kunne spores i 
mange år frem i de efterhån-
den pulverasfaltbelagte veje. 

Typisk overfladebehandlet vej, 
som den så ud efter krigen 
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2.3.4 Vejvæsenet under den 
anden verdenskrig 

Under den anden verdenskrig 
og Danmarks besættelse fra 
9. april 1940 - 5. maj 1945 blev 
der bortset fra visse beskæfti-
gelsesforanstaltninger ikke 
udført vejarbejder i nævne-
værdigt omfang og selvom 
besættelsesmagten klagede 
over vejenes tilstand, navnlig i 
områderne ved vestkysten, 
hvor man byggede store 
fæstningsanlæg, blev der kun 
udført mindre istandsættelser 
og reparationer. 
Den tunge trafik bestod ho-
vedsagelig af besættelses-
magtens køretøjer og få dan-
ske rutebiler og lastvogne 
med 2 - 6 tons akseltryk. 
Personvognene bestod næs-
ten alene af besættelses-
magtens køretøjer, idet dog 
enkelte danske blev tildelt 
brændstof til absolut nød-
vendig kørsel. 

Vejvæsenets lastbiler og det 
tekniske personales biler blev 
påmonteret et generator-
anlæg til fast brændsel. 
I slutningen af krigen blev 
lastbilerne ved vejvæsenerne 
konfiskeret af besættelses-
magten og personvognenes 
antal væsentligt reduceret. 
Vejmændenes transportmid-
del, cyklen, blev også et pro-
blem, idet det blev meget 
besværligt at fremskaffe 
dæk, en overgang kørte man 
på to eller flere lag dæk - når 
et dæk eksploderede eller 
var opslidt, satte man et dæk 
mere på udenover det gamle 

for til sidst at måtte 
nøjes med dæk af 
trælameller eller klare 
transporten til fods. 

Så forsvandt generato-
rerne! Af dette billede 
fra 1951 fremgår det af 
den kasserede ”kakkel-
ovn” i hjørnet at bryg-
geriet Wibroe i Helsingør 
var begyndt at afmon-

tere sine generatorer. Vogn 
nummer 12 ser ud til at have 
tjent sin tid ud, den er 15 år 
gammel. Dækkene har det hel-
ler ikke for godt. 

Den tyske besættelse i 1940 
ændrede helt trafikken på veje-
ne. Billedet af et tysk militærkøre-
tøj er taget på Nytorv i Aalborg 
den 9. april 1940 



Vejmanden E. Kjemtrup 

101

Under krigen, hvor det kneb 
med brændstof, måtte man i 
nogen grad vende tilbage til 
håndkraft. 
Dog havde man hestetrukne 
sneplove, der kunne klare 
mindre snelæg. Sneploven 
svarede stort set til vejkorpsets 
projekt af 1797 for en sådan. 

Snerydning af landeve-
jene stod under krigen 
lavt på myndigheder-
nes prioriteringsliste, og 
under de hårde vintre 
først i fyrrerne måtte 
passagererne ud og 
gøre sig nyttige. UM 

Snekastning var land-
boernes sidste form for 
pligtarbejde på veje-
ne. Her arbejder de på 
A 11 nord for Brejning i 
fimbulvinteren 1940. 
Egnsmuseet i Spjald 
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Vejkorpsets tegning af sneplov 
fremsendt til Thisted Amt 1797. 
Farvelagt tegning i Landsarkivet 
for Nørrejylland 

Hestetrukken plov 

Under krigen 
medførte 
den for-
øgede cy-
keltrafik og 
et forbud 
mod an-
vendelsen
af mekanisk 
kraft til sne-
rydning, at 
Frederiks-
berg Kom-
mune kon-
struerede en 
cykelplov i vinteren 1941-42. Her-
efter var 4 stk. i arbejde resten af 
krigen 

Dette 
Billede 
er taget 
paa en 
Bakke
ved Ans 
paa
Aarhus-
Viborg 
Lande-
vej.

Chaufførerne måtte selv gru-
se vejen, inden de kunne 

komme videre.  

”Grusningspligt…” 
siger en af 
Amtsvejinspekø-
rerne. ”Der er 
skam ikke noget, 
der hedder grus-
ningspligt, for så 
kunde der stilles 

Erstatningskrav til os. – Vi har 
kun en gammel henstilling at  
gaa efter.” 
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2.3.5 Særlige forhold på 
bivejene 

Ved krigens begyndelse 
var hovedparten af lan-
devejene overfladebe-
handlet på kørebanerne, 
men bivejene som efter 
vejloven skulle tilses af 
amternes tekniske vejper-
sonale, var fortsat i over-
vejende grad grusbelagt. 
I Viborg amt havde man efter 
amtsrådets vedtagelse i 1925 
et bivejinspektorat bemandet 
med en bivejsinspektør og en 
bivejsassistent. 
I de fleste andre amter var 
denne opgave henlagt til 
amtsvejinspektoraterne. 

Vej i det gamle bivejssystem 

En særlige opgave var at føre 
tilsyn med kommunernes stør-
re eller mindre broanlæg og 
instruere vejmændene om 
disse anlægs vedligeholdelse. 

Amtmand Hoppes bro 
over Gudenå ved 
Langå. Opført 1905. 
Fra 1965 gangbro i sti-
net Endvidere forestod amterne 

projektering og tilsyn vedrø-
rende anlæg af nye biveje, 
et arbejde som blev meget 
omfattende efter beskæfti-
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gelseslovene, der blev ved-
taget af Folketinget med flere 
bekendtgørelser under og 
efter krigen. Disse love betin-
gede, at arbejderne i marken 
skulle udføres af henvist ar-
bejdskraft. 
Brug af maskiner til oparbejd-
ning af belægningsmaterialer 
og det med projektet for-
bundne jordarbejde var ikke 
tilladt. 

Transportredskaberne var i vid 
udstrækning trillebør og heste-
vogn. Dansk Vejtidsskrift nr. 2, 
1987

For at få flest mulig beskæfti-
get brugte man i stor ud-
strækning skærver til vejbe-
lægningerne. 
Det var et ynkeligt syn at se 
en henvist bager, skomager 
eller skrædder, som stensla-
ger. 
Da al aflønning til arbejderne 
ved disse beskæftigelsesfor-
anstaltninger skulle ske i ak-
kord, forsøgte de stakkels 

mennesker alle 
tænkelige for-
mer for snyd. 
Når den kom-
munale vej-
mand, som 
sammen med 
vejsassistenten 
var tilsynsføren-
de,  kom med 
hl-målet for at 
opmåle præ-

stationen, skete det ofte, at 
den blev kasseret på grund af 
alskens urenheder og alt for 
store sten i skærvebunkerne.  

Derudover førte arbejdsan-
visningskontorerne tilsyn med 
at beskæftigelseslovens be-
stemmelser blev overholdt. 
Efter nogen tid fandt man da 
ud af, at det var umenneske-
ligt at henvise folk uden for-
nøden faglig viden til dette 
arbejde, men det fortsatte 
ved jordarbejdet. En barber 
som blev makker med en 
jord- og betonarbejder blev 
ofte mishandlet groft og hen-
synsløst. 
Det var ikke underligt at 
manden fra arbejdsanvis-
ningskontoret, som havde 
henvist disse mennesker, blev 
benævnt som ridefogeden. 
Beskæftigelseslovene supple-
ret med adskillige cirkulærer 
fortsatte efter krigen frem til 
begyndelsen af 1960'erne. 
Brugen af lovene til anlæg af 
biveje ebbede ud i takt med, 
at arbejdsløsheden blev afløst 
af mangel på arbejdskraft. 
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Amtstilsynet med bivejene 
ophørte med lov om offentli-
ge veje af 1972. 

2.3.6 Vejmændene organise-
rer sig 

Havde det været en kummer-
lig tilværelse at være vej-
mand, var de fleste i mellem-
krigsårene med stor arbejds-
løshed lykkelige for jobbet. 
Selvom vejlovens bestemmel-
ser om bolig til vejmanden 
ikke blev opfyldt, fandt man 
dog, at det var af betydning 
for vejens pasning hele året 
rundt, at vejmanden havde 
bopæl så nær distriktet som 
muligt,  medførte den mang-
lende adgang til passende 
bolig, at amtsrådene kom ind 
på at give lån til køb eller 
bygning af vejmandshuse. 
Omkring 1932 begyndte vej-
mændene som andre fagar-
bejdere at organisere sig og 
dannede indenfor de enkelte 
amter de såkaldte vejmands-

klubber, henhørende under 
Dansk Kommunalarbejderfor-
bund, der varetog klubbernes 
interesser ved forhandling 
med amtsrådene om forskel-
lige forhold vedrørende ar-
bejdstid, lønninger m.v. 
Den stærke udvikling af vej-
mandsarbejdet og den store 
betydning som en vel oplært 
og dygtig ledet vejmands-
stab, der går op i sin gerning 
med lyst og interesse, må si-
ges at have fået for moderne 
vejarbejders kvalitet og øko-
nomi har da også medført en 
forbedring af vejmandens 
økonomiske forhold og socia-
le stilling. Den årlige lønning 
incl. alle tillæg var nu nået op 
på 3-4000 kr. Spørgsmålet om 
dyrtidstillæg, der gennem de 
mange år havde stået på 
dagsordenen, løstes efter 
verdenskrigen ved, at amter-
ne fulgte statens regler på 
dette område. 

Pensionsspørgsmålet har fun-
det sin løsning i enkelte am-
ter, og stod i de nærmest 
kommende år på dagsorde-
nen i samtlige amter. 
For at give vejmændene et 
indblik i det teoretiske og tek-
niske grundlag for deres ar-
bejde på de forskellige om-
råder oprettede Teknologisk 
Institut i samarbejde med 
Amtsvejinspektørforeningen 
og Stads- og Havneingeniør-
foreningen i 1942 3 ugers kur-
ser i København for vej-
mænd. Disse kurser har gen-
nem tiderne årlig været be-
søgt af 30-35 vejmænd fra 
amter, byer og sogneråd. 
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Der bliver her undervist i nivelle-
ring, vejlære, fagregning, beton-
lære, afvanding m.m. 

2.3.7 Arbejdet med forskellige 
belægningstyper efter anden 
verdenskrig 

I byerne var det almindeligt 
at bruge andre belægnings-
typer end overfladebehand-
ling, men på landevejene var 
det kun enkelte forsøgsarbej-
der med f.eks. asfaltbeton. 

Udlægning af asfaltbeton på 
Århus-Silkeborg landevej 

Først i nærheden af 1960 ud-
gjorde disse andre belæg-
ningstyper ca. halvdelen af 
vejbelægningerne. 
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Støbeasfaltbelæg-
ning udført med 
håndarbejde 

Ransome 
blandemaski-
ne. Cliché V. 
Løwener 
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Udlægning af støbeasfalt på 
Vesterbrogade i København, ca. 
1931

Udlæg-
ning af 
asfalteret 
stenmate-
riale ved 
hjælp af 
håndra-
gere og 
skinner

De første pul-
verasfaltbe-
lægninger blev 
udlagt med 
håndkraft. Det 
krævede hån-
delag fra vej-
mandens side 
at udlægge 
asfalten jævn. 
Selvom den 

blev udlagt med jernskinner 
som rettesnor kunne pulver-
mængden variere så meget, 
at belægningen blev ujævn, 

navnlig
hvis asfal-
ten var 
blevet for 
kold. 

Inspektion af amtsvejinspektøren, 
ved håndudlægning af asfalt 

Efter 1945 blev udlægningen 
delvis mekaniseret, idet man 
konstruerede en slæbeud-
lægger fremført af en lastbil 
eller traktor. 

Slæbeudlægger 
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Asfaltpulveret er 
bragt frem til 
udlægningsste-
det pr. lastbil. 
Slæbeudlægge-
ren kobles til 
lastbilen og ud-
lægningen kan 
påbegyndes. – 
Denne metode 
gav gode, jæv-
ne veje 

Lille selvkørende maskine til ud-
lægning af støbeasfalt 

I den første del af 1950'erne 
kom de første store asfaltud-
lægningsmaskiner, den dan-
ske VIA-NOVA og den ameri-
kanske BARBER-GREEN. 

Disse maskiner medførte, at 
denne del af asfaltarbejdet 
gled ud af vejmandens regie 
og over til entreprenørerne, 
hvor det blev. 
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2.3.8 Tøbrudsskader, proble-
mer og afhjælpning 

I krigsårene med de strenge 
vintre og tunge militærkøre-
tøjer samt årene efter frem til 
1955, hvor det tilladelige ak-
seltryk var blevet hævet fra 
6,0 - 8,0 ton erfarede man, at 
tøbrudsskader ikke var et 
overstået problem. 

Reparation af frostskader. 
Ldv. 21, 1942 

I 1955 var skaderne så omfat-
tende, at flere vejvæseners 
budgetter blev brugt alene til 
retableringen. 
Hele vejmandsstaben måtte i 
videst mulig omfang sættes i 
dette arbejde. 

Sådan var det i 20’erne. 
Sådan blev det igen 30 år 
senere som følge af man-
gel på viden 

Chaussébrolægning. Vejbanen 
totalt ødelagt af frosthævning 

Svigtende bæreevne som følge 
af total opblødning i tøbruds-
perioden 
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De efterhånden mange 
smukke og jævne pulveras-
faltbelægninger var mere 
eller mindre ødelagte, idet 
vejbanen, hvor den ikke var 
brudt helt sammen, blev 
sporkørt og forskubbet så 
ujævn, at en grundig hånd-
opretning var nødvendig. 
Her kunne vejmændenes 
ekspertice i håndarbejdet 
med asfalt igen gøre sig gæl-
dende. 

Afretning. Asfalten udlægges 
inden for den med kridt afmær-
kede linie 

Afretning udført 
med grader. 
Som det fremgår 
af billedet vil der 
ved maskinel 
afretning ofte 
samtidig med 
afretningen væ-
re tale om en vis 
opretning af ve-
jens profil 

Forsegling af vejbefæstelsens 
sider ved hjælp af kunststoffolie 
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Selvkørende singelsudlægger set 
forfra og bagfra. (Svedala) 

Langt om længe indså man, 
at den i 1914 erkendte 
nødvendighed af en grundig 
afvanding med dræn var 
nødvendig uanset jordarten. 
Drænarbejdet lagde således 
i flere år beslag på meget 
vejmandsarbejde. 

Efter drænarbejdet skulle ve-
jene forstærkes. Man forsøgte 
med at udlægge en ca. 
8 cm tyk singelsbelægning, 
hvor hulrummene blev udfyldt 
med sandasfalt og senere af-
dækket med pulverasfalt. 
Den såkaldte "Maribobelæg-
ning". 
En sådan be-
lægnings for-
stærkende 
virkning var 
ringe. 
Først da de 
tykke asfalt-
betonbe-
lægninger i 
årene efter 

kom på marke-
det, kunne man 
på en veldrænet 
vej med en gen-
nemdimensione-
ret asfaltbelæg-
ning påregne at 
tøbrudsskader
var et overstået 
problem. 

Udlægning af grusasfaltbeton i 8 
m’s bredde ved hjælp af 2 
sammenkoblede udlægnings-
maskiner 
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2.4 Vejbestyrelsesloven 
af 29. marts 1957 

Efter denne lov blev vejene 
inddelt i hovedlandeveje og 
landeveje, som fortsat blev 
bestyret af amtsrådene. 
En del biveje, som var blevet 
udbygget, blev ophøjet til 
landeveje. 
Bivejene blev ligeledes fortsat 
bestyret af sognerådene. 
Vejvæsenernes administrati-
ve organisation forblev selv 
efter tjenestemandsloven af 
7. juni 1958 stort set uændret. 

Ledelsen blev fortsat: 

Amtsrådet (vejbestyrelse og 
ansættelsesmyndighed). 
Amtmanden (formand for 
amtsrådet). 
Amtsvejinspektør (civilt ud-
dannet ingeniør). 
Stedfortræder (civilt uddan-
net ingeniør). 
2-4 vejassistenter (nu med titel 
af distriktsvejingeniør). 

Løst ansatte ingeniører og 
andet teknisk personel efter 
behov. 

Med loven kom der virkelig 
gang i vejbyggeriet. 
Hovedlandeveje blev om-
bygget med tilskud fra vej-
fonden. Amterne som fore-
stod både projektering og 
anlæg fik alle udgifterne i 
forbindelse med disse arbej-
der refunderet fuldtud. Disse 
arbejder blev hovedsagelig 
udbudt i off. licitation. 
Efter at amternes andel i mo-
torafgifterne blev hævet til 
75% af anlægsudgiften, blev 
ombygning af landeveje 
iværksat i stort omfang og 
ofte i eget regie. 
Vejmændene forlod i stort tal 
vedligeholdelsesarbejderne 
og blev beskæftiget med dis-
se anlægsarbejder, for ho-
vedlandevejenes vedkom-
mende hovedsagelig som 
pladstilsyn. 

I de følgende år fik man den 
opfattelse at alle hovedlan-
deveje og landeveje skulle 
ombygges, reguleres eller for-
lægges, navnlig ved byerne, 
hvilket havde til følge, at 
vejmandsinstitutionen i man-
ge amter blev forsømt. 
Man mente, at den hurtigt 
fremadskridende mekanise-
ring og de moderne vejan-
læg overflødiggjorde de 
fastansatte vejmænd. 
Man kunne i stedet antage 
og afskedige løst ansatte ar-
bejdsmænd efter behov. 
Men man fandt hurtigt ud af, 
at vejmandens faglige eks-
pertice også var nødvendig 
for vedligeholdelsen af de 
nyanlagte veje, samt at den 
nye dyre maskinpark, der var 
under opbygning, krævede 
en ansvarlig og kyndig pleje 
af en veluddannet vejmand 
(maskinfører). 
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2.4.1 Vejmandens plads i or-
ganisationen

Selvom vejmandsorganisatio-
nen var usikker opnåede 
vejmanden dog en tjeneste-
mandslignende ansættelse, 
aflønnet efter overenskomst 
mellem Amtsrådsforeningen 
og Dansk Kommunalarbejder-
forbund. 
Vejmandens arbejdsområder 
var fortsat opdelt i vejfor-
mand, maskinfører og di-
striktsvejmand samt brofoge-
der m.v. 
Længden af vejmændenes 
distrikter varierede fortsat en 
del fra amt til amt. Den al-
mindeligste distriktslængde 
var 10-15 km alt efter distrik-
ternes karakter og struktur. 
Distriktsvejmændenes befor-
dringsmiddel var fortsat en 
cykel, hvorpå diverse værk-
tøjer var bundet. Efterhånden 
anskaffede flere vejmænd en 
bil for egen regning, idet der 
dog blev ydet en overens-

komstmæssig godtgørelse for 
kørsel uden for eget distrikt og 
for transport af tunge værktø-
jer og materialer. 

Vejmand Jens Peter Nielsen med 
sin trofaste cykel på vej til den 
vidtstrakte arbejdsplads 

Hans opgaver var uændre-
de, idet dog mekaniseringen 
gjorde livet lettere for ham. 

Vejformændene, maskinføre-
re og de vejmænd, der ikke 
var knyttet til anlægsopga-
ver, var hovedsageligt be-
skæftiget med absolut nød-
vendige forbedringsarbejder 
såsom sideudvidelser, kantfor-
stærkninger af kørebaner, 
kørebaneafretning med as-
faltprodukter, reparation og 
ombygning af mindre broer
på de veje, som man ikke 
kunne forvente ombygget 
inden for den nærmeste tid. 

Større anlægsarbejder blev 
som nævnt i betragtelig om-
fang udført i eget regie i nog-
le amter, navnlig byarbejder, 
som anlæg af fortove og cy-
kelstier - arbejder som ofte 
medførte følgearbejder, der 
var vanskelige at udlicitere. 
Disse anlægsarbejder blev 
hovedsageligt udført med 
lejet materiel og løst ansatte 
specialarbejdere under ledel-
se af en rutineret vejformand. 
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Da man i løbet af 1970'erne 
indså, at den tidligere opti-
misme med hensyn til vejens 
ombygning ikke var opnåeligt 
inden for en overskuelig tid, 
blev hovedistandsættelser og 
småreguleringer på det eksi-
sterende vejnet i det åbne 
land igen en væsentlig del af 
vejmændenes arbejde. 
Vintervedligeholdelsen blev 
moderniseret i nogen grad. 
Den blev mere mekaniseret 
med større materiel. Man be-
gyndte at bruge saltblandet 
sand til glatførebekæmpelse 
for derefter gradvis at bruge 
diverse salte alene. 

Materiel til snerydning 

Materiel til snerydning 

Materiel til sand- eller 
 saltspredning 
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2.5 Lov om offentlige ve-
je af 29. marts 1972 

Med denne lov blev vejenes 
bestyrelsesforhold ændret. 
Hovedlandevejene, ca. 4600 
km, fik ministeren for offentli-
ge arbejder som øverste for-
valtningsmyndighed. 
Administrationen af hoved-
landevejene blev henlagt til 
Vejdirektoratet. 

Landevejene, ca. 7200 km, 
forblev under amtsrådenes 
bestyrelse. 
Ved kommunalreformen blev 
amternes antal reduceret fra 
25 til 14. 

Kommunernes antal blev lige-
ledes reduceret væsentligt. 
Sognerådene blev til kom-
munalbestyrelser og bivejene 
betegnes i vejloven som  

kommuneveje, som dengang 
udgjorde ca. 58.500 km. 

Vejdirektoratet forestod pro-
jektering og anlæg af motor-
veje. 
Amterne forestod for Vejdi-
rektoratet projektering og an-
læg af visse hovedlandeveje. 
Landevejenes projektering og 
anlæg var amternes eget 
anliggende, ligesom kommu-
nevejene var kommunalbe-
styrelsernes område. 

Vejvedligeholdelsen vedr. 
hovedlandevejene var efter 
en samarbejdsaftale henlagt 
til amternes vejvæsener, dog 
i nært samarbejde med Vej-
direktoratet. 1) 

Den i slutningen af 60'erne så 
småt begyndende reform i 
landets vejvæsener resulte-
rede i 1970 med følgende 
organisation: 
- Amtsborgmester (folkevalgt) 
- Amtskommunaldirektør 
(Amtsdirektør) 
- Amtsvejinspektør (vejchef) 
- Afdelingsingeniører for an-
læg, planlægning samt drift- 
og vedligeholdelse, hvoraf en 
afd.ing. fungerer som stedfor-
træder for vejchefen. 
- Sektionsingeniører som grup-
peledere
- Distriktsvejingeniører 
- Ingeniører og tekniske assi-
stenter efter behov. 

Landets to tilbageværende 
Bivejsinspektorater i Viborg og 
Vejle amter blev nedlagt og 
kommunerne i amterne an-
satte egne vejingeniører. 

1.  Ved vejlovsændringen  i 1996 blev statsvejnettet reduceret betydeligt. Til gengæld overtog Vejdirek-
toratet det fulde ansvar for drift og vedligehold af statsvejene. 
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Organisationerne varierer en 
del fra amt til amt alt efter 
opgavernes omfang, amtets 
struktur, befolkningstæthed 
og trafikarbejdet m.v. og er 
derfor ikke sammenlignelige. 
For vejmandinstitutionen blev 

organisationsarbejdet, som 
ligeledes var igangsat i slut-
ningen af 60'erne nu lagt i 
faste rammer og udviklede 
sig i takt med modernise-
ringen af vejvæsenernes nye 
organisation og tidens krav. 

En typisk organisations plan 
for et gennemsnitsamt, med 
hensyn til vejlængde og tra-
fikarbejde, fremgår af neden-
stående, idet dog færgedrift 
ikke forekommer i alle amter. 
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2.5.1 Organisationsplan for et 
af landets største amter 

Vejvedligeholdelsens administra-
tive organisation. Dansk Vejtids-
skrift nr. 3, 1970 

Herudover påregnes afdelingen 
bemandet med et operativt (ik-
ke administrativt) personale på 
ca. 270, der fordeler sig således: 

Vejmænd: ca.  75 
Formænd: ca.  20 
Maskinførere: ca.  35 
Løsarbejdere: ca. 140 

I det følgende listes de ar-
bejdsopgaver der typisk knyt-
tede sig til de tre sektioner 
under afdelingen for drift og 
vedligehold: 

A. Tilsyns- og vedligeholdelses-
mæssige opgaver. 

1.  Tilsyn.
a. Tilsyn med landevejenes 

vedligeholdelsestilstand 
(belægninger, broer, gen-
nemløb, afvandingsled-
ninger, afmærkning m.v.). 

b. Tilsyn med vejmænd og 
løsarbejdere. 

c. Lønkontering. 
2. Overvågning af landevejenes 

rettigheder.
a. Tinglyste deklarationer 

(oversigt, adgangsbe-
grænsning og byggelinier 
m.v.).

b. Andre rettigheder (skel, 
hegn m.v.). 

c. Beskadigelse af landeve-
jenes udstyr (herunder er-
statningskrav vedr. 
færdselsuheld). 

3. Lodsejersager (ekskl. udstyk-
ningssager).
a. Alm. lodsejersager (over-

kørsler, reklametavler, 
byggeliniedispensationer 
o.l.). 

b. Afsætning af byggelinier. 
4. Ledninger og kabler m.v. i 

vejareal.
5. Reparations- og mindre ved-

ligeholdelsesarbejder (hold-
arbejde).
a. Kantsten og fliser. 

Kørebane. 
Nedløbsbrønde og 
gennemløb. 
Dræn. 
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f. Landevejenes udstyr. 
Opsætning og vedlige-
holdelse af hegn. 

6. Materialeindkøb (til reparati-
ons- og mindre vedligeholdel-
sesarbejder). 

7. Tilsyn med asfaltarbejder, ud-
ført af entreprenører. 

B. Materiel- og afmærknings-
mæssige opgaver. 
1. Tilsyn med værksteder. 

a. Tilsyn med personale. 
b. Tilsyn med materiel. 
c. Tilsyn med materialer. 

2. Etablering af ny afmærk-
ning på landeveje (ikke 
reparation, men dog stør-
re udskiftninger eller sup-
pleringer). 
a. Km-, nummer- og servi-

tutsten.
b. Orienteringstavler og 

vejvisere. 
c. Færdselstavler. 
d. Kantafmærkning. 
e. Striber. 

3. Vedligeholdelse af signal-
anlæg. 

4. Afmærkning på biveje. 
5. Lønkontering. 
6. Indkøb af materiel. 
7. Centralindkøb af materia-

ler til lager i værksted(er). 

C. Entreprenørarbejder. 
1. Projektering af og tilsyn 

med forstærkningsarbej-
der. 

2. (Projektering af og) tilsyn 
med omprofileringer. 

3. (Projektering af og) tilsyn 
med mindre forbedringer. 
a. Nye fortovsanlæg. 
b. Regulering af vejind-

mundinger (herunder 
oversigtsservitutpå-
læg). 

c. Regulering af kurver 
(såvel horisontalt som 
vertikalt). 

d. Venstresvingsbaner. 
e. Etablering af fodgæn-

gerbroer og –tunneler. 
4. Etablering af holde- og ra-

stepladser. 
5. Dræning. 
6. Lønkontering. 
7. Anlæg af beplantning. 
8. Materialeindkøb til oven-

nævnte arbejder.

Det operative personale 
(markpersonalet) relaterer i 
antal og arbejdsfordeling til 
ovenstående opgaveforde-
ling for de 3 sektioner, idet 
dog vejmandsinstitutionen for 

så vidt angår distriktsvej-
mændene er decentral med 
faste distrikter af varierende 
størrelse, afhængig af befolk-
ningstætheden og iøvrigt 
opgavernes struktur. 

Ovennævnte organisations-
planer betinger et nært sam-
arbejde mellem det ledende 
personel, navnlig distriktsin-
geniøren og vejmanden for 
at de nævnte opgaver kan 
løses tilfredsstillende. 
Man forventer i dag, at det 
ledende personel har kend-
skab til motivationsstrategien,  
idet man ved at de forhold, 
der kan skabe en sådan mo-
tivation, navnlig er ansvar, 
mulighed for personlig udvik-
ling, anerkendelse ved velud-
ført arbejde samt muligheden 
for at handle selvstændig in-
den for et større arbejdsom-
råde, end det normalt er den 
enkelte beskåret. 
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Den tekniske udvikling har i 
60'erne og frem til i dag væ-
ret en fortløbende tilvending 
til nye teknologier og nyt ma-
teriel, hvilket har været en 
motiverende faktor for den 
dygtige vejmand. 
Det har givet vejmanden mu-
lighed for at vælge og udvik-
le sig inden de efterhånden 
mange specialer som vejvæ-
senet omfatter. 

2.5.2 Vejformanden 

En vejmand, der fungerer 
som formand er indforstået 
med at skulle kunne: 

*  Tolke et vejprojekt og den
dertil hørende tekniske be-
skrivelse. 

*  Forestå den liniære afsæt-
ning af et vejanlæg. 

*  Og frem for alt skal han 
kunne planlægge og lede 
en arbejdsplads samt mo-
tivere personalet. 

*  Han skal være indforstået 
med, at en efterkalkule 

over hans og personalets 
præstationer skal kunne 
tåle sammenligning med 
et for arbejdet gældende 
overslag og  med prisen 
for lignende arbejder ud-
ført i off. licitation. 

*  Han skal være fortrolig 
med de til enhver tid gæl-
dende vejregler. 

Mange af disse vejformænd 
er meget grundige.  

Følgende fortælles om en 
vejformand, der havde for 
vane at kontrollere ingeniø-
rens linieafsætning inden han 
påbegyndte arbejdet. 

Sammen havde de afsat en 
vejkurve. Ingeniøren, som ikke 
kendte vejformandens vane, 
havde stiltiende ændret kur-
vens radius. 
Næste gang de to mødtes 
sagde vejformanden kort: 
"For en ordens skyld vil jeg 
gøre dig opmærksom på, at 

den kurve vi afsatte kun er 
950 m - tegningen viser 
1000 m". 

Ligeledes fortælles om en til-
synsførende ingeniør, som 
længe havde beundret en 
djærv, jysk vejformands evne 
til at planlægge en arbejds-
plads - alt fungerede med 
den størst mulige effekt. 
Efterhånden som jordarbej-
det skred frem, stod det fær-
digprofileret og reguleret. In-
gen ventetid for jordflyt-
ningsmateriellet. Det samme 
var tilfældet med afvandings- 
og belægningsarbejdet. 
Til sidst måtte han vide det, 
og spurgte vejformanden: 
"Hvordan bærer du dig ad", 
"Jow, sagde vejformanden, A 
passer på ålti å vær 3 daw 
foran med å tink". 
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2.5.3 Maskinføreren 

Maskinføreren skal kende sin 
maskines mekaniske funktion 
og sørge for dens pleje. 
Han skal kende dens produk-
tive funktionsduelighed og 
dermed dens maksimale yde-
evne uden at maskinen 
overbelastes. 
Herefter er det førerens evne 
til at bruge maskinen, der er 
bestemmende for en renta-
bel effekt. 
En distriktsvejingeniør undre-
de sig over, at en entreprenør 
gentagne gange henvendte 
sig for at leje en grader med 
fører. 
Lejen var den af Vejdirektora-
tet fastsatte som gældende 
på landsplan, og som til tider 
var højere end på det frie 
marked. 
Direkte adspurgt forklarede 
entreprenøren, at det ikke var 
maskinen han var ude efter, 
maskiner var der for tiden nok 
af. Det var manden, maskin-

føreren, han kunne få grade-
ren til at præstere det utroli-
ge. 

2.5.4 Vejvæsenets maskin-
park

Vejmanden, der fungerer 
som formand eller maskinfø-
rer, er de største brugere af 
maskinparken til brug ved 
vejanlæg, hovedistandsæt-
telser og vintervedligeholdel-
sen. 

Den økonomiske styring af 
maskinparken bygger på det 
af Indenrigsministeriet fast-
lagte regnskabssystem og i 
de enkelte amter opbygge-
de E.D.B. styringssystemer, 
hvoraf kan læses om maskin-
parken er rentabel i relation til 
det behov, som bevillingerne 
betinger. 

Af regnskaberne og styrings-
systemerne skal fremgå om 
dette forhold er tilgodeset. 

De af Vejdirektoratet før 1997, 
i samråd med amterne, fast-
lagte lejesatser for maskiner-
nes brug på vejene er til-
stræbt at skulle svare til leje-
satserne på tilsvarende ma-
skiner i det frie marked. 
Lejen skal kunne dække 
samtlige udgifter til maskiner-
nes anskaffelse og drift. Ma-
skinkontoen skal således ba-
lancere. 
Viser regnskabet, at en ma-
skine ikke er rentabel, bliver 
den, hvis det er fordelagtigt, 
afhændet og ikke genanskaf-
fet. 
Fremtidige behov for en så-
dan maskintype dækkes ved 
leje på det frie marked. 
Disse kontrolsystemer betin-
ger, at vejmanden har en 
indgående forståelse for sy-
stemerne for at kunne place-
re maskinforbruget rigtigt i 
rapporteringen til regnskabs-
kontorerne. 
Efterhånden er materiellet til 
større anlægs- og asfaltar-
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bejder blevet så stort, omfat-
tende og dyrt, at det ikke 
længere er rentabelt for am-
ter og kommuner at anskaffe 
det, idet maskinernes kapaci-
tet overstiger behovet. 
Derfor er disse arbejder grad-
vis helt overgået til entrepre-
nørerne. 

2.5.5 Maskintyper ved vejvæ-
senet

Grader

Læssemaskine 

Gravemaskinen har afløst skov-
len til det grove 

Grader (vejhøvl) 

Arbejdet med afvanding omfat-
ter bl.a. rabatafhøvling 
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Rabattilfyldning 

Kosten er afløst af fejemaskiner 

Tjæregryden er sendt på mu-
seum. Huller i asfalten repare-
res med specialasfalter ved 
brug af særlige materialer og 
almindelige værktøjer. 

Tætning af revner og krakelerin-
ger i kørebaneoverfladen ved 
hjælp af bitumenslam (slurry) 
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Uni-mog 

Grøfteoprensning 

Leen er afløst af motorklippe-
re og andet mekanisk værk-
tøj 
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Håndudlægning finder fortsat 
sted 

Reparation af revner 

Vejmandens (formandens og 
maskinførernes) opgaver bli-
ver således begrænset til 

mindre anlægs-
arbejder og for-
bedringer samt 
hovedistandsæt-
telser. 
Disse arbejder er 
fortsat for 
admini-
strativt 
bekoste-
ligt at 

udbyde i licitation, 
idet udgiften til pro-
jektering og tilsyn 
ikke står i et rimeligt 
forhold til udgiften til 
anlægget. 
Men vejmandens kvalifikatio-
ner, for at kunne udføre disse 
arbejder, skal være de sam-
me som ved større arbejder. 
Vejanlæg, hovedistandsæt-
telser og reparationer af as-
falterede kørebaner, betin-
ger brug af asfaltprodukter 
af forskellig kvalitet. 
Vejmanden kan, ud fra hans 
nøje kendskab til de forskelli-
ge produkters egenskaber, 

rekvirere det produkt han 
måtte ønske ved den nær-
meste asfaltfabrik. 

Gammelt anlæg med fire grov-
cykloner. Den sorte røg skyldes 
ikke så meget støv som overbe-
lastning af oliefyret 

Nordeuro-
pas mest 
moderne
asfaltfabrik 
ligner ikke 
de traditio-
nelle asfalt-
værker
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Udlægningsmaskine for betonkø-
rebaner

Betonveje har vejmanden 
ikke under sit arbejdsområde, 
idet anlæg og vedligeholdel-
se af denne belægningstype 
altid har ligget i entreprenør-
regie. 

2.5.6 Forundersøgelsen 

Forinden et vejarbejde, f.eks. 
en hovedistandsættelse af 
kørebanen iværksættes, er 
det nødvendigt med en 
grundig forundersøgelse, som 
vejmanden deltager aktivt i, 
idet han i regelen foretager 

de i marken for-
nødne prøveud-
tagninger og 
målinger, som 
derefter bear-
bejdes på labo-
ratoriet. 
Er vejen f.eks. 
sporkørt, det stør-
ste problem på 

nutidens veje, skal man inden 
istandsættelsen iværksættes, 
kende årsagen. 

Sporkørt landevej 

Sporkøringen opstår normalt 
som følge af: 
- Manglende komprimering 

af vejens underbygning. 

- For stort hjultryk fra super 
single dæk. 

- Manglende afvanding. 
- Efterkomprimering alene i 

køresporene. 
- Mangelfuld bæreevne i 

overbygningen. 
- Instabilitet i et eller flere af 

asfaltlagene. 
- Slid, f.eks. forårsaget af bru-

gen af pigdæk. 

Disse ting skal ingeniøren og 
vejmanden have klarlagt in-
den reparationsarbejdet 
iværksættes. 

Er vejens overbygning udført 
efter macadam princippet 
med singels, skærver og blød 
asfalt som slidlag, kan vej-
manden straks gå igang med 
reparationen, idet han i så 
fald kun skal være opmærk-
som på, om sporkøringen skyl-
des instabilitet eller slid, hvilket 
kan konstateres visuelt. 



Vejmanden E. Kjemtrup

127

En vej anlagt efter de nye 
tekniker og retningslinier kræ-
ver som nævnt en meget 
omhyggelig forundersøgelse 
inden reparationsarbejder 
som følge af f.eks. bæresvag-
hed iværksættes. 

Vejmanden foretager en 
bærevnemåling med faldlod 
alene eller med en Benkel-
man bjælke. 

Faldlodsapparat

I erkendelse af, at vejbefæs-
telsers bæreevne i alminde-
lighed ikke kan måles ved 
hjælp af statisk pladebelast-
ning, og navnlig ikke efter at 
vejbefæstelser nu opbygges 
af relativt tykke asfaltbelæg-
ninger, har flere lande udvik-
let udstyr, med hvilket man 
ved hjælp af dynamisk be-
lastning måler vejes og vejbe-
lægningers bæreevne. 

Faldlodsmåler i transportstilling 
og opstillet til måling på vejens 
overflade 

Benkelman-bjælke. Bjælken ses i 
stilling lige før målingen påbe-
gyndes

Princip for udførelse af Benkel-
man-måling. 

En måling udføres således: 
- Lastbilen køres i stilling med 

det ene baghjul midt over det 
markerede målested. 

- Benkelman-bjælken anbringes 
mellem hjulene i tvillingehjulet 
og med føleren på måleste-
det. Måleuret placeres og nul-
stilles, hvilket gøres ca. 1½ mi-
nut efter hjulets placering. 

- Herefter kører bilen bort fra 
målestedet – min. 10 m – og 
man aflæser måleuret, når 
det er faldet til ro.

Når bjælken som vist på skitsen 
er ophængt i tredjedelspunktet, 
skal aflæsningen på måleuret 
multipliceres med 2 for at få den 
elastiske nedbøjning på måle-
stedet (her målt som en aflast-
ning). 
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E.D.B. diagram udført på grund-
lag af faldlodsmålinger 

Benkelman-diagram  optegnet 
efter målinger på en hovedlan-
devejsstrækning. De påskrevne 
tal er EO-værdier i MN/m2 som 

resultater af pladebelastning 
med en 30 cm plade. De ind-
cirklede punkter markerer op-
hugning af befæstelsen og pla-
debelastning på de underlig-
gende lag til og med underbun-
den.

Man nøjes i reglen ikke med en 
Benkelman-måling – specielt ikke 
hvis man skal kende vejbefæstel-
sens enkelte E-værdier til brug 
ved beregning af en forstærk-
ningsbelægning. På det opteg-
nede Benkelman-diagram væl-
ges nogle punkter – både lave 
og høje bæreevner – som deref-
ter undersøges nærmere ved 

pladebelast-
ning 

Ovenstå-
ende dia-
grammer
kan, udover 
at være 
grundlaget 
for en be-

lægningsdimensionering,  
være til stor nytte for ingeniø-
ren og vejmanden til be-
stemmelse af lokale reparati-

oner, f.eks. skader som følge 
af manglende sidestøtte 
samt endvidere om afvan-
dingssystemerne fungerer,
eller en ikke planlagt afvan-
ding mangler. 
Ved mange veje er der langt 
igen inden afvandingsarbej-
derne er afsluttet. 
Vejdirektoratet skønnede i 
starten af 1990’erne, at kun 
15-20% af vore veje var til-
strækkeligt afvandet. 
D.v.s. motorvejene og de 
mest betydende landeveje, 
resten hovedsagelig bivejene 
mangler fortsat den fornødne 
drænafvanding. 
Udfra denne måling bedøm-
mes om yderligere målinger 
er påkrævet for at kunne be-
stemme omfanget af repara-
tionerne. 
Er man i tvivl om f.eks. sporkø-
ringen har medført brud i det 
bærende asfaltlags under-
side, kan det være nødven-
digt at optage en boreprøve 
af belægningen. 
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Findes der brud i undersiden, 
har belægningen mistet en 
væsentlig del af bæreevnen 
og bør fornyes i det beskadi-
gede spor. 

Boremaskinen arbejder 

Udtagning af boreprøver 

Ved udtagning af 
boreprøver kan ve-
jens sammenhæng 
vurderes. Borekernen 
til højre viser en sund 
belægning, mens der 
i borekernen til ven-
stre er manglende 
sammenhæng mel-
lem slidlaget og bæ-
relagene

Vil man gå grundigere til-
værks, bør man lade Vejtek-
nisk Institut foretage en de-
tailundersøgelse. 

Ved disse målinger, er 
vejmandens viden om 
stedlige forhold af stor 
betydning, idet hans 
kendskab til vejenes reak-
tioner på vejrliget, f.eks. 
frosthævninger og ska-
der, kan være bestem-
mende for målingernes 
placering og omfang, 

For at kunne dimensionere 
tykkelsen på en vejbelæg-
ning, er det desuden nød-
vendigt at kende trafik-
mængden og dens art, navn-
lig lastbilerne har interesse, 
For vejens øvrige dimension 
er alle trafikarter bestem-
mende. 

For at kunne bestemme disse 
trafikarter rykker vejmanden 
ofte ud med tælleappara-
terne eller foretager tællin-
gerne manuelt. 
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Den automatiske færdselstælling 
kontrolleres 

Manuel færdselstælling 

2.5.7 Reparationer, der udfø-
res ved entreprenør 

På grundlag af forundersø-
gelsens resultater iværksæt-
tes istandsættelsen under til-
syn af ingeniøren eller vej-
manden. 

Pletvise sporkø-
ringer i stive, 
tykke asfaltbe-
lægninger re-
pareres bedst 
med en lille 
genbrugsma-
skine (recycling 
på vej). 
Metoderne er 
efterhånden mangfoldige. 

De mest anvendte metoder 
er: 
-  Tynde slidlag af asfaltbeton 

0/5 mm eller pulverasfalt  
0/6 mm. 

-  Tynde slidlag af skærve-
mastisk 0/5 mm e.l. 

-  Slurry Seal (Colfalt). 
-  Overfladebehandling (OB). 
-  Reshape (uden tilsætning af 

nyt materiale). 
-  Repave (tilsætning af nyt 

materiale, dog uden blan-
ding).

-  Remixing (tilsætning af nyt 
materiale under blanding). 

Det selvkørende asfaltgenbrugs-
anlæg består af en fræser og en 
maskinenhed. Den vejbane, der 
skal nyanlægges, fræses op i 
indtil 15 cm dybde. Det opfræ-
sede materiale, granulatet, op-
samles i maskinenheden, hvor 
det blandes, opvarmes og tilsæt-
tes bitumen efter behov. Herefter 
udlægges vejstrækningen igen i 
en bredde på indtil 4,20 meter. 
Asfaltgenbrugsanlægget kan på 
en time opfræse og genudlæg-
ge 400 meter vej. På en 8 timers 
arbejdsdag bliver det til ca. 3 
kilometer ny genbrugsvej 
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Nedenstående maskiner op-
varmer, fræser og genbruger 
asfalten tilsat nyt asfalt i en 
mængde fastlagt efter en 
nærmere laboratorieanalyse. 

Genbrugsma-
skine til pletvi-
se reparatio-
ner

Genbrugsma-
skine til større 
reparationer 

Er under-
bygningen
afvandet og 
asfalten sta-
bil men slidt, 
kan man 
vælge en 
sporopretning med pulveras-
falt eller kold asfalt, evt. over-

fladebehandling, hvis spor-
køringen skyldes rivninger eller 
et mindre slid. 
Er bærelagsasfalten krakkele-
ret i sporet og i stor dybde, 

kan det blive nødvendigt at 
bortfræse den og påføre et 
nyt asfaltlag. 

Fræset overflade 

Sporopretning med Colfalt (Slurry 
Seal)
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Findes overbygningens bæ-
reevne efter en grundig af-
vanding og reparation fortsat 
utilstrækkelig, forsynes vejens 
hele kørebane med et for-
stærkningslag af en til for-
holdene passende asfaltbe-
ton. 

2.5.8 Moderne vejbelæg-
ningsmaskiner

Tankvogn 
med dy-
sespredere
til udførel-
se af over-
fladebe-
handling 

Stenspreder koblet 
til lastvogn, som kan 
tippe stenene direk-
te ned i sprederens 
silo. Stensprederen 
skal følge så tæt 
som muligt efter 
bitumenudspred-
ningen 

Komprimering af asfaltslidlag 
med kombineret vibrations- og 
gummihjulstromle 

Skinnekørende udlægningsgrej til 
større støbeasfaltarbejder bestå-
ende af afretter, stenspreder og 
pigvalse. Den sidste trykker frikti-
onsskærverne ned i den varme 
støbeasfalt 
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Koldfræsning 

Varmfræsning 

Moderne asfaltudlægger med 
tværfordeling 

Trafikbelastningen, som den for-
deles på tværs af kørebanen 

Fejemaskine med emulsions-
sprøjte 

Udlægningsmaskine 

Motortromle 2-valset 
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Motortromle 3-valset 

Vibrationstromle 

Dumper

2.5.9 Distriktsvejmanden 

Udover at deltage i de i før-
nævnte organisationsplaners  
sektionsopdelte arbejder, er 
vejmandens væsentligste 
funktion følgende: 

1. Inspektion og indberetning 
af skader og tiltrængte re-
parationer som udføres af 
specialholdene samt na-
boretslige anliggender 
m.m. 

2. Vedligeholdelse og renhol-
delse af de grønne area-
ler, herunder renovation 
og renholdelse af rastean-
læg og toiletter. 

3. Afmærkningsvedligehol-
delse. 

4. Vintervedligeholdelse. 

For drift og vedligeholdelses-
området udgør distriktsvej-
mændenes arbejde og den 
almindelige vedligeholdelse 
som udføres i amternes eget 
regie ca. 25% af de samlede 
vedligeholdelsesudgifter til 
hovedlandeveje og landeve-
je. 

Disse opgaver har i hele vej-
væsenets historie været en 
fast bestanddel af vejvæse-
nets arbejdsområde, men i 
de senere år har det private 
erhverv vist stigende interesse 
for dele af dette arbejdsom-
råde bl.a. kørebanereparati-
oner, dræn og rabatpleje - 
arbejder, der udføres med 
stort og dyrt materiel, som 
kan betjene flere amts- og 
primærkommuner. 
Det er realistisk at formode, at 
nævnte arbejdsområder ad 
åre vil overgå til entrepre-
nører. 
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Vejmændenes opgaver vil 
herefter hovedsageligt bestå 
af: 

1. Inspektion 
2. Pladstilsyn med entrepre-

nører. 
3. Vedligeholdelse og renhol-

delse af de grønne area-
ler. 

4. Afmærkningsvedligehol-
delse. 

5. Vintervedligeholdelse. 

Med vejmandens ændrede 
status, som følge af den tekni-
ske udvikling, skal han være
mere mobil. 
Distriktslængderne er ændret 
fra 10-15 km til 40-50 km/di-
striktsvejmand, idet dog vej-
manden får assistance til sær-
lige opgaver, som ikke over-
lades til specialkolonner. 

Cyklen er afløst af bilen 

Fortovsarbejde 

Distriktsvejmandens maskiner 
og materiel begrænser sig til, 
hvad han kan have på ladet 
af hans kolonnevogn, f.eks.: 

Kolonnevogn

Vibratorplade 
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Græstrimmer har afløst leen. Til 
brug på steder, hvor de store 
maskiner ikke kan fuldende ar-
bejdet 

Fejemaskine 

Græsklipper 

2.5.10 Renholdelse af af-
mærkning

Bortset fra bevaringsværdige 
afmærkningssten, som males 
af distriktsvejmanden, foregår 
al rengøring og maling af au-
toværn og brogelændere 
mekanisk med specielle 
værktøjer og af en specialko-
lonne. 

Rengø-
ring og 
maling af 
auto-
værn

Kantpæle rengøres med spe-
cialudstyr 
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2.5.11 Kørebanemarkering og 
skilterenovering

Kørebanemarkering og skilte-
renovering kræver stor akku-
ratesse og et godt kendskab 
til gældende vejregler. 
Arbejdet udføres dels ved 
entreprenør og dels i amter-
nes eget regie. 

Kørebanemarkering udført i eget 
regie 

Påklæbning af prefabrikerede 
afmærkningsdele 

Skilterenovering - Før 

Skilterenovering - Efter 

Skiltelager 

2.5.12 Brovedligeholdelse 

Vedligeholdelsen af de man-
ge vejbroer og bygværker 
med en spændvidde på 
2,0 m og opefter forestås 
normalt af sektionsigneniøren 
i nært samarbejde med et 
hold specialuddannede vej-
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mænd med en håndværker-
uddannelse. 
Vedligeholdelsen består i en 
fortløbende 
tilstandsun-
dersøgelse og 
derefter fore-
byggelse og 
udbedring af 
skader samt 
udførelse af 
de reparatio-
ner det til 
rådighed væ-
rende materi-
el tillader.  
Større repara-
tioner, der 
kræver særligt 
materiel og 
ekspertice, 
udføres ved entreprenør. 
Broer for hovedlandevejene 
blev indtil 1997 vedligeholdt i 
nært samarbejde med Vejdi-
rektoratet. 

Bropersonalet på klapbroer er 
ansat og administreres af am-
tet. 

Ofte bruges disse job til ældre 
vejmænd, der trænger til en 
mindre slidsom retrætepost, 
under ledelse af en teknisk 
maritimt uddannet brofoged 
eller f.eks. ved Virksunddæm-
ningen af en sluse-mester. 

Bro- og slusepersonalet fore-
tager, ved siden af vagttje-
nesten, småreparationer på 

mekaniske
dele ved an-
lægget samt 
deltager i den 
almindelige
vedligehol-
delse. 

Virksunddæm-
ningen 
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Lillebæltsbroen 

Vilsundbroen 

En væsentlig del af vor tids 
infrastruktur er vore store 
broanlæg. 
Vejdirektoratet forestår i 
samarbejde med amterne 
vedligeholdelsen af disse 
bygværker. 

Farø-broen

2.5.13 Færger 

En del amter og primær-
kommuner, grænsende til 
sunde og fjorde, forestår eller 
er på en eller anden måde 
økonomisk involveret i fær-
gedrift. 
Eksempelvis kan nævnes Lim-
fjordens 6 færgerier, hvor 
kommunerne forestår anlæg 
- drift og vedligeholdelse af 

færgelejerne med 
tilskud fra Viborg amt. 
Færgernes ejendoms-
forhold er ikke ens, 
men dog i offentligt 
eller selskabseje.  

Vejmandens indsats 
her består hovedsa-
gelig i den almindeli-
ge vedligeholdelse af 
færgelejerne og un-
dertiden færgerne. 
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Det er normalt vejvæsenets 
specialuddannede brovedli-
geholdelseskolonne, som ud-
fører dette arbejde sammen 
med vedligeholdelsen af am-
tets broer og andre bygvær-
ker. 

Færgefart over Vil-
sund 1890. Så sent 
benyttede man 
endnu her de klod-
sede færgepramme, 
som en smule sø-
gang eller et uroligt 
kreatur kunne gøre 
livsfarlige. Maleri af B. 
Nyrop. Postmuseet 

Trækfærge over 
Gudenåen i 
1890’erne. Efter 
næsten moderne 
principper kørte 
man ”ombord” og 
blev sindigt trukket 
over åen og kunne 
køre fra borde. Ma-
leri af Hans Smidth. 
Kunstmuseet 

Færgen ”Mors” 1930-1939. 
Gammelt og nyt mødes. Mon 
ikke bilejerne, der ses i forstavnen 
på færgen, glæder sig til at køre 
over den nye Vilsundbro. M.L.A. 

Fuursund færgeri 

2.5.14 Fælles markorganisa-
tion

I nogle amter har man set en 
fordel i at samle vejvæsenets, 
vandløbsvæsenets og na-
turforvaltningens markarbej-
de i en organisation under 
vejvæsenets ledelse. 
Ordningen har den fordel, at 
vejvæsenets løst ansatte per-
sonale kan beskæftiges med 
vandløbsarbejde, skov- og 
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naturpleje af fredede arealer 
i perioder, hvor arbejdssitu-
ationen betinger det, f.eks. 
om vinteren, hvor personalet 
står i beredskab, men sne-
vejret udebliver, eller om 
sommeren, hvor vejret ikke 
tillader planlagt arbejde. 
Ligeledes kan vandløbs- og 
naturplejepersonalet beskæf-
tiges ved vejvæsenet med 
pleje af beplantningen ved 
vejene og med vintervedli-
geholdelsen, når det passer 
ind i arbejdssituationen. 

2.5.15 Naturpleje 

Det korporlige arbejde 
er blevet en meget lille 
del af vejmandens ar-
bejde, hvilket har med-
ført, at kvinder er be-
gyndt at interessere sig 
for vejmandsarbejdet. 

Vejmanden plejer naturen 

At være kvinde i 
en mandsver-
den er betinget 
af at samarbej-
det fungerer 
godt 

Beplantning langs vejene er 
igen anset for at være i trafi-
kanternes interesse som en 
sikkerhedsfremmende foran-
staltning. 

En ny og 
interessant 
mulighed er 
at anvende 
halm som 
dækmate-
riale. Plant-
ning fore-
går efter 
udlægning 
af halm ved 
hjælp af planterør og dækrods-
plader

Landskabsmæssigt er det 
smukt med velplejede be-
voksninger ved vejene. 
Plejen betinger som nævnt 
specialuddannede vej-
mænd. 

Flispletter er 
velegnet til 
ukrudtskontrol 
omkring soli-
tærtræer og 
holder desu-
den græsslå-
maskiner på 
afstand. Foto 
Jon Pape 
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2.5.16 Vintervedligeholdelse 

Vintervedligeholdelsen læg-
ger beslag på hele vej-
mandsstaben fra 1. oktober til 
1. april. I dette tidsrum står 
alle i beredskab og der er 
døgnvagt på vejvæsenernes 
basisstationer. 
At vejmændene står i bered-
skab betyder, at al arbejde i 
marken tilrettelægges sådan, 
at det hurtigt kan afbrydes, 
hvis vintervejret betinger det. 

Basisstationen 
arbejder

Vejmanden 
modtager 
information 
fra målesta-
tioner ved 
vejene, som 
er opsat på 
steder, hvor 
man erfa-
ringsmæssigt ved, at glatføre 
indtræder før andre steder. 

Ligeledes modtager han in-
formation fra Meteorologisk 
Institut. 
Informationerne vurderes og i 
fald det skønnes nødvendigt, 
iværksætter den vagtha-
vende vejmand glatførebe-
kæmpelsen eller snerydnin-
gen. 
Hans beslutning herom vide-
rekommunikeres til Vejdirekto-
ratet og den vagthavende 
distriktsvejingeniør. 

Målestation 

Skærmbillede, der viser 3-timers 
udvikling for relativ luftfugtighed, 
lufttemperatur og dugpunkt 

Skærmbillede, der viser informa-
tion fra Kastrup nedbørsradar 
29/4 kl. 9.10 
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Vejdirektoratet samordner de 
fra vejvæsenerne indkomne 
informationer og udsender en 
melding til trafikanterne over 
radio- og TV-stationerne. 
Målestationerne ved vejene, 
som jævnligt inspiceres af 
vejmændene, måler vej-
temperaturer i vejen og på 
kørebanens overflade samt 
luftfugtigheden og lufttempe-
raturen. 
Derudover kan de måle salt-
rester på vejene, vindstyrke- 
og retning m.v. 
Disse målinger sendes over 
telefonnettet automatisk til 
ovennævnte basisstation. 
Glatførebekæmpelsen sker 
ved udspredning af kemikali-
er natriumclo-
rat, chlorcal-
cium eller an-
dre salte). 
Vejmanden 
vurderer hvil-
ken salt-
mængde der 
skal bruges. 

Mængden, i regelen  
5-15 g/m2 kørebane, 
fastsættes efter kø-
rebanens tilstand, og 
alt efter om saltnin-
gen er præventiv 
eller om det er isslag, 
sammenkørt sne eller 
almindeligt glat føre, 
der skal bekæmpes. 
Vejmanden skal kon-
trollere saltvognenes 
hastighed, som ikke 
må overstige 30 km/t 
ved brug af tørt salt 
og 60 km/t ved brug 
af befugtet salt. 
Saltningen foregår 
hele døgnet, når 
glatføre indtræder 

og skal altid 
være afsluttet 
inden morgen-
trafikken be-
gynder. 

Centralvagten i arbejde 

Moderne saltspreder med be-
fugtningsanlæg 

Under de på billedet viste forhold 
skrabes sne og saltspredning 
samtidig. Dansk Vejtidsskrift nr. 8, 
1991
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Sandspreder

Saltsilo 

Saltet opbevares i saltlader 
eller saltsiloer, hvor saltvog-
nene får pålæsset den 
mængde salt, som er nød-
vendig for at sprede f.eks.  
5-15 g salt/m2 på en given 
vejstrækning i regelen  
40-60 km landevej. 

Grader med sneplov 

Saltlade 

Der eksperimenteres for tiden 
med brug af saltlage til glat-
førebekæmpelse. 

Saltlagespreder 

Snerydningen sker fortsat 
med sneplove påmonteret 
store lastbiler eller gradere og 
når der er meget sne, hvilket 
sjældent forekommer her-
hjemme, bruges sneslynger 
og gravemaskiner. 
Vejmanden dirigerer rydnin-
gen og er igennem mobile 
radioanlæg eller telefonan-
læg konstant i forbindelse 
med basisstationen, hvorfra 
han informeres om situatio-
nen i naboamterne eller om 
ambulancer skal ekskorteres. 
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Når vintervejret former sig 
udover det almindelige assi-
sterer militæret med bælte-
køretøjer og rydningsmateriel. 
Endvidere har amterne afta-
ler med entreprenører om 
assistance med hensyn til 
traktorer, gradere og grave-
materiel. 

Det er almindeligt kendt, at 
erhvervene i stigende om-
fang lægger deres lagerka-
pacitet ud på vejene. Sådan 
at forstå, at råvarerne tilkøres, 
forarbejdes og straks køres fra 
virksomheden til forhandler-
ne. 
En situation, hvor vejene ikke 
er farbare, vil derfor medføre 
økonomiske konsekvenser af 
et hidtil ukendt omfang. 
Derfor er det nødvendigt 
med en fortsat udbygning og 
modernisering af vintervedli-
geholdelsen samt et ansvars-
bevidst personale. 

Saltspreder med sneplov 

Sneslynge 
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Sneplov

Gravemaski-
ne angriber 
snemasserne

Det er nødvendigt med en 
effektiv vintertjeneste som 
den nuværende, der hurtigt 
kan rykke ud ved glat føre. 
Undersøgelser viser, at antal-
let af uheld før snerydning 
hhv. saltning er flere gange 
større end efter. 

Det bør være  målet at fort-
sætte udviklingsarbejdet mht. 
bedre varsling og miljøvenlig 
glatførebekæmpelse. 

2.5.17 Cykelstier i egen tracé 

En forholdsvis ny opgave for 
vejmanden er de mange cy-
kelstier, som for tiden anlæg-
ges i egen tracè på nedlagte 
banestrækninger samt langs 
kysterne og andre naturskøn-
ne områder, som f.eks. den 
del af Hærvejen, som stadig 
findes.
Hovedparten af disse stier 
befæstes med stabilt grus 
afdækket med klægt sand 
eller et fint knust materiale af 
bløde stenarter. 
Den gamle vejhøvl og bru-
gen af chlorcalcium kan så-
ledes blive aktuel igen. 
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Forslag til 
nationale 
cykelruter i 
Danmark

Nr. 1 Vestkyststien 
Nr. 2  Hanstholm – København 
Nr. 3  Hærvejen 
Nr. 4 Søndervig – København 
Nr. 5 Østkystruten 
Nr. 6 Esbjerg – København 
Nr. 7 Sjællands Odde - Gedser 
Nr. 8 Sydhavsruten Rømø – Møn 
Nr. 9 Helsingør – Rødby 
Nr. 10 Bornholm rundt 
Nr. 12 Limfjordsruten 

Vestkyststien, 
national cy-
kelrute nr. 1 
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2.5.18 Kommunevejene 

De fleste større kommuner har 
opbygget en markorganisati-
on, der stort set ligner amter-
nes. 
De fleste kommuner er tilslut-
tet amternes varslingstjeneste 
med hensyn til vintertje-
nesten. 
Det sker på den måde, at 
den vagthavende vejmand 
på basisstationen telefonisk 
underretter kommunes vagt-
havende vejmand. 
Enkelte storkommuner er til-
sluttet direkte til amternes 
elektroniske varslingssystem. 

2.5.19 Vejmændenes nuvæ-
rende sociale forhold 

Vejmandens økonomiske stil-
ling er ikke længere ynkelig. 
De fleste er fastlønnede med 
en pensionsordning i h.t. en 
landsdækkende overens-
komst. 

Vejmanden er respekteret for 
sin faglige kunnen, en omfat-
tende, alsidig ekspertice som 
ofte er at finde i samme per-
son. 
Vejmandsarbejdet er et fag, 
som kræver en fortløbende 
efteruddannelse i takt med 
den tekniske udvikling. 
Vejmanden er normalt glad 
for sit arbejde, han er motive-
ret, hvilket ses af at sygefra-
vær næsten ikke forekom-
mer. 
For år tilbage var det almin-
deligt, at en vejmand forblev 
i sit arbejde langt op i 70-års 
alderen. 
I dag går mange vejmænd 
på efterløn som 60'årige, Et 
beklageligt forhold, som ikke 
skyldes fysiske årsager, men 
psykiske, idet trafikanterne 
ofte chikanerer vejmanden, 
under hans efterhånden risi-
kofyldte arbejde, i en sådan 
grad, at mange vejmænd 
må opgive at fortsætte ar-
bejdet. 

Ved indførelse af samar-
bejdsudvalgene i h.t. bekg. af 
2. juli 1974 blev det tidligere 
militante forhold mellem le-
delsen og vejmændene af-
løst af gensidig respekt og 
tillid, til gavn for arbejdsmiljø-
et og alle parter inden for 
vejvæsenerne. 
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3. Fremtiden 

Vejmanden vil uanset vejbe-
styrelsesforholdene fortsat 
være et naturligt led i vejvæ-
senets organisation. 
Hans funktion vil naturligvis 
blive ændret sideløbende 
med den tekniske udvikling. 
Den væsentligste del af hans 
arbejdsområde bliver inspek-
tion og rapportering til vej-
kontoret som formentlig bliver 
et regionskontor. 

Inspektion af vejenes tekniske 
anlæg vil i stigende grad bli-
ve udført ved brug af alle-
rede eksisterende elektroniske 
værktøjer. Vejenes under- og 
overbygning, broer og andre 
væsentlige anlæg, vil kunne 
foreløbig tilstandsbestemmes 
af vejmanden, alt imens han 
kører i et specielt køretøj, som 
er påmonteret disse værktø-
jer, og som automatisk vide-
resender målingerne til vej-
kontoret. 

Samtidig inspicerer vejman-
den visuelt afmærkningen og 
evt. skader på kørebanen el-
ler sideanlæggene, som kræ-
ver omgående istandsættel-
se. 

Vejman-
den ved 
basisstati-
onen

Iagttagel-
serne sen-
des elek-
tronisk til 
basissta-
tionen,
hvor en 

modtagende og ledende 
vejmand fordeler og plan-
lægger istandsættelsernes 
udførelse, som sker med elek-
tronisk styrede mekaniske 

værktøjer 
ført af vej-
mænd, 
som er sta-
tioneret i 
passende 
afstand 
langs veje-
ne med 
deres spe-
cialkøretø-
jer med 
fornødent 
udstyr og 
materialer. 
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Markeringsarbejder på køre-
banerne samt maling af au-
toværn og rækværker m.v. vil 
af hensyn til trafikken og vej-
mændenes sikkerhed blive 
udført på tidspunkter, hvor 
trafikken er mindst, måske om 
natten ved brug af en særlig 
elektronik. 

Græsslåning ophører, idet 
man har beplantet alle skrå-
ninger med træer og buske. 
Man har fundet et miljøvenligt 
kemikalium der kan holde 
græsrabatterne rene for uøn-
sket ukrudt og græsset i en 
passende længde, således at 
en smuk flora kan trives. 
Beplantningen på skrånin-
gerne plejes manuelt af spe-
cialuddannede vejmænd. 
De mange sideanlæg, parke-
rings- og rastepladser med 
tilhørende serviceanlæg in-
spiceres og renholdes af vej-
mændene, ligedes ved brug 
af særligt udstyr. 

Vintervedligeholdelsen vil 
fortsat være en stor del af 
vejmandens arbejde, selvom 
glatførebekæmpelse er afløst 
af et miljøvenligt kemikalium, 
som indbygges i køreba-
nernes slidlag. 
Dog vil den elektroniske over-
vågning fortsat finde sted, 
men i en mere udbygget 
form end i dag. 
Snerydningen bliver fortsat 
udført mekanisk, men med 
materiel, som er kraftigere og 
mere effektivt end det vi ken-
der i dag. 

Kan man forestille sig disse 
arbejdsområder udført af an-
dre end en veluddannet fag-
mand, som fortsat vil kende-
tegne fremtidens vejmand? 

Vejdirektoratet råder over auto-
matisk måleudstyr, der hvert år 
indsamler data om vejnettets 
tilstand. Herover Vejdirektoratets 
nye lasermålebil – Profilografen 
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4. Resumé 

4.1 Danmarks veje gen-
nem tiderne 

Oldtidsvejen i Broskov ved 
Præstø er anlagt omkring år 300. 
Den er bygget af sten på op til 
1 m. Næsten halvdelen af vejen 
er dækket af 
stenvej fra 
middelalde-
ren, fra om-
kring år 1300 

I middelalderen snoede 
adelvejen sig fra Holstebro til 
Viborg. I 1830’erne blev der 
ført en chaussé i lige linie 
mellem de to byer. For 30-40 
år siden brugtes nogle af de 
aflagte vejstykker stadig som 
markveje. Bredden af den 
gamle adelvej kan spores på 
billedet. Fot.: Nationalmuseet 

Rester af den gamle 
kongevej fra Frede-
riksborg til Helsingør 
ligger endnu i Nyrup 
Hegn. Forf. foto. 

De våde, opkørte veje har altid 
været de vejfarendes skræk. Om 
foråret kan man stadig nogle 
steder komme ud for den ”dejg 
af vej”, som Jens Baggesen skrev 
om i 1780’erne. Th. Philipsen: En 
opkørt vej, Forår i Kastrup, 1891. 
Privateje 
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Vestkyststien forløber bl.a. på 
grusveje gennem klitplantagerne 

Gamle Randers-Vej går over 
bakken øst for Nørremølle 

Jylland for ramme alvor. Den 
gamle Horsensvej set fra Trehøje. 
Foto: Torben Skov 

Poul S. Christiansen: 
Landevej ved Karise. Da 
automobilerne begynd-
te at komme frem, var 
vejene gode og faste, 
men smalle, bugtede og 
”støvede”. Trækronerne 
hvælvede sig over dem, 
og langs grøfterne lå 
skærvebunkerne parat 
til vejmanden. Faaborg 
Museum 

Fredensborgvejen gen-
nem Rude skov. Anlagt 
1766 under ledelse af 
Marmillod. Vejen er si-
den dens anlæg ud-
bygget og asfalteret. Fra 
Torben Topsoe-Jensen: 
Fredensborgvejen 1975. 
Foto: Helge Pedersen 
Hørsholm 

Moderne 
landevej 
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Danmarks overordnede vejnet år 
2010

Motorvejens forlængelse syd for 
Rønnede føjer sig smukt i land-
skabet 

Motorvejen ved Odense 
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4.2 Jens Vejmands mu-
seum

Jens Vejmand har, hvaden-
ten han var boelsmand, ho-
veribonde, vejmand, vejassi-
stent, vejingeniør, overvej-
mester eller vejinspektør, haft 
en uvurderlig betydning for 
sikring af kommunikationslini-
erne i fortiden og vare- og 
persontransporten mellem 
landsdelene og til udlandet i 
fortid, nutid og fremtid. 
Vejinfrastrukturen er det mo-
derne samfunds livsnerve hvis 
funktionsduelighed er afgø-
rende for velfærd og vel-
stand. 
Den viden, kultur og tradition 
som dansk vejvæsen bygger 
på er opbygget gennem år-
hundreders udvikling af det 
danske vejnet, som, pga. 
særligt vanskelige klimatiske 
forhold og i nyere tid en sær-
egen trafikkultur, er af en så-
dan art, at den bør bevares 
for eftertiden. 

I 1991 tog den daværende 
vejdirektør Per Milner initiativ 
til etablering af Jens Vej-
mands første museum på 
Farø. Museet fungerede indtil
1996 hvor manglende ekster-
ne bevillinger desværre førte 
til lukning af museet. 
Den danske 
vejmands 
indsats for-
tjener at bli-
ve hyldet for 
eftertiden, 
så hvis det 
ikke lykkes 
at genetab-
lere museet i 
egne byg-
ninger, bør 
vejmandens 
virke gen-
nem tiderne 
finde plads 
på Teknisk 
Museum i 
Helsingør. 
Samlingen
på Farø bli-

ver i skrivende stund opbeva-
ret på Holbæk kaserne. 

Foreningen for oprettelse af  
Dansk Vejmuseum arbejder 
på, og har fået støtte fra Kul-
turministeriet, til at oprette 
vejmuseum i en tidligere pro-

prietærgård i 
Andelslands-
byen Nyvang 
i Vestsjælland. 

Maleri af B. Ny-
rop fra 1917 af 
”Jens Vejmand"
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4.3 Vejmænd fortæller

Farvel efter 38 år –

og kun to sygedage 

Vejformand Johan Mikkelsen er 
hoppet ned af amtsvejvæsenets trak-
tor for sidste gang 

Læg skeen, mens maden smager godt. 

Det ordsprog har Johannes Mikkelsen 

tænkt sig at følge. Efter næsten 38 år i 

Viborg Amts Vejvæsen siger han stop, 

selv om han kunne blive på posten fem 

år endnu. 

Det hjælper ikke noget, man tror, 

man ikke kan undværes, siger Johannes 

Mikkelsen. Han har netop skrevet sin 

sidste ugeseddel og hænger snart den 

orange kedeldragt på knagerækken ved 

den lille vagtstue på værkstedet i 

Vodstrup. Vejformanden gennem 21 år 

vil holde, mens legen er god. 

Jeg vil standse nu, hvor jeg har det 

godt, siger den 65-årige Johannes Mik-

kelsen, der altid har været utrolig glad 

for sit arbejde. Så glad, at han kun har 

forsømt det to dage af et helt arbejdsliv. 

En gang fløj en sten op og ramte mig 

i panden, så jeg måtte blive hjemme. En 

anden gang var det galt med ryggen. 

Men et gammelt husgeråd fik mig på 

benene efter en dag. For arbejdet skal 

passes, siger han med et glimt i øjet. For 

han er helt klar over, at den holdning 

måske ikke ”passer i 1988”. At han ikke 

er blevet træt af de mange års hårde 

slid, tilskriver Johannes Mikkelsen 

samarbejdet. 

Det går bare glat, både mellem os 

her og opad i systemet, siger han og 

tager den ringende telefon. Og efter at 

have hørt samtalen er man ikke i tvivl 

om, han har ret. 

Tromlefører 
Arbejdet har ændret sig meget siden 

den sommerdag i 1950, da en vejfor-

mand spurgte Johannes Mikkelsen, om 

han kunne møde op ”på pladsen” næste 

morgen. 

De manglede folk, og dengang gav 

det ”skejser” at være vejmand, fortæller 

han. Han sagde ja og blev hængende, 

for der var brug for megen arbejdskraft 

til at gøre de mange småveje bredere. 

Allerede den første dag blev jeg sat 

ind i, hvordan tromlen skulle køres. Jeg 

var betænkelig, men tromleføreren – 

som vejformanden hed dengang – ville 

sikre sig en afløser, hvis han blev syg. 

Så jeg måtte igang med at starte trom-

len. Det foregik dengang med et kæmpe 

svinghjul, husker Johannes Mikkelsen. 

Dengang var der 13 faste vejformænd 

på Mors. 

I dag er vi fem mand her. I alt. Vi 

skal løbe stærkere, men i dag har vi jo 

også langt bedre grej. Nu er der jo ikke 

noget med at skovle et læs grus på en 

trillebør med jernhjul, og så trille læsset 

200 meter hen, hvor det skulle bruges. 

Fra 1967 kunne Johannes Mikkelsen 

sætte ”vejformand” foran sit navn. Det 

var i anlægs-arbejdernes tid, og det var 

en udfordring. 

Vi fik udleveret en stak papirer: Så-

dan skal vejen laves. Vi var med, fra vi 

gik over nøgen mark, til man kunne 

køre hen ad den nye vej. Joh, det var 

spændende, slår han fast. 

Engang vejmand … 
I dag har arbejdet en helt anden ka-

rakter. De store anlægsarbejder udlicite-

res til firmaer, og amtets egne folk tager 

sig hovedsagelig af vedligeholdelsen. 

Men også det er der en tilfredsstillelse i, 

synes Mikkelsen. 

Et skilt er væltet, en snedrive spær-

rer, en død kat eller en tabt lægte skal 

fjernes. Hver dag skal toilethuset ved 

Sallingsundbroen ses efter, så det er 

pænt. Og så skal skader på vejene selv-

følgelig udbedres, siger vejformanden. 

Arbejdet har aldrig været en sur pligt 

for Johannes Mikkelsen, men pligtop-

fyldende skal man være, understreger 

han. 

Det gælder sikkerheden. 

Morsø Folkeblad 

1988
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Sundsøre-færgemænde-

ne ”tabte” de daarlige 

kunder i vandet 

Og førerne af hestetromlerne for-
søgte at drikke vejmændene paa 
pelsen 

269 kroner for et helt aars arbejde – det 

fik vejmand Jens Peter Nielsen, Thise, 

da han for 45 aar siden fik ansættelse 

ved Viborg amts vejvæsen. Store penge 

var det ikke selv efter datidens forhold, 

og vejmand Nielsen maatte da ogsaa i 

mange aar have andet arbejde for at 

klare føden til kone og fem børn. I 28 

aar drev han med konen, Else Maries 

hjælp, en ejendom ved skellet mellem 

Thise og Grinderslev sogne; nu slaar 

lønnen saa vidt, at den 67-aarige Jens 

Peter Nielsen kan klare sig for den ale-

ne. 

Hullerne dækkedes af grantræ 
Der er sket en fantastisk udvikling 

paa vejvæsenets omraade, siden jeg 

begyndte. I 1914 var amtsvejen en al-

mindelig grusvej, som slet ikke kunne 

staa maal med nutidens kommuneveje. 

Nu var der jo heller ikke saa meget 

trafik dengang. Galt blev det først, da 

bilerne kom til og ødelagde vejene. 

Naar frosten kom, blev der nogle huller, 

som det tog sin tid at faa i orden igen 

Vi fældede dengang graner fra plan-

tagerne og dækkede hullerne med træ. 

Bagefter skulle vejen behandles med 

tromler, der blev trukket af fire heste. 

Det var noget helt for sig. Kuske fik 

betaling for antallet af omdrejninger, og 

det skulle vi vejmænd kontrollere. 

De ekstra smaasten 
Det gik ikke altid godt. Kuskene var 

durkdrevne og forsøgte tit at drikke 

vejmændene paa pelsen for at tjene 

mere. Her i nærheden var der saaledes 

en vejmand, som talte omdrejningerne 

ved at putte smaasten i lommen for hver 

omdrejning. I et ubevogtet øjeblik fik 

tromleføreren listet ekstra sten i vej-

mandens lomme, saa han fik dobbelt 

betaling. 

Forholdene er naturligvis helt an-

derledes, efter at der er asfalteret og 

indført moderne tromler. Men der hol-

des stadig øje med vejen, navnlig om 

sommeren, naar asfalten er tilbøjelig til 

at smelte og blive til ”sovs”. 

38 mand til snekastning 
I gamle dage, ja, det er for resten slet 

ikke saa længe siden, kunne vejmanden 

mønstre en anselig styrke, naar det faldt 

paa med at sne. Da kunne det være 

nødvendigt at kaste sne i flere uger i 

træk, og op til 38 mand var i arbejde. 

Ogsaa det er forandret, først og frem-

mest paa grund af sneploven, men ogsaa 

takket være sneskærmene. 

Det er nogle udmærkede indretnin-

ger, men det er ikke altid let at faa dem 

op og ned. Om efteraaret skal det nok 

passe sig, at folk skal pløje, og om 

foraaret kan skærmene ikke komme 

hurtigt nok bort, fordi der skal harves. 

Saa har jeg til gengæld beskæftigelse i 

aftentimerne med at rette skærmtraade-

ne ud. 

Vinteren 1940 skabte et ganske sær-

ligt arbejde, nemlig at fjerne tele-

fontraadene fra vejen. Isslaget var saa 

tykt som et skovlblad og tyngede traa-

dene saa stærkt, at masterne væltede og 

traadene rundt omkring laa ude paa 

vejen. 

Det varer vel helle ikke saa længe, 

inden den slags heller ikke kan fore-

komme mere. Telefonselskabet graver 

stadig flere og flere traade ned i jorden.

Leen afskaffes ikke 
Vejmand Nielsen har strækningen 

Sundsøre-Rybjerg som sit distrikt. For 

nogle aar siden kom stykket mellem 

Grinderslev kirke og Skærris ved 

Hvalpsundvejen til, men ellers har han 

passet samme stykke vej alle 45 aar. 

I førstningen, da Jens Peter Nielsen 

ogsaa skulle passe sin ejendom og des-

uden grave tørv i Gaasemose, blev der 
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ikke altid tid til at passe vejen i som-

mertiden. Det andet maatte gaa forud, 

hvis der skulle skaffes penge til huse. 

Mindre er arbejdet ikke blevet igen-

nem aarene. Selv om mekaniseringen 

slaar igennem flere og flere steder, er 

det alligevel begrænset, hvor meget af 

en vejmands arbejde den kan overtage. 

Naar der skal slaas græs i vejsider-

ne, maa det stadig være leen, der hol-

der for. Nu har Nielsen tilmed faaet saa 

fin en fil, at lebladet med lethed gøres 

skarpt, uden at han ustandselig skal ind 

i forskellige huse for at faa fat i en sli-

besten. 

Før færgen kom 
Tidligere gik vejen helt ud paa od-

den ved Sundsøre. Det var før der kom 

moderne færgefart. Man rejste en slags 

vejskilte og tilkaldte herved færgemæn-

dene, der bar de rejsende ombord. Skete 

det, de var daarlige betalere, nu saa 

kunne det jo ske, de ”tabte dem i van-

det,” siger Nielsen. 

Færgeforbindelsen skabte naturligvis 

mere færdsel på amtsvejen mod Nykø-

bing og Breum. Da mange bilister, der 

daglig susede forbi, tænker vel næppe 

paa de mænd, der skal holde vejene i 

orden. 

Skive Folkeblad 

 4. april 1959 

MARIUS PEDERSEN  

i Tastum fortæller træk 

fra de mange aar, han 

har passet amtsvejen 

fra Skive til Sjørup

Om en vejmand ikke har en stille tid om 

vinteren? Nej, tværtimod da. Det er den 

værste periode. Man kan knap sove 

rolig om natten. Selvom det er tøvejr, 

naar man gaar i seng om aftenen, kan 

vejret ud paa natten slaa om; kommer 

der et par graders frost, og vejen har 

været vaad, bliver den spejlglat. Saa 

maa man op kl. 6 og se at faa fat i 

vognmanden til at gruse, inden han 

kører ud til andet arbejde. 

Det er naturligvis ikke hele vinteren 

igennem, vejmanden er saa ophængt af 

arbejdet. Men der kunne altid blive 

noget at kigge til, fortæller vejmand 

Marius Pedersen, Tastum. Og han har 

forstand paa de ting, om nogen har, idet 

han har hele 44½ aar bag sig som vej-

mand – for amtet. 

De er nu gaaet af efter næsten et 

halvt hundrede aar, Marius Pedersen. 

Ja, 1. oktober holdt jeg op. Jeg kun-

ne nu godt være blevet ved noget læn-

gere. Aldersgrænsen er ved 73 aar, saa 

for mit vedkommende er der 7 aar igen, 

men min kones helbred er ikke saa godt 

længere, og det var af hensyn til det, jeg 

valgte at holde op nu. 

Vi maa indrømme det – billedet 
er ”konstrueret”. Men det kunne 
sagtens være taget, da Marius 
Pedersen den 1. oktober tog 
skovl og kost paa nakken og gik 
hjem – efter 44½ aars vejmands-
tjeneste 
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Startede som husmand 
Marius Pedersen var en helt ung 

mand, først i tyverne, da stillingen som 

vejmand blev ham tilbudt. Det var 1. 

april 1918. Han er sallingbo af fødsel, 

hjemmet var i Resen ved Skive, og se-

nere flyttede forældrene til Hem, hvor 

Marius havde sin skoletid. Mange aar 

senere traf han Marie, der var fjandbo, 

og saaledes gik det til, at Marius blev 

bosat paa denne egn. 

Parret erhvervede sig en ejendom i 

Tastum paa 6-7 tdr. land og boede paa 

den til 1946, da huset ved amtsvejen, 

som de nu bebor, blev købt. 

De 6-7 tdr. land var dengang som nu 

for lidt til at leve af, og da jeg blev til-

budt pladsen som vejmand for amtet, 

slog jeg til. Min strækning var fra Skive 

til Sjørup – en længde på 13 km, nemlig 

fra 4 til 17 km-stenen. 

”Jeg fik ingen efterfølger” 
Det er lidt svært at forestille sig vej-

forholdene dengang, men det var vel-

sagtens grusvej det hele? 

Ja, der tør antydes! Ikke en stump 

var tjæret. Ved viadukten i Braarup var 

der ikke engang brolægning, det stykke 

var altid et forfærdeligt søle. Siden er 

det blevet meget lette at holde vejene, 

hvilket ogsaa ses af, at man oprindelig 

havde en vejmand for hver 5 km, men 

nu lader en mand klare 25 km. 

Hvem blev deres efterfølger? 

Der er ingen! Jeg synes nu godt nok, 

at det maatte være rarere for dem at 

have en fast mand, men amtets rejse-

hold skal nu klare lapperier, opretninger 

m.m. paa vejen. 

I 20-erne blev den første asfaltering 

paa Skive-Sjørup vejen foretaget, for-

tæller Marius Pedersen.  Det var ikke en 

gennemgribende forbedring, der her-

med blev udført, idet man mere sigtede 

efter at komme hurtigt frem, end at gøre 

arbejdet 1. klasses holdbart. Vejbredden 

var dengang kun 3-4 meter. 

I disse aar var det, biltrafikken be-

gyndte. Det var en stor seværdighed at 

se en bil komme tøffende, og overalt 

vakte den opsigt. Jeg stod naturligvis 

ogsaa og gloede de første gange, fæno-

menet viste sig, men det var jo ikke ret 

længe, det var saa nyt. 

Husker den første rutebil Skive-

Sjørup 
Tjæringen af vejene og bilernes 

fremkomst skulle næsten følges ad. 

”Vaskebrætvej”, som grusvejen let 

kunne blive, var daarligt egnet for hur-

tigkørende. 

Det eneste, der var at gøre, var at 

smide sand i hullerne samt feje det der-

ned igen, naar bilerne havde hvirvlet det 

ud i rabatten. I mange aar bestod arbej-

det paa selve vejen i at feje sand ind. 

Marius Pedersen husker den første 

rutebil på Sjørup-Skive ruten. Dens ejer 

var Claus Jacobsen, og den kørte – som 

alle andre biler dengang – med massive 

dæk. Det var i realiteten bare en lastbil, 

der var forsynet med bænke langs si-

derne, og naar de massive dæk og 

slaghullerne i vejen erindres, forstaar 

man godt, at det ikke var en udelt fornø-

jelse at blive transporteret paa denne 

maade. 

435 kr. var min første aarsløn som 

vejmand. Jeg skulle deraf selv holde 

belægningen, d.v.s. faa grus ud og 

tromlet ned. Det skulle ordnes paa tre 

dage, og jeg var nødt til at tage ”dagle-

jere”. Denne affære kostede maaske 

150-200 kr. og tog saaledes toppen af 

aarslønnen. 

Det er en rar og fri bestilling at være 

vejmand, og ellers var jeg naturligvis 

heller ikke blevet i den saa længe. fort-

sætter Marius Pedersen. I starten skulle 

jeg være paa vejen 2 dage ugentlig, 

senere blev det 4 dage og nu sidst hver 

dag. Naar blot man passer det, man 

skal, er der ingen, der byder eller kom-

manderer. Jeg har gennem aarene haft 3 

forskellige vejassistenter over mig. 

Samarbejdet med de forskellige har 

været upaaklageligt, saa godt at jeg 

snarere har betragtet dem som medar-

bejdere end som overordnede. 

Kritiske dage i tøbrud 
Det er gaaet meget godt. Jeg kan i 

hvert fald sige, at der nu ikke er nogen, 

som er vrede paa mig – selv om jeg 

godt kunne være lidt ”næsvis”, hvis jeg 

syntes, nogen gav anledning. Det er 

utallige, der har spurgt mig om vej, og i 
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det hele taget har jeg faaet kendskab til 

mange, der har færdedes meget paa 

strækningen. Jeg har set saadan paa det, 

at ubehageligheder kan man let faa, i 

hvert fald skal man ikke selv skabe sig 

nogle. 

Hvert aar ved tøbrudstide var der 

kritiske dage – navnlig da før vejen blev 

asfalteret. Men nogle steder kan det 

være slemt nok endda – vejen er at køre 

paa som en dyne! 

Et aar, husker jeg, var petroleums-

tankvognen, der havde hesteforspand, 

sunket i til vognbunden paa Kumbak-

ken. Det tog lang tid at faa den bakset 

op – vi maatte grave den fri og lægge ris 

i sporene. Men det hastede jo heller 

ikke saa forfærdelig meget. Selv om 

vejen længe var spærret, blev der ikke 

trafikpropper. Paa omtalte Kumbakke 

kan det for øvrigt endnu slaa hul i vejen 

ved tøbrud. Der er ingen rigtig bund – 

kun fint klæg. 

Savner nu sin dont … 
Nu kan det vel ikke helt undgaas, at 

De savner vejarbejdet en smule efter saa 

mange, gode aar? 

Nej, vist savner han det. Det er Ma-

rie Pedersen, der svarer for manden. – 

Han skal helst derud hver dag for at se, 

om der er et eller andet, han kan rette 

ved. 

For nogle aar siden fik han en bil, og 

det var en god hjælp. 

Ofte er jeg blevet alarmeret til Sjø-

rup-krydset efter et færdselsuheld. Det 

var mit arbejde at rydde vejen for glas-

skaar, og hvad der ellers kunne være. I 

bilen kunne jeg være fremme paa gan-

ske kort tid, mens det varede noget 

længere, da jeg skulle cykle, og ogsaa 

paa den daglige tur strækningen igen-

nem var bilen en stor hjælp. 

Det var ikke saa faa kølerpropper, 

navkapsler m.m., Marius Pedersen har 

fundet paa og ved vejen, men mange af 

effekterne er dog blevet afhentet af 

deres ejermænd. 

En gang var Marius Pedersen ude 

for en meget alvorlig episode under sin 

dont ved landevejen. 

Det var en stor lastbil, der kom med 

et læs fisk fra Glyngøre. Vognen havde 

netop overhalet mig, der var cyklende, 

og da den kom et stykke længere hen, 

blev der knas med den. Den gik i staa, 

og vognen begyndte at løbe tilbage, og 

chaufføren, der tumlede med defekte 

gearkasse, har aabenbart ikke regnet 

med, at jeg var saa tæt bagved. Cyklen 

blev ramt af den tunge vogn, og jeg 

blev kastet ned paa vejen og kom bag 

baghjulet. Det var saa nær ved en ulyk-

ke, at jeg fik 5 ribben brækket og tryk-

ket ind af hjulet. Netop i det øjeblik fik 

chaufføren vognen bremset. Jeg laa paa 

sygehuset i fire døgn uden at sove og 

var uarbejdsdygtig i lang tid. 

Reddede sig ved at springe op paa 

bilen
En anden gang var der ogsaa optræk 

til et biluheld. Jeg gik og rettede vej-

kanten op. En bilist havde aabenbart 

opdaget mig for sent. Da han var ganske 

nær paa mig, tudede han, men heldigvis 

kørte han meget langsomt, saa jeg red-

dede skindet ved at smide skovlen og 

springe op paa bilens kofanger! 

Skive Folkeblad  

9. november 1962

Farvel til

Jens Vejmand 

Privatisering 
Af Bjarne Lampe 

Vejen er tør. Naturen har denne morgen 

endnu ikke fået rimfrost i skægget. Al-

ligevel er amtsvejmand Aage Johansen, 

Egtved, ude for at salte. Sammen med 

en lokal vognmands chauffør har han 

ansvaret for, at en omkring 40 kilometer 

lang amtsvejstrækning i Vejle Amts-

kommune er farbar. 

Gennem lastbilens siderude ser Aage 

Johansen en rød Opel Kadett drøne 

forbi, mens føreren vender sig om og 

gentagne gange banker sin pegefinger 

mod tindingen.
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Vejens vogter 
Det er en af de situationer, som 

amtsvejmanden finder ydmygende. Som 

vejens vogter gennem mere end 10 år, 

ved Johansen, hvad han gør. Han har 

selv foretaget bremseprøver på såkaldte 

udsatte steder. Desuden har han været i 

forbindelse med Vejle Amtskommunes 

vagtcentral i Knabberup, der er døgnbe-

tjent i vinterhalvåret. her kan vagten via 

sin EB-skærm og følere i vejene regi-

strere, luftens og vejens temperatur 

samt luftfugtigheden. 

Derfor saltes der, før frosten har 

spændt sin skorpe på vejen. Og i mod-

sætning til tidligere også i nattetimerne, 

men med en vandblandet saltmængde 

der indeholder omkring halvt så meget 

salt, som for 10 år siden. 

Selv om Aage Johansen og landets 

omkring 900 ansatte amtsvejmænd ikke 

er så dumme, som nogle bilister tror, 

lider de sammen med Danmarks 14 

amters øvrige udfarende vejansatte af en 

nationalsygdom. De er bekymrede. Lige 

så bekymrede som de bankfolk, som 

ikke ved, om de vil beholde deres ar-

bejde. 

Ikke uden grund. I sine privatise-

ringsbestræbelser har regeringen beslut-

tet, at amtsvejmændenes arbejde ved 

statsvejene – d.v.s. motor- og hovedveje 

– skal udbydes i licitation inden juli 

1993. Senere kommer turen til amtsve-

jene. De skal være udbudt i licitation 

inden udgangen af 1994. 

Næppe billigere 
Aage Johansen, der er klubformand 

for de 40 amtsvejmænd i Vejle Amts-

kommune tror ikke, at det kan gøres 

bedre og billigere end nu. 

På sin 21 kilometer lange strækning 

på vej 417 mellem Vester Torsted og 

Vejle, har han hver dag ansvaret for at 

holde et toilet appetitligt. Desuden kø-

rer han strækningen igennem tre gange 

om ugen. 

Når han kører rundt på inspektion i 

lavt tempo, er det ikke for at genere 

andre vejfarende. Det er for at kunne 

rydde op efter de bilister, som bruger 

rabatten som losseplads for hushold-

ningsaffald, møbler, aviser, flasker og 

dåser. 

I naboamtet Sønderjyllands Amts-

kommune bliver det til 50.000 sække 

affald om året. Bliver de lagt i række, 

svarer det til 46 kilometer. En strækning 

som fra Kruså til Haderslev. 

Så er der alle de dyr, der er kørt 

ihjel. De bliver gravet ned. En del små 

reparationsarbejder skal vejmanden 

udbedre med det samme. Det kan være 

pludseligt opståede slaghuller, et skilt 

som er kørt ned, et hegn som er væltet, 

oprydning efter færdselsuheld, når der 

spildes materialer eller gods på vejene 

og meget andet, som opstår pludseligt. 

Mindst to gange om året skal skilte 

vaskes. Grøfter skal renses med en 

skovl. Omkring skilte, langs hegn og 

plankeværker, hvor traktorklipperen 

ikke kan komme, slås der græs med en 

le eller kratrydder. Og hække, der spær-

rer for udsynet klippes, hvis den private 

grundejer ikke selv kan finde ud af det. 

Hurtig udrykning 
”Som vejmand kan jeg ikke på for-

hånd sige, at jeg vil lave det og det i 

dag. En lastbil har måske ødelagt rabat-

ten 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 færdsels-

sikkerheden,” siger Aage Johansen og 

fortsætter: 

”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.” 

Om amtets vejmænd har grund til at 

frygte for deres jobs, skal være usagt. 

Står det til udvalget for teknik og miljø 

i Vejle Amtskommune, skal drifts- og 

vedligeholdelsesarbejdet på hovedlan-

devejene sendes ud i licitation. Men 

ligesom i Sønderjyllands Amtskommu-

ne, får amtets egen vejafdeling mulig-

hed for at byde på arbejdet på lige fod 

med alle andre. 

At meget af arbejdet er usynligt, be-

tragter lederen af teknisk forvaltning i 

Sønderjyllands Amtskommune, Erik 

Ancker, ikke som noget problem. 
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”Vi er nok et af de amter, der er længst 

med at få beskrevet opgaven,” siger 

han.

”Men uanset om amtet eller en pri-

vat entreprenør byder på arbejdet, skal 

vi sikre os, at der er en klar adskillelse 

mellem den afdeling, der udfører arbej-

det, og den der kontrollerer.” 

Færre vejmænd 
Aage Johansen er stadig bekymret. 

Antallet af vejmænd har været faldende 

igennem de sidste fem år på grund af 

offentlige nedskæringer. Han tror, at en 

privatisering vil betyde en faldende 

standard.

”Husk, vejmanden kender sin vej-

strækning, fordi han befinder sig der 

daglig,” konkluderer Aage Johansen, 

der i organisationsbladet Dansk Politi 

får opbakning af politiinspektør Kristi-

an Møller, Sønderborg: 

”Det amtskommunale vejvæsen bør 

bevares. Jeg frygter, at politiet kan 

komme til at stå alene med mange vej-

spørgsmål på grund af den lange af-

stand til Vejdirektoratet i København,” 

skriver politiinspektøren. 

Morgenavisen Jyllands-Posten

11. januar 1993
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Niels Jonassen 
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Thisted amts veje og vandløb
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Vejmandens håb til fremtidens trafik
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