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Hvad er en vej?
Af Per Ole Schovsbo, dr phil
Hvad er en vej - er et spørgsmål, der stilles næsten hver gang, der holdes et
vejhistorisk foredrag. Vi haster derfor med at bringe et svar, der måske kan
bruges i andre sammenhænge.
Sprog og historie
Selv de mest indlysende ord kan blive besværlige, hvis
man forsøger at forstå deres betydning og historie. Sprogligt er det nemmere, fordi man kan støtte sig til de almindelige lydmæssige udviklingslove og derved forbinde de
forskellige sproglige trin tilbage i tiden. Selv om ordet
vej således kan genkendes i gammeldansk (1100-1500)
wægh "vej, side, retning" og latinsk vehere (veho) "at
fare (gå, køre, ride, sejle), transportere, bære", ændres
betydningen, ikke mindst, hvis man tænker ordet ind i
den abstrakte verden. Allan Karker genner således sine
læsere igennem en sproghistorisk feltbane i sin fornøjelige artikel Omkring navnet Braut (Braut nr l, København 1996). Men hvad er en vej? Svaret bringer vi hermed - dog først lidt mere eksercits. Vejhistorie skal jo
helst give anledning til vision og indsigt.

Med det latinske udgangspunkt (100 f.Kr. - 120 e.Kr.)
vehere, kan det engelske way, tyske Weg, svenske vag og
norske veg forklares sprogligt, og vi kan også bedre forstå, at vehiculum betyder "et transportmiddel (vogn eller
skib)", vexo betyder "at kaste hid og did, hjemsøge, hærge" - og at der findes en lang række afledte ord i danske
og beslægtede sprog, der betyder alt andet end netop vej:
vektor, vehikel, vehemente eller: at veje, vogn, vægt og

Via Appia uden for Rom. Romernes første vejanlæg, som var
færdigt i 312fKr. De romerske veje dannedeforbilledefor
alle
helt
ti/1700-tallet. Foto: C.J. Hansen.

væk. Vi er med andre ord tilbage til hjulsporet, skabt af
vognene - ligesom den flygtige kølvandsstribe på havet.
Går vi i stedet til det kendte latinske ord via, viser det
sig, at ordet i oldtiden har den samme brede anvendelse
som dansk vej "vej, rute, metode". Det vil sige, at vej er
sproghistorisk beslægtet med latin vehere, mens ordets
betydning er identisk med latinsk via, som det slet ikke
er beslægtet med. I vore dage bruges via som et forholdsord "over, ad, gennem": til Paris via Hamborg, mens det
i Italien er knyttet til de klassiske romerveje som fx Via
Appia.
På klassisk græsk (700-338 f. Kr.) betyder ordet hodos
"vej (ikke søvej), gade, rejse, metode", der afledes af
hodeuå "går, rejser". Det er ikke optaget i latin, men
indgår i dansk hadorneter "vejmåler, skridttæller" eller i
overført betydning methados "forfølge, forskning, metode". Et lidt ældre ord for vej er det hebræiske dæræk
(1200 f. Kr.- 200 e. Kr.), der har det samme betydningsindhold som hodos og via uden at være sprogligt beslægtetmed dem.
Det er således sjældent, at vi kan bruge de sproghistoriske resultater til kulturhistoriske undersøgelser. Alligevel er der en fin undtagelse fra reglen, der har lidt med
vejtransport at gøre. Det allerældste ord for hjul eller
vogn, der er overleveret, er det assyriske narkabu (3 .800
f. Kr.), der også betyder "den øvre møllesten i en drejekværn". Det genfindes senere i hebræisk som rækæb
"vogn". Pointen er, at man har fimdet vogne med massive skivehjul i de assyriske områder, der minder meget
om øvre møllesten i drejekværne, mens de hebræiske
vogne - efter ægyptisk indflydelse - havde egehjuL
Til gengæld kan man henvise til de sproghistoriske undersøgelser, der i første del af det 20. årh. tegnede omridset af et indoeuropæisk sprog, ældre end det berømte
oldindiske sanskrit (1.200-300 f. Kr.). Her findes ordet
vegh- "bevægelse", hvorfra ordene for vogn og vej er
udviklet. Undersøgelserne antyder desuden, at vognene
var trukket af okser via åg og havde skivehjul - og det
svarer til den europæiske arkæologiske virkelighed fra
sen yngre stenalder til ældre bronzealder (ca. 3.000- 1.000
f. Kr.). På det tidspunkt var vejene kun hjul- og trædespor.
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ret, som det blev fastlagt i ordonnance de Moulin fra 1566
og videreført efter revolutionen i 1789. Siden er udviklingen gået i den retning, at de offentlige domæner ikke
alene bestyres af staten og kommunerne, men de udøver
også ejendomsretten.
Opstalt af vogn afTranbærtypen, rekonstrueret ved Forhistorisk Museum, Moesgård 1982-83 og Historisk Værksted i
Næsby 1984. Vognen kan dateres til 3. - 4. århundrede. Fra
Per Ole Schovsbos "Oldtidens vogne i Norden".

I vore dage betyder ordet vej altså både den anlagte vej,
retningen mellem A og B, en rute eller et hjulspor, og i
overført betydning fx en metode. Sproghistorisk er det
knyttet tillatinsk vehere- mens det indholdsmæssigt står
nær det latinske via og det græske hodos, der grundlæggende henviser til den anlagte vej ligesom det engelske
road og det franske voie. Den brolagte vej -latin via strata
- er på tysk blevet til Strasse, engelsk til street og italiensk strada - hvorfor fx en stratenrøver sprogligt set er
en simpel landevejsrøver. Det er interessant, fordi de
anlagte veje er et forholdsvis sent fænomen i Danmark,
mens transporten og trafikken og hjulsporene er meget
ældre. Og vejenes ingeniørkunst er jo netop udviklet i de
klassiske romerske områder og herfra sivet til Danmark i
flere omgange - måske ligesom stratenrøverne.
Jura og historie
Der er skrevet meget om veje, vejanlæg og vejvedligeholdelse i fortid, nutid og fremtid. De juridiske forhold
spiller nu om stunder en lidt mere tilbagetrukket rolle,
fordi det 20. århs. jurister og embedsmænd har afklaret
de oprindeligt meget tågede retsregler. En af dem er juristen dr.jur. E. A. Abitz, der i værket Vejenes Retsforhold
(København 1950) sammenfatter udviklingen af europæisk og dansk vejlovgivning. Professor, dr.jur. Ole Fenger har i sine retshistoriske studier bl.a. Gammel dansk
ret (Århus 1983) videreført forskningen afvejenes jura
til glæde for den vejhistoriske forskning og historikeren
dr.phil. Alex Wittendorfhar i sinA/vej og kongevej (København 1973) kombineret en del af resultaterne med
arkivstudier og undersøgelser i fædrelandet. For at se,
hvad jurister så forstår ved alfarveje, følger vi først Abitz
til Frankrig, dernæst til Tyskland og England og vender
derefter tilbage til Danmarks retstilstand fra de ældste
tider til første halvdel af 1800-tallet.
Frankrig
Efter det vestromerske riges opløsning i 400-tallet videreførtes den romerske retspraksis bl.a. i Frankrig, hvor
vejene fortsat hørte under de offentlige domæner (res
publica), der i modsætning til de private ikke ejedes af
nogen, ligesom de sejlbare floder. De offentlige domæner kunne derfor ikke afhændes eller gøres til genstand
for hævd og staten har ikke ejendomsret, men højheds-

Tyskland
I 1934 centraliserede den tyske nazistiske regering vejvæsenet og vej forvaltningen. Forsøgene med motorveje,
der var påbegyndt allerede i 1920'eme, genoptoges og
man udviklede et særligt nationalt vejprogram, der skulle forene de tyske provinser- ligesomjembanerne havde
gjort i et par generationer. Der var overhovedet ingen
fælles vejlovgivning i Tyskland, da nazisterne tog fat,
skriver Abitz. Hver provins og fyrstedømme havde sin
egen lovgivning (heriblandt Siesvig-Holstens vejforordning af 1842, givet af Christian 8.) med bl.a. den uheldige konsekvens, at vognens sporvidde skulle ændres, når
man kørte fra et fyrstedømme og ind i det næste. Jembanernes hastige fremvækst i de tyske områder blev ikke
modarbejdet af Iandevejstrafikkens retstilstande, og det
benyttede Otto von Bismarck sig af. Det nye tyske kejserriges provinser blev derfor bundet sammen af de effektive - og billige -jernbaner.

Tyske jurister har forsøgt at fremhæve nogle fælles træk
i den tyske forvaltningslovgivning før 1934. Vejene var
som regel underlagt de offentlige myndigheders (regeringers) forvaltning, der havde pligt til, at de fortsat kunne tjene den almindelige færdsel, ligesom de sejlbare floder. En vej optoges som offentlig ved en særlig deklaration (Widmund), men den sikrede ofte kun retten til færdsel på vejen, ikke ejendomsretten, der fortsat tilhørte lodsejeren eller staten.
England
King' s Highway (alfarveje) i England defineres af nogle
jurister som det areal, hvor almenheden har ret til færdsel. Andre ser Kings 's Highway som en færdselsret og
ikke et areal. Offentlighedens adgang sikres ved den
deklaration, hvorved lodsejeren giver offentligheden ret
til at færdes over sin jord på særlige betingelser. Aftalen
er først bindende, når offentligheden tager vejen i brug.
Når vejen har været i brug i mands minde, kan offentligheden faktisk opnå hævd på vejen, således at ejeren ikke
umiddelbar kan ophæve sin egen deklaration. Til gengæld bevarer lodsejeren så sin ejendomsret, med mindre
vejarealet er købt eller eksproprieret af det offentlige.

En del offentlige veje vedligeholdtes af kommunernes
private indbyggere efter de gamle regler i Common law
fra Richard Løvehjertes tid (1189-1199) indtil vejloven
af 1835, hvor alle vejes vedligeholdelse ved lodsejernes
deklaration overgik til det offentlige. Da det offentlige
som regel har vedligeholdelsesforpligtigelsen, ejer vej-
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myndighederne den øverste del af vejen i større eller
mindre dybde, mens den private lodsejer bevarer sin ejendomsret over undergrunden og luftrummet. Ejeren har
derfor en vis indflydelse på vejens brug og kan forbyde
fx motorløb, selvom man har opnået politiets tilladelse.

år- hvis vejen ikke var i ordentlig stand. Bønderne måtte
til gengæld ikke inddrage vejene i dyrkningsarealet, men
respektere vejene og den bredde, de har haft siden arilds
tid, så længe bystyret (tinget) ikke lader 6 mænd sværge
for de ønskede ændringer.

Danmark
I dansk ret er der ikke nogen klar juridisk forskel mellem
bygader, veje, stier, pladser og torve, skriver Abitz. Vejene i det åbne land er opstået spontant som følge af færdslen i modsætning til anlæg af broer, dæmninger og andre
lignende støtteforanstaltninger. Da vejene ikke krævede
anlæg af kørebane, var det let at flytte dem, hvis bebyggelses- og dyrkningsforholdene krævede det. Vejen varligesom i England - en hævdvunden færdselsret, ikke et
bestemt areal. Den norske Gulathingslov fra l 000-tallet
bestemmer, at hvis vejen går igennem en mands gård,
kan han lægge vejen ud af gården. Selv om vejen herved
bliver længere, har offentligheden pligt til at bruge den
nye veJ.

Ved matrikuleringen af jorderne i begyndelsen af 1800tallet blev de arealer, der var udlagt til veje, ikke medregnet ved jordens fordeling, men ofte lagt til den nærmeste jordlod, og lodsejeren fik derfor et tilsvarende fradrag i skyldsætningen. Da der ikke var den helt store interesse for sognevejene fra myndighedernes side og lokalornråderne havde tradition for et vist selvstyre, blev
sognevejene (ligesom bygninger og hegn) indtegnet tilstrækkeligt upræcist på udskiftningskortene og siden flyttet efter behov. Denne smidige administration medførte,
at der først sent blev behov for ekspropriationer af arealer til sogneveje (loven af 20. august 1853), samtidigt
med at sognevejene kom til at følge markskellene i et
sindigt og tidsrøvende mønster.

Landskabslovene er nedskrevet i 1200-tallet, omtrent
samtidigt med at det åbne land blev fuldt udbygget, men
inden købstædernes udvikling tog fart. Jyske Lov fra 1241
bestemmer, at der til enhver by skal føre fire adelsveje,
nemlig de, der fra arilds tid har ført derhen og derfor var
belagt med hævd. Vejene må ikke spærres eller ødelægges. Landsbyerne lå således i et vejkryds i hvis midte,
der var udlagt en plads, der havde offentlig adgang, ligesom vejene. Ingen havde ejendomsret til disse landsbyveje og pladser, der kaldtes forter, senere gade}ord. Nye
veje og forter kaldtes svorne, fordi 12 mænd ifølge landskabslovene skulle bestemme (sværge om) vejenes og
forternes beliggenhed.

Landevejene {via regia)
Vejene mellem landsbyerne, købstæderne og landsdelene er ligeledes opstået af trafikkens spor, skiver Abitz,
og man har ikke haft behov for ekspropriation afvejarealer i de vidtstrakte herreløse områder. Vejene på godserne blev reguleret efter behov af herremændene, og tilsyneladende har kongen haft en tilsvarende mulighed over
hele landet, både fordi han var rigets største godsejer og
skulle holde sammen på rigets administration og militære forsvar.

Sognevejene
Allerede meget tidligt spores en opdeling af vejen i landeveje (alfarveje), der har statens interesse, og mere lokalt prægede veje (sogneveje), der var et anliggende for
bønderne. Hertil hører også kirkeveje, mølleveje, skovveje, strandveje mm. De lokale vejes forhold er administreret af det lokale selvstyre, hvis vider og vedtægter er
nedskrevet fra 1500-tallet. Den ældste bevarede vedtægt
- for Fyn - er imidlertid udstedt af Kong Hans allerede i
1492 og den antyder, at det lokale selvstyre kan føres
tilbage til tiden, før landskabslovene blev nedskrevet,
mener Abitz.

Sognevejene administreredes indenfor disse vider og vedtægter frem til landboreformerne i slutningen af 1700tallet og kommunallovgivningen i 1800-tallet. Viderne
indeholder påbud om at følge de sædvanlige veje og forbud om at gøre ulovlige (ikke svorne) veje over anden
mands mark. De nævner også retten til at vige ind over
markerne - der skadedes mindst fra efterår til tidligt for-

Før enevælden gjorde København til regeringens residens i 1660, var kongens residens så at sige alle steder.
Denne mobile regeringsform gjorde brug af allerede eksisterende veje og påbød herrederne, at vejene blev udHolbo Herredsvej er en afde kongeveje, der blev anlagt til
brug kun af kongen og hans embedsmænd.
Foto: C.J Hansen.
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videt og reguleret, så de kunne anvendes til de kongelige
og militære transporter. Herved kom efterhånden et alfarvejsystem til syne, der var administreret afherrederne
(jfr Jyske lovs bestemmelser), senere af lensmændene
og til sidst af amterne. Vejene kaldes til forskellig tid
kongens hærstræde, hærvej, alfarvej, adelfarvej, adelvej
og alvej og de var ofte herreløse, fordi de lå udenfor sognenes dyrkningsfællesskaber. Vejenes og de tilhørende
broers vedligeholdelse samt de rejsendes sikkerhed og
bekvemmelighed (herberger og kroer) er nævnt i tidlige
kongelige håndfæstninger. Christian II' s gejstlige lov eller landret fra 1521 er meget detaljeret, men fik kun ringe betydning, fordi kongen blev fordrevet kort tid efter.
Christian III' s københavnske og koldingske recesser fra
hhv. 1547 og 1558 indskærpede lensmændenes pligt til
at holde opsyn med, at broerne blev holdt i forsvarlig
stand. Det var især nødvendigt, hvor broernes vedligeholdelse finansieredes af herredets indbyggere i form af
brokorn. Broerne var i så fald forlenet til en købstad eller
enkeltperson, der havde ansvaret for vedligeholdelsen.
Men der var andre broer, som herrederne eller sognene
siden arilds tid selv havde vedligeholdt. Og det skulle de
fortsætte med, under tilsyn af kongens embedsmænd.
Sognebønderne havde også pligt til at vedligeholde den
strækning af kongens hærstræde, der gik over byens mark.
Udenfor bymarken påså kongens lensmand, at herredsmændene foretog vedligeholdelsesarbejdet efter en fordeling mellem de enkelte sogne eller byer, således at hver
fik ansvar for en bestemt strækning. Christian III' s, Frederik II' s og Christian IV' s påbud til bønderne om at gøre
deres vogne bredere, samtidigt med at de krævede, at vejene blev udvidet, kan således kun ses i forbindelse med
alfarvejene og deres vedligeholdelse, ikke sognevejene,
der på det tidspunkt var underlagt bøndernes egen administration.
Enevældens påbud til stiftsbefalingsmændene og amtmændene i 1682 om, hvorledes vejene bedst, kortest, mest
lige og med mindst bekostning kan indrettes, gentoges i
1690. Man skulle overveje, hvilke veje der i hvert amt
burde repareres og vedligeholdes, hvorledes arbejdskraften skulle fordeles mellem herred, sogn og by, og hvilke
særlige strækninger de enkelte gårde skulle vedligeholde. På den baggrund kan man lettere forstå, at Ole Røroers opmåling i 1691-98 af de store danske veje er ledsaget af en afmærkning med milesten.
Men den nye opdeling afvejene i de tre forskellige klasser, der fuldbyrdes i Vejforordningen af 1793, er faktisk
først formuleret så sent som 1785 i resolutionen af 30.
november. Her fastlægges det nemlig, at det var beboerne i amtet, der skulle fordele byrderne ved hovedvejenes
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vedligeholdelse imellem sig, beboerne i herredet eller
birket, der skulle stå for vedligeholdelsen af vejene til
tingstedet og beboerne af sognet, der skulle holde kirkeog sogneveJene.
Ved Vejforordningen af 13. december 1793 blev der kun
foretaget få reguleringer af de gamle alfare veje, da man
ønskede at begrænse ekspropriationerne til et minimum.
Skete det alligevel, skulle de eksproprierede arealer indskrives i amtets protokol- der aldrig blev ført- og overføres til vejene selv. Forordningen bestemmer også, at
alle eksisterende landeveje skulle opmåles og kortlægges. Arbejdet kom først i gang efter l. verdenskrig og er
endnu ikke afsluttet, skriver Abitz i 1950. Grunden til
denne slendrian er formentlig netop, at vejenes ejerforhold ikke var afklaret, til trods for at de siden har været
administreret af amterne.
Kongevejene (via regis)
Kongevejene fra slutningen af 1500-tallet er de første
anlagte veje i Danmark, der ligesom herremændenes private alleer forbandt kongernes residenser på Sjælland,
med en enkelt jysk undtagelse. Kongevej ene, der overvejende lå på statens egne godser, var anlagt efter en ret
linie. De havde kun eet spor, der sjældent var stenbrolagt, men hyppigst stabiliseret med sand og grus. Vejene
var forsynet med aflåste bomme, så offentligheden var
afskåret fra at bruge vejene uden kongens tilladelse. Efter vejenes opmåling og udstikning i landskabet blev der
gjort fradrag i de berørte fæstebønders landgilde, fordi
vejene greb ind i dyrkningsretten. På Christian IVs tid
blev de første kongevejsstrækninger åbnet for offentligheden, mens de sidste blev frigivet efter Vejforordningen i 1793, hvor en del indgik i hovedlandevejsnettet
(chausseerne), mens andre blev nedlagt.
Chausseerne
Allerede omkring 1761 påbegyndtes overvejelser om en
ny form for vej anlæg, der skulle udformes efter de principper, der i de foregående årtier var udviklet i Frankrig.
Det var Frederik V, der bestemte, at der skulle anlægges
et overordnet net afhovedlandeveje, der skulle binde landet sammen. De første anlæg blev igangsat omkring København under ledelse af Jean Marmillod. Den første
strækning, som blev færdig, var København-Fredensborg
i 1775, mens København-Roskilde åbnedes året efter. I
Vejforordningen af 13. december 1793 er beskrevet, hvordan det landsdækkende hovedlandevejsnet skulle udformes. Det var dog først færdigt omkring 1860, næsten l 00
år efter dets påbegyndelse.

Hovedlandevejenes areal blev eksproprieret og lodsejerne modtog erstatning. Vejene tilhørte derfor staten og de
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er meget gamle. Gennem tiderne ændrer nogle afvejene
skikkelse fra at være simple færdselsspor i terrænet til
kunstfærdige ingeniørværker, der regulerer færdselen på
samme måde som en bro eller et udbygget vadested.
Fra at være en retning, en rute ud over et fladt ensartet
landskab, som færdslen mere eller mindre tvangfrit havde taget i besiddelse, er færdselsvejen blevet den færdselsåre, som med skilte, lys og striber bestemmer trafikkens retning og hastighed. Vi bilister opdrages af trafikvejen og føres efter ganske bestemte regler og kort ud på
sogneveje, landeveje, ringveje, motortrafikveje eller
motorveje.

Vejen København-Fredensborg var færdig i 1775. Her ses
strækningen ved Røj els bom for foden af Geels Bakke. Malet
afAndreas Juul. Foto: Søllerød Museum.

fik et næsten snorlige forløb og bredden fastsattes til 20
alen. De mindre landeveje skulle være 12-14 alen brede
og ligesom bivejene (sognevejene: 8 alen) beholde den
daværende linieføring, så arealekspropriationer kunne
undgås. Der foreligger mange vejkort fra chausseernes
lange anlægsperiode (tidligere i Vejdirektoratet, nu i Rigsarkivet), men de tilhørende ekspropriationsprotokoller
blev ikke ført, noterer Abitz.
Ved vejloven af 1867 blev hovedlandevejenes bestyrelse
overført fra staten til amterne, mens det er uklart, om
amterne også overtog ejendomsretten til vejenes arealer.
Jernbanerne var i færd med at overtage fjerntrafikkenligesom i Tyskland - og de store investeringer i infrastrukturen kom i de følgende år slet ikke vejsektoren til
gode. Kort før 2. verdenskrig ændres billedet- som i visse andre lande - og man satsede nu på at forbedre landevejene, anlægge motorvejene og bygge de store broer.
Gangstierne
Abitz skriver, at der før gangstiloven i 1850 hvilede den
almindelige byrde på ejendommene, at de var forpligtet
til uden vederlag at stille areal til rådighed for kirke- og
skolestier efter amtmandens anvisning. Efter lovens indførelse blev det bestemt, at nye gangstier kun kunne anlægges efter ekspropriation og mod erstatning til lodsejeren, mens de allerede eksisterende gangstier, der har
været benyttet siden arilds tid (eller har opnået hævd),
ikke kan udløse erstatning.
Konklusion
Efter at have undersøgt de sproglige, juridiske og historiske aspekter af ordet vej må konklusionen være, at der
eksisterer mange forskellige færdselsvej e, hvoraf en del

Men sætter vi bilen og tager cyklen, vækkes den urgamle
trang til igen at færdes overalt i fædrelandet. På tværs af
lyskryds, fortove, anlagte stier og naturbeskyttede skovområder. Cyklisternes trafikale anarki overgås kun aHadgængernes systematiske nedbrydning af et enhvert forsøg på regulering. Arkitekttegnede flisebrolagte stier i
smukt anlagte boligområder skal nødvendigvis suppleres med solide lave stakitter og stikkende berberisbuske,
hvis de skal finde nåde for fodgængerne, der navigerer
efter de selvsamme frihedselskende danske instinkter, der
har overlevet århundredes bureaukratiske embedsmænd,
besættelser, rasende konger, iltre lensmænd og komdyrkende bønder.
Lidt filosofisk kan man hævde, at så længe vejen og stien er flygtige spor, er der fuld overensstemmelse mellem
ord og virkelighed. Udbygges en del afvejene til ingeniørmæssige anlæg, er der behov for et andet ord, der kan
være i slægt med det skandinaviske braut, der betyder
"at bryde vej".
Men vi bryder jo ikke vej og sti i Danmark, som man gør
gennem de norske fjeldes granit og gnejs. Vi har heller
ikke bygget stenveje til glæde for evigheden, som romerne
gjorde. Vi jævner hjulsporene, bortleder vandet med grøfter og stenkister, ruller muldlaget væk og tromler sten,
sand og skærver og stabiliserer det hele med grus eller et
vandtæt slidlag af cement eller asfalt.
Pointen er, at vi kan flytte vejen, hvis den er til besvær
eller ikke længere bruges af biltrafikken. De bløde trafikanter færdes stort set, hvor de vil, på trods af reguleringer, ekspropriationer og servitutter. Med andre ord er de
danske veje og stier akkurat lige så flygtige, som de altid
har været, fordi det er biltrafikken, der holder dem i live.

Takfor forslag til rettelser og tilføjelser af Carl Johan
Hansen, Michael Hertz, Per Grau Møller og Ivar
Sehacke.
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Vejnettenes vækst i Norden indtil1900- En skitse
Afdr.techn. Tom Rallis
I 1992 udgav jeg en bog " Transport i Danmark 183 0-1990 ". Det var en udvidet udgave af en Teknologihistorisk Afhandling, indleveret til DTU 1988 og tildelt l. præmie 1989. Senere kom "Motorvejenes
historie", "Motorgadernes historie" og " Vejenes Historie globalt set", fremlagt ved årsmøder i West.
Regional Science Association s 3 7. møde i Monterey og 12. In t. Kongres for Økonomisk Historie i Madrid
1998. I perioden startede jeg undervisning i Teknologihistorie på DTU 1994 og oprettede Selskabet for
Historisk Teknologi (HITEK) i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 1997. Gennem møder i Nordisk
Vejteknisk Forbund og Dansk Vejhistorisk Selskab i disse år har jeg truffet en række personer med
interessefor vejhistorie, bl.a. dr.phil. Per Ole Schovsbo, G. Ahlstrom (Lund) og Dag Bjørnland (Oslo) .
Derfor denne lille artikel om vejnet i Norden.
Ingen har for nylig prøvet at skrive en sammenhængende
nordisk vejhistorie. De nyere økonomisk-geografiske
beliggenhedsteorier (eng., Regional Science) er ikke inddraget i nordisk vejhistorie. Det samme gælder den nyere forskning i posthistorie vedr. ruter, rejsetider og trafikmængder. Nedenstående er et forsøg på at give en oversigt over temaer, som vil indgå i nordisk vejhistorie.

teori om bebyggelse og vejføring. I "Viborg veje" skildrede han således centerdannelse - det jyske vejnet med
Viborg som et center for radiale veje til Løgstør, Aalborg, Hobro, Randers, Århus og Silkeborg-Skanderborg.
Hærvejen fra Viborg og sydover deler sig i Jelling i 3
grene: en østlig til Kolding-Haderslev, en midterlinie

1. Kilder om det ældre vejnet
Vejhistorie kan dyrkes efter forskellige principper og teorier. En nærliggende ide er at studere gamle kort. I Danmark har vi som bekendt Jordans kort (1552-88), Meyers fra 1647, Rømers opmåling 1691-1697, Pautoppidans atlas fra 1763 og endelig Videnskabernes Selskabs
kort op till842 (inkl. Norge indtill814). I Sverige har vi
Bureus kort (1626), Dahlberg og Spole's (1700), Biurmans (1743) og Akrells (1811). Man ser, at vejføringerne afhænger afhøjdeforhold, vandskel, åer og skove.

Fig. J. Fra Viborg strålede mange veje ud i alle retninger
bl.a. som her vist mod sydøst. (Jvf også fig. 2 mod syd).
Fra
Matthiessens "
"

En anden ide er at læse rejseberetninger. Lad os starte
med Adam af Bremen (1069), som oven i købet angiver
rejsetider. Han kunne rejse fra Eideren (Slesvig) til Aalborg via Århus på 5-7 dage, men hvis han drejede af ved
Kolding, sejlede til Middelfart, var han i Odense på 3
dage; herfra sejlede han til Sjælland (l nat) og gennemrejste Sjælland på 2 dage via Ringsted og Roskilde. Herfra sejlede han til Skåne (l nat) og fortsatte ad søvejen til
Uppsala (Sigtuna-Birka) på 5 dage, men hvis han rejste
ad vejene, tog det l måned. Han kunne også fortsætte fra
Aalborg til Sydnorge (l nats sejlads) og fortsætte til
Trondheim ad søvejen på 5 dage, mens rejsen over land
tog l måned.
En særlig form for rejseberetning er postvæsenets historie, som vi skal komme tilbage til, også med rejsetider
(Madsen).
2. Vejtyper og vejhistoriske teorier
Egentlig er jo Hugo Matthiessens bøger også rejseberetninger. Han drev historisk-topografiske studier under sine vandringer. Nogle af hans iagttagelser støtter senere
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Fig 2. Hærvejenfra Viborg til Dannevirke i sin oprindelige
sammenhæng. Fra Hugo Matthiessen "Hærvejen ".
+ + + + + ++

Riksgrtins

_ _ vag

(Bække-Vedsted) over Vejen-Vojens og en vestlig til Ribe. I Toldsted forenes de 2 grene via Flensborg til Slesvig. Endelig er der vestvejene fra Viborg til Holstebro og
Skive.

Fig. 3. Kort over hovedvejene i Sverige i Middelalderen.
Fra "Norden III Handel og Transport".

Som Viborg er også Hjørring, Odense, Ringsted og Roskilde centerbyer. Lundbye anfører samme tegn på centerdannelse på Falster.

ge (tunneldale). De første norske hovedveje var en kystvej med stikveje: Hovedvejen Oslo-Drammen med forgreninger til Kongsberg og Larvik (1680). Først 100-150
år senere byggedes hovedvejen nordpå fra Oslo over
Harnar gennem Gudbrandsdalen via Tofte til Trondheim.
Hovedvejen Oslo-Stavanger anlagdes langs sydkysten
over Kristianssand som kystvej bortset fra strækningen
Lyngdal-Sira. Så kom vejen Oslo-Bergen over Ringerike
gennem Valdres til LærdaL Nu kunne man også komme
til Trondheim over Elverum og Røros gennem Østerdalen. Til Sverige førte 2 veje: en over Svinesund via Halden, Frederiksstad og Moss i syd og en over Kongsvinger i øst. Senere kom en nordlig vej fra Trondheim til
N arnsen og en vestlig enten fra Trondheim eller fra Tofte
til Molde (se fig. 4).

Centerbyer i Sverige beskrev Schiick tydeligt med bl.a.
Jonkoping som eksempel. Herfra førte Vastra Rolavag
(langs Vattam) til Vadstena, Østra Rolavag mod Linkoping, Kalmarvagen mod Vastervik og Øland, Stigevagen til Vaxjo, Lagastigen til Markaryd (grænsen til Danmark indtil 1660), Nissastigen til Halmstad (ligeledes
Danmark), Bogesundvagen til Ridvagen, Falkopingvagen og Hjovagen til Vanam.
Andre centerbyer er Vaxjo, Linkaping og Orebro. Eriksgata er en ringforbindelse. Endelig er Nordstigen en kystvej nord på fra Gavle over Umeå til Luleå, med stikveje.
Kystveje med stikveje er også påvist i Danmark af La
Cour på Sjælland. Steen nævner sådanne kystveje i Nor-

Ligesom teorier over vej- og bebyggelsestyper kan teorier baserede på vejspor i terrænet danne afsæt for vej- og
trafikhistorisk forskning. Schou Jørgensen har i Braut l
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Fig. 5. Anta varetyper der pro uceres i vert pun a
trekantnettet. Primærvejene har 2 n produktionscentre pr.
længdeenhed, sekundærvejene l n produktionscentre pr.
længdeenhed. Fra PH Bendtsen og Tom Rallis'
"Egnsplanteori - Løsch s teori for bymønstret ".
o

Fig. 4. Udviklingen af et hovedvejnet i Norgefra ca. 1650 til
ca. 1850. Fra Dag Bjørnlands "Innenlands sam-ferdsel i
Norge siden 1800 ".

opridset de arkæologiske teoridannelser: Han skelner
mellem Mullers periode med gravhøjsteori, Kunwalds
periode med tørvegravning og ofte brofund samt Tauhers periode med datering efter Kulstof 14-metoden.
I 1940-60eme fremkom en række økonomisk-geografiske teorier. Beliggenhedslæren med Christallers og
Løschs centerteorier passer godt med Matthiessens og
Schiicks beskrivelser. Beliggenhedslæren belyser nogle
af faktorerne, der bestemmer bebyggelse og dermed trafikforbindelse i det landskabelige rum.
Teorien baserer sig på antagelsen, at afstanden fra produktionssted til marked, fra gård til by, vokser, jo mindre
efterspurgt varen er. Hvis sammenhæng mellem byantal,
bystørrelse og afstande vises i et trekantnet (kvadratnet),
kan oplandet omkring en centerby (Viborg) inddeles, når
nettene ordnes, så visse centre søger sammen i 6 tætbebyggede sektorer og 6 tyndtbefolkede sektorer med hver
sin radialvej (1. orden), ringveje (2. orden) og lokalveje
(3. orden), alt efter antal centre pr. km vej (jvf. Køben-

havns Fingerplan). Forudsætningen for teorien er et sletteland med en jævnt fordelt befolkning. Den er nok til
stede i landbrugsområder i Danmark og Sverige - men
ikke i Norge.
I 1960 havde Danmark 668 landsbyer med over 250 indbyggere, der indbyrdes fordelte sig i et ligesidet trekantnet med en sidelængde på 9 km (a).
Taaffe, Morrill og Gould ( 1963) benyttede ved kyststrækninger i 3. verdens lande en model, der forklarede, hvorledes vejnettet voksede op i havnenes opland, nemlig som
veje vinkelret på kysten og veje parallelt med kysten,
jvf. La Cour og Steen samt Laytons (1976) disputats om
N orrlandske havnes udvikling, hvor stikvejene ind i landet også kan være elve eller jernbaner.
Wittendorff(1973) trækker administrative hensyn til veje: lovbestemmelser om vejtyper, vogntyper, vejpolitik,
vognmænd, kroer og poststationer frem som betydende
faktorer for vejnettet, på linje med lokale trafikbehov til
godser og byanlæg, havne, kirker, kulsvierpladser mm.,
dvs. sognevej e, herredsveje og kongeveje (4 adelsvej e/
landsbyvej e).
3. Vejadministrationsstudier
Efterretninger om toldvæsenets og postvæsenets organisering i ældre tid kan have interesse, bl.a. hvis eksakte
oplysninger om trafikårer og trafikintensitet ikke foreligger.
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Offentlig vejtransport begyndte med Kristian ll's recesser om etablering afvognmands-laug i hver købstad med
befordringspligt, dvs. koncession og faste takster samt
skiftestationer (kroer) 1521. I 1523 kom loven om brevdragere og løbere. 1558 var kongens postheste stationeret i Kolding, Vejle, Viborg, Silkeborg, Nr. Snede, Kragelund og Rold. 1567 fulgte postheste stationeret i København, Roskilde, Køge, Tryggevælde, Præstø, Vordingborg, Gåbense, Maribo, videre i Ringsted, Sorø, Antvorskov, Korsør samt i Odense og Assens, dvs. langs en hovedkurerpostrute.
1584-88 anlagde Frederik II Kongeveje bestemt alene til
kongens og hoffets brug og afspærret for almindelige vejfarende nemlig: København-Helsingør (1584-88), Haderslev-Jelling (1585-87) og Ringsted-Antvorskov (158588) ( -Skælskør/-Skjoldenæs/-Haraldsholm).
Postforbindelserne i Norden

Postforbindelser i ældre tid kan antyde vejnettets udformning. 1624 etablerede Kristian IV det danske postvæsen.
Allerede året forinden havde kansler Christen Friis udarbejdet et udkast til postruter, som foruden Adam af Bremens N-S og Ø-V -ruter omfattede ruterne Århus-Kalundborg-Holbæk-Roskilde (jvf. Holberg) og KøbenhavnKøge-Vordingborg-Nykøbing F- Maribo; KøbenhavnHelsingborg-Halmstad/Kristianstad-Rundeby samt København-Landskrona-Malmø-Ystad. Man må gå ud fra,
at postvæsenet valgte de bedste veje både m.h.t. anlæg
og drift.
Fig. 6. Postruter ifølge kansler Christen Friis' udkast 1623.
Om de tilsutningsmuligheder, der er indtegnet, alle ville
være ført ud i livet, er usikkert; nogle af dem synes han at
have opgivet undervejs. Fra Otto Madsens "Et nyttigt og
gavnligt Postværk- P&Ts historie ti/1711 ".
-

Udkastets ruter
- - - - - Tilslutningsmulighedet
ifølge udkastet

1624 anlagdes dog kun en hovedrute med agende post:
København-Kolding-Slesvig-Hamburg. Jylland fik 3 ruter gående post fra Kolding, nemlig til Ribe, til ViborgAalborg og til Randers over Vejle, Horsens og Skanderborg. Sjælland fik 2 gående post-ruter fra Roskilde til
Kalundborg og til Maribo/Nakskov. Skåne fik ligeledes
2 gående postruter Helsingborg-Varberg fra København
og Malmø-KristianobeL Situationen 1650 var ændret med
agende bipost i Jylland fra Ribe til Ringkøbing og Haderslev samt fra Randers til Viborg og Aalborg. Vognene
kørtes af fæstebønder. 1653 var alle post-ruter i Jylland
agende, ligesomruten København-Køge-Nakskov, mens
der fra Slagelse til Kalundborg, fra Ringsted til Næstved
var fodpost Men fra København via Helsingør og Halland til Kristiania i Norge var ridende post.
Svarende hertil udviklede Kristian V i 1682-83 en plan
for hovedveje, som omfattede strækningerne fra København til: l. Køge-Vordingborg, 2. Korsør, 3. Kalundborg,
4. Helsingør, 5. Nyborg-Odense-Assens, 6. Odense-Middelfart-Horsens-Århus m.fl. Projektet, der var udtænkt
som støtte for militæret, kom pga. Store Nordiske Krig i
pengenød og blev først påbegyndt ca. l 00 år senere med
linjerne: København-Fredensborg 1775, KøbenhavnRoskilde 1776 og Roskilde-Korsør 1782.
I Sverige havde Dronning Kristina 1636 følgende postruter: Stockholm-Markaryd- København-Hamburg,
Stockholm-Ystad (5 dage), Stockholm-Goteborg (7 dage), Stockholm-Falun, Stockholm-Norrland og Stockholm-Finland (Viborg-Riga (14 dage)).
De tidligste norske postruter etableredes 1642: Kristiania-København overBohuslen (8 dage), 1646: Kristiania-Kristianssand-Stavanger, 1653 Kristiania-Bergen,
Kristiania-Trondheim og Kristiania-Drammen-Kongsberg.
Administrationsstudier kan inddrage statistiske oplysninger om vejnettets længde, rejsetider og trafikmængder.

4. Statistisk materiale
I korte træk kan vejnettenes vækst antydes gennem sammenligning af statistiske oplysninger:
a. Ruter og rutelængder Post DK: Hvor man i Danmark i
1798 kørte 4 postruter (Jylland og Sjælland), kørte man i
1833 13 postruter, i alt 3.500 km, og 60 biruter, i alt 3.150
km, (men her kan nogle strækninger være talt flere gange) og i 1845 20 postruter, i alt 7.000 km og 86 biruter, i
alt 7.000 km (diligencer).
Der findes ingen opgørelse over postvæsenets ruter i
Sverige.
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Rejsetal Post DK: Olsen (1908) opgiver for 1833: 8.000
rejser (6.000 pakkepost), 16.000 rejser Sjælland Dagvogne, 3.800 rejser ekstrapost (l. kl.). For 1840: 23.000 rejser, heraflO.OOOrejsermed diligence, og for 1846:64.000
rejser, heraf 52.000 rejser med diligence. Rejserne med
post kulminerede 1859: 122.000 rejser (max.), derefter
sank tallet i takt med jembanernes vækst, således 187 5
102.000 postrejser, men 1885: 5 mio. rejser med DSB.
I forbindelse med de første jembaneplaner får vi de vistnok tidligste vejtrafiktællinger
"Samlede vejtrafiktælling Damhuset/Roskildevej 1839"
(Skram & Hjorth:)
20.000 postpassagerer, 120.000 personer og 30.000 t gods
(kontrol/ bompenge). Jævnfør "trafiktællinger" ved toldgrænsen, f.eks. i 1860 Foldingbro: 25.000 stude og Gredstedbro/Kolding: 20.000 stude (Matthiessen).
b. Vejnettets længder: Tolkningen af ældre statistiske
oplysninger om vejnettets længde kan være forbundet
med usikkerhed og indgående studier kan blive nødvendige for at kunne nå til en korrekt forståelse. Foreløbig
tegner billedet sig således: Danmark: P. O. Schovsbo har
optalt Ole Rømers opmålte vejlængder (1697) (feb. 2000)
til ca. 2.400 km.

Fig. 7. De forskellige vejruter fra 1682, 1697 og 1793 på et
nutidigt kort med hovedlandeveje angivet som baggrund.
Strækningerne er vist som rette linier uden hensyn tillokale
forhold. Fra Per Ole Schovsbo s "Ole Rømer- og de store
vejes opmåling 1691-98 ".
-- ------ 1793

- 1697
1682
"___
______
1997

Ved anlæggelsen af nye hovedlandeveje har vi opgørelser, der viser, at i 1814 var 255 km ny hovedlandevej
færdig (Sjælland), i 1836 570 km (Sjælland og Fyn), i
1846 753 km (95 km i Jylland) (chaussebrolagt 1947) og
i 1865 1.365 km. (Jvf. det danske motorvej snet ved udgangen af2000 på 955 km).
Baggesen (1862) opgav i 1860: 1.350 km hovedlandevej
plus 7.500 km mindre landevej, ialt 8.850 km. Det giver
en tæthed på 0,22 km/km2 på øerne og O, 14 km/km2 i
Jylland. Falbe-Scharling (1878) opgav i 1880: 8.000 km
landevej.
Disse tal kan sammenholdes med postvæsenets rutelængder 1845 = 14.200 km, hvor dog visse strækninger medtaltes 2 gange.
Der findes ikke danske opgørelser fra årene omkring
1740, men sådanne foreligger for Sverige og Norge. På
200 år øgedes vejnettet i Danmark fra 2.400 km i 1697
til 8.000 km i 1880, dvs. mere end en tredobling på 200
år.
Sverige: Ahlstrom (1985) opgiver via Biurmann (1740)
og Akrell (1840) følgende længder: 1740 16.000 km (allmanna vagar inkl. post, men ikke by-, sogne- og herredsvagar (exkl. Gotland)) og 1840 52.000 km. Dvs. mere
end en tredobling på 100 år. (1953-2000 er der bygget
mange motorveje i Sverige, således at der ved udgangen
af 2000 fandtes 1.500 km motorvej).
Norge: Bjørnland (1977, 1989) opgiver (ved opmåling
af Skougaard 1894): 1750 1.250 km hovedveje (bygdeveje 15.000 km) og 1840 5.000 km hovedveje (exkl.
bygdeveje). Dvs. ca. 4-dobling på l 00 år. (Ved udgangen
af 2000 var der 145 km sammenhængende motorvej i
Norge).
c. Vejrej setider: Ældre vejrej setider udledes bedst af postvæsenets service. F. eks. rej setiderne 1833 med posten
Kbh.-Hamburg: Onsdag aften-Lørdag aften = 3 døgn eller København-Odense = 24 timer. Sammenlign rejsetiderne 1865 Nyborg-Middelfart= 8 o timer, men KoldingÅrhus og Århus-Aalborg= 10° timer.
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Fig. 8. Hovedvejene i Sverige 1746. Fra Eliz Lundins
"Postvagar". (Sammenlignjig. 3).

Konklusion/Resume
Vejnettenes vækst i Norden er først berørt af Ahlstrom i
1985. Det viser sig her, at Sverige fra 1740-1840 har fået
3-doblet længden af sit vejnet (allmanna viigar inkl. post)
fra 16.000 km til 52.000 km . I Norge giver en opmåling
17 50 og 1840 omtrent en 4-dobling fra 1.250 km hovedveje til 5.000 km (exe!. bygdeveje). I Danmark har vi
Schovsbo's opmåling af Rømers Vejskitse fra 1697 ca.
2.400 km- men ellers intet før Baggesen 1860: 1.350 km
hovedlandeveje og 7.500 km landeveje, jf Falbe-Hansen/Scharling: 1878 8.000 km landevej, dvs. ca. en 3dobling på 200 år. Tallene giver anledning til overvejelser over vejbygning i de tre lande; men der er problemer
med sammenligneligheden af disse statistikker. Kan jernbanehistorien give vink? Kan vi hente inspiration evt.
fra franske vejes historie- de bedste veje i Europa?
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Fra chausse ti l motorvej

En stor satsning fra Dansk Vejhistorisk Selskabs side
bærer i disse dage frugt. Historikeren, ph. d. Steffen Elmer Jørgensens langvarige arbejde med det danske vejvæsens historie fra 1761 frem til vore dage er nu endt
med udgivelsen af hans mere end 600 sider store værk:
Fra chausse til motorvej - Det overordnede danske
vejnets udvikling siden 1761 (Dansk Vejhistorisk Selskab l Odense Universitetsforlag).
Det var Dansk Vejhistorisk Selskab, især Selskabets daværende sekretær,
civilingeniør Georg Christiansen, som tog initiativ til at få udarbejdet den
videnskabelige fremstilling af det danske vejvæsens historie, og til at opbygge det rammeværk,
der var nødvendigt for at
bære og støtte den forskning, som en sådan fremstilling må bygge på. Anledningen var 200-året
for den store Vejforordning af 13. december
1793. Forordningen har
været grundlæggende for
struktur og organisering
af det danske vejvæsen
gennem de mere end 200
år, der er forløbet siden blandt andet ved inddelingen af de danske veje i
tre klasser, hovedlandeveje, landeveje og biveje. I den anledning besluttede Dansk Vejhistorisk
Selskab og Vejdirektoratet at igangsætte et forskningsprojekt om emnet
"Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793".
Selskabet nedsatte i 1994 en bedømmelseskomite, som
udpegede Steffen Elmer Jørgensen til at forestå forskningsprojektet. Opgaven betød, at Steffen Elmer Jørgensen måtte i give kast med store arkivundersøgelser; de
har været tidkrævende, og redigeringen af det store stof
har krævet tid. Men nu foreligger altså resultatet.
Forfatteren har valgt at indlede sin fremstilling ved 17 61,
hvor man med bistand af indkaldte franske eksperter begyndte på anlæggelsen af de første hovedlandeveje chausseerne fra København mod Fredensborg og Ros-
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kilde. Dette blev starten på hovedlandevejnettets lange
anlæggelssperiode, der først endte med vejloven af 1867.
Steffen Elmer Jørgensen beretter, at anlæggelsen af hovedlandeveje blev en statsopgave, mens 1867-loven reducerede statens vejadministration. Gennem det følgende halvhundredår dominerede jembanerne traflkbilledet;
og udbygningen af vejnettet ophørte. Vedligeholdelsen
af vejnettet blev en opgave for amter og kommuner.
Med motoriseringen i begyndelsen af det tyvende
århundrede kom imidlertid nye forandringer. Ændrede traflkrnidler stillede
andre krav til vejene, og
med indførelsen af motorafgifter gled staten efterhånden ind som aktiv part
i vej administrationen.
Denne vekslen mellem
statslig og lokal styring af
vejvæsenet står som et
grundmønster i Steffen
Elmer Jørgensens fremstilling. Oprettelsen af
Vejdirektorat i 1949 sætter Steffen Elmer Jørgensen i sammenhæng med
den forestående udbygning af et motorvejsnet. I
dette lys ses også reduktionen af statsvejnettet i
1998, efter at motorvejsnet og broerne over sunde og bælter nu var blevet færdigudbygget
Ikke alene for vejhistorisk
interesserede vil udgivelsen af Fra chausse til motorvej give udbytte og blive anledning til glæde,
men alle historisk interesserede vil kunne læse bogen med
udbytte og fornøjelse. Der er tale om et en fremstilling,
som stiller trafikudvikling i sammenhæng med samfundsudviklingen i bredeste forstand, og som er mættet med
detaljer. Næppe mange læsere vil kunne undgå at opleve
moderne kommunikations- og transportteknik som forudsætning for vor tids civilisation.
Fra chausse til motorvej er til salg i boghandelen, hvor
den kan købes for 328 kr. Dansk Vejhistorisk Selskabs
medlemmer kan erhverve bogen for 246 kr ved henvendelse i Selskabets sekretariat.
Michael Hertz
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Dansk Vejhistorisk Selskab
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udvikling af vejbygning og -færdsel i Danmark samt at fungere som støtteselskab ved oprettelsen af et vejhistorisk
museum.
DVSs nuværende formål søges realiseret ved arrangementer som foredrag, diskussioner, ekskursioner mv. samt kontakt med tilsvarende institutioner, især i Norden. Det sker ved indsamling og registrering af effekter samt ved kortlægning og bevaring af historisk interessante vejstrækninger og bygværker. Der samarbejdes i den forbindelse med andre
relevante institutioner, selskaber og personer.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer, institutioner og andre sammenslutninger, der ønsker at støtte Selskabets formål.
Y deriigere oplysninger om Dansk Vejhistorisk Selskab kan fås ved henvendelse hos Selskabets sekretær Carl Johan
Hansen, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 1569, 1020 København K. Tlf. 3393 3338. Fax 3332 9830. Email: cjh@vd.dk.
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