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Forord
Vejdirektoratet kunne den l . april i år fejre sit 50 års jubilæum, idet direktoratet blev oprettet l.
april 1949. Jubilæet blev markeret ved flere arrangementer. Dansk Vejhistorisk Selskab fejrede
mærkedagen ved, at Selskabets æresmedlem, fhv. vejdirektør Per Milner, som en optakt til dagen, den 15. marts i Ingeniørhuset holdt et foredrag under titlen "Vejen, ingeniøren og samfundet". Arrangementet blev holdt i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Vejdirektoratet holdt den 7. april en transportfaglig konference i Ingeniørhuset med titlen "Fremtidens transport- udvikling og udfordringer". Her kiggede man således mere fremad i tiden- ind
i det næste årtusinde.
Vejdirektoratets 50-årige historie blev her fortalt af en nøgleperson, der selv havde taget
del i 34 af de 50 år. Per Milner fortalte i kalejdoskopisk form om nogle af de store vej- og broanlæg, der blev gennemført i de 50 år, og om nogle af de personer, der var med til at gennemføre dem. I løbet af disse år fik de danske veje og broer en så afgørende betydning for det danske samfunds udvikling - fra det Danmark, som gik fra at være et landbrugssamfund over industrisamfund og servicesamfund og videre til det informationssamfund, vi kan siges at befinde
os i i dag.
Det er med stor glæde, at Dansk Vejhistorisk Selskab nu kan publicere Per Milners foredrag. Det er så meget mere spændende, fordi Per Milner efter sin afgang som vejdirektør 30.
november 1996 er begyndt at studere historie ved Københavns Universitet på Åbent Universitet. Det er således en rigtig historiker, der her er kommet til orde.
Dansk Vejhistorisk Selskab vil gerne takke Asfaltindustrien, COWI Rådgivende Ingeniører AS og Vej- og Byplanforeningen i Ingeniørforeningen i Danmark, som med deres økonomiske støtte har gjort det muligt at publicere dette skrift.

Ivar Schacke
Formand for Dansk Vejhistorisk Selskab
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Civilingeniør
Per Milner

Må jeg takke Ingeniørforeningen og Dansk
Vejhistorisk Selskab for, at man har bedt mig
fortælle lidt om udviklingen indenfor vejvæsenet i de sidste 50 år. Det var med glæde,
jeg modtog denne opfordring, for min egentlige professionelle livsgerning har jo ligget
indenfor dansk vejvæsen, hvor jeg var aktiv i
35 år, frajeg i 1962- efter syv års ophold i
udlandet- blev ansat i Vejdirektoratet og til
1996, hvor jeg på grund af alder måtte
trække mig tilbage fra aktiv tjeneste.
Men som søn af en amtsvejinspektør har
jeg naturligvis lige fra barndommen hørt om
og oplevet vejvæsenets hverdag, og senere
som ung ingeniør i Vejdirektoratet arbejdede
jeg for og lærte at kende mange af de, der
netop i tiden under og lige efter anden verdenskrig havde været førende aktører på vejområdet.

Vejbygning i Frankrig. Malet af Josph Vernet 1774
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På denne måde har jeg vejvæsenets forhold i blodet; derfor har det været morsomt
at tænke tilbage og genopleve i tankerne den
udvikling, vi har været igennem i de sidste
50 år.
Denne fremstilling bygger naturligvis på
en række kendsgerninger om personer, lovgivning etc., men fremstillingen eriøvrigt
min helt egen opfattelse af, hvad der hændte,
og mine helt personlige vurderinger af den
udvikling, der er sket i disse år indenfor vejvæsenet.
"Ce n'est qu'avec le passe qu'on fait
l'avenir", altså at det kun er gennem fortiden,
at man skaber fremtiden, vil være en passende indledningsbemærkning fra mig. Det
er jo Anatole France, der har sagt disse gode
ord, ord som vor mangeårige formand for
Vejhistorisk Selskab, Morten Ludvigsen,
gjorde til sine.
Og sandt er det, at for at kunne vurdere
nutiden og give et kvalifieret bud på fremtiden, er det godt, ja, jeg vil sige nødvendigt,
at kende fortiden, at kende den udvikling, der
har ført os frem til dagens situation. Det gælder vort samfund som sådant, men naturligvis
også de enkelte samfundsområder, der tilsammen har skabt det samfund vi kender i
idag.
Ingen situation er unik, eller man kan
også sige, at alle situationer, alle tider er
unikke. Vi er altid produkt af den fortid vi
står på.
Når man ser ned gennem fortiden, vil
man opleve nogle regulariteter, nogle gentagelser, som man kan lære af og bruge til pejling på, hvorledes fremtiden sandsynligvis vil
udvikle sig. Et historieløst samfund er et
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samfund, der er gået i stå. Tager man ikke
ved lære af fortiden, risikerer man meget let
at løbe ind i blindgyder.
Joseph Vernets billede viser vejbygning
i Frankrig omkring 1760, altså et billede fra
den tid som vi henlægger starten på det moderne vejvæsen til. Det var i oplysningstiden,
i det vi i Danmark kalder den florisante periode, og netop franske ingeniører og fransk
organisationsopfattelse skulle kort efter
danne grundlaget for starten på det moderne
danske vejvæsen. Derfor dette billede som
indledning til min artikel, hvor jeg, som
overskriften tilsiger det, vil pejle mig ind på
vejenes udvikling og vejvæsenets udvikling
de sidste 50 år, ved at se på den udvikling
vort samfund har været igennem, og ikke
mindst se på, hvad det var for ingeniører og
andre, der i perioden har præget udviklingen
indenfor vort vejvæsen.

1949 - 1999 Hvad var det
for to verdener?
Før jeg begiver mig ind i vejvæsenets udvikling fra 1949 og op til idag, kan det vel være
på sin plads at se lidt på verdenen af 1949 i
forhold til verden af idag. For vejene og vejvæsenet har vel sit eget indre liv, men er først
og fremmest at opfatte som et element, der er
med til at underbygge en villet udvikling.
Og hvad var så 1949 for en tid, det år da
Vejdirektoratet i al stilfærdighed blev oprettet. For det var jo i stilfærdighed, der var ingen store avisoverskrifter i den anledning.
Ser man i Svend Thorsens værk om de danske ministerier gennem tiderne, er der ikke i
omtalen af ministeriet for offentlige arbejder
dette år nævnt noget om et vejdirektorat Her

er derimod nævnt, at ministeren blev tvunget
til, eller som han sagde "Jeg blev tvunget til
at gå frivilligt med", til en lov om beskyttelse
af private rutebilsruter. Men det der nok optog ham mest var en lov om "Efterforskning
og indvinding af råstoffer i Kongeriget Danmarks undergrund", som var under diskussion det år, og som dengang lå under ministeren for offentlige arbejders resort.
Nej, Vejdirektoratet blev oprettet i al
stilfærdighed. Det var under den første regering Hans Hedtoft, altså en socialdemokratisk regering som vi har det idag. Regeringen
havde afløst venstreregeringen Knud Kristensen og det under parlamentariske forhold, som meget ligner det vi har idag.
Socialdemokratiet var det største parti, men
ikke meget mindre var partiet Venstre. Så
Hedtoft måtte regere med støtte fra RV, der
havde samme størrelse som i dag, og så kunne
han naturligvis støtte sig til et svækket, men
stadigt betydende kommunistisk parti, men
undlod gerne dette, set i relation til Socialdemokratiets aversion mod netop dette parti.
Det man husker Hedtoft-regeringen
bedst for, er vel først og fremmest Hedtofts
brændende ønske om et nordisk forsvarsforbund, der dog ikke kunne blive til noget,
hvorefter vi blev medlem af NATO netop i
1949, et andet 50-års jubilæum vi skal fejre i
år. Det var i Frederik den 9. 's tidlige
regeringsår, og Danmark var på den tid et
kolonirige, hvor ikke mindst Grønlands situation blev taget op til overvejelse. Hedtoft var
et varmt menneske og blev meget populær i
Grønland.
Det var Carl Petersen, somjeg iøvrigt

Vejen, ingeniøren og samfundet

Trafikminister
Carl Petersen

har mødt og været sekretær for i et udvalg,
der var minister for offentlige arbejder. Carl
Petersen var født i 1894 og han var landarbejder og husmand og havde gjort karriere i
den agrare del af Socialdemokratiet. Hans far
havde faktisk siddet ved vejen som en anden
Jens Vejmand og hugget sten, så der er god
sammenhæng i, at det netop var ham, der oprettede Vejdirektoratet. Idager der jo en parlamentarisk situation meget lig 1949, men ser
vi på trafikministeren idag, Sonja Mikkelsen,
så ser vi jo allerede her den forskel, at det er
en moderne kvinde vi nu har på posten, en situation, der nok ville have forårsaget hævede
øjenbryn hos de ledende trafikfolk, hvis man
i 1949 havde foreslået noget sådant. Så allerede her ser vi den klare forskel på dengang
og nu.
Lad os se lidt på hovedtrækkene i vort
samfunds udvikling i de sidste 50 år.
Vi er idag blevet mange flere mennesker, og vi er blevet meget rigere. Vi er 25%
flere danskere end i 1949 og hver dansker er

Nybro ved Usserød på Danmarks første hovedlandevej,
ca. 1774
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i gennemsnit blevet 3 gange mere velhavende
end vi var dengang, men goderne var i 1949
mildest talt fordelt anderledes end de er det
idag.
Jeg husker selv 40'eme som en grå og
trist tid. Det var jo lige efter, at besættelsens
eufori var overstået, den kolde krigs hysteri
var allerede i sit fulde flor. Marshall-pengene
var så småt på vej, USA'sbidrag til både at
holde kommunismen stangen og til at sætte
Europa på fode, så vi selv var istand til at
modstå truslen fra øst og samtidigt blive et
godt afsætningmarked for amerikansk industri og kultur. Men gråt var det.
Danmark var dengang et landbrugsland.
Et industriland blev vi vel aldrig rigtigt, for
idag er det jo tjenesteydelserne der beskæftiger os. Vi er blevet et rigt servicesamfund, og
denne udvikling præger så vore infrastrukturproblemer. Der er i perioden sket en voldsom
afvandring fra landbruget, så Danmark idag
er et urbant præget samfund. Det er byerne
og byernes problemer, som skaber vore vejog trafikproblemer.
Jembanenettet er i perioden omtrent
blevet halveret og vejnettet til gengæld udvidet med 25-30%. Antallet af biler er blevet
voldsomt forøget i perioden, ca 15-doblet, og
de største skadevirkninger ved denne øgede
trafik er jo de mange tilskadekomne og
dræbte på vore veje. Mens stigningen i ulykker de første 25 år katastrofal, har den store
satsning på færdselssikkerhedsarbejdet dog
betydet, at viidag har det samme antal ulykker på vore veje som i 1949, til trods for den
voldsomt stigende trafik, og det betyder så
igen, at det er blevet relativt meget sikrere at
køre på vejene end det var dengang. Et helt
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pænt resultat set i historiens lys.
Udviklingen i samfundet i disse 50 år og
ændringerne i præferenceroe afspejler sig i
udviklingen af transportarbejdet i perioden. I
begyndelsen af den periode vi taler om tog
banerne 30 % af persontransportarbejdet og
35% af godstransporten. Dette har så ændret
sig til idag ca. 6% af persontransporten og
l 0% af godset.
Det er naturligvis landevejstrafikken,
der har overtaget transporten. ldag tager biler
og busser op imod 90 % af persontransporten
mod godt 65% dengang og godt 75% af
godset mod 50% i 1949.
Når man sammenholder disse tal med
dette, at persontransportarbejdet i perioden
er steget l O gange og godstransportarbejdet
5 gange, ja, så ligger allerede i disse tal årsagen til de store krav, der i perioden er stillet
til vore veje, og een af begrundelserne for
den voldsomme udbygning og modemisering
afvejene vi har været vidner til i de sidste 50
år. Og dette har så været den store udfordring
for dansk vejvæsen i denne periode.

Vejlovene-vejvæsenets
rammebetingelser
Jeg bemærkede ovenfor, at vejvæsenet
næppe er at opfatte som noget naturgivet, og
hermed mener jeg, at vejvæsenet ligesom
postvæsenet, sygehusvæsenet og skolevæsenet er en del af den infrastruktur, der bærer
vort samfund frem, er en grundlæggende basis for at kunne udvikle vort samfund derhen,
hvor vi gerne vil have det. Ligesom et postvæsen skal sikre, at vi kan kommunikere med
hinanden, et sygehusvæsen sikre at vi kan
blive helbredt, når vi er syge, et skolevæsen

sikre at vore børn kan blive uddannede til
fornuftige og nyttige samfundborgere, ja, så
sikrer vejvæsenet, at vi hurtigt og sikkert kan
komme fra et sted til et andet i vort land.
Vejvæsenet bliver herved at opfatte som
en del af vort samfunds selvforståelse, det
underbygger mulighederne for at sikre udviklingen af velstand og velfærd.
Det er derfor også klart, at vejvæsenet
ligesom de andre væsener er underkastet en
politisk styring og kontrol, for det er jo til
vores alles vel, at vejvæsenet arbejder. At
man kan organisere sig på forskellig måde i
takt med politiske behov og organisatorisk
udvikling, er en anden sag, som jeg senere
skal komme tilbage til, men fundamentalt må
vejvæsenet være en del af det politiske systems interesseområde.
Det er politikerne, der udstikker rammerne for vejvæsents aktivitet, det er politikerne, der fastlægger rammebetingelserne for
vejvæsenets funktion. Og rammebetingeisene
er givet igennem vej lovene, der oftest afspejler en økonomisk/teknologisk udvikling, der
præger det aktuelle politiske landskab.
Alene i de 50 år, jeg her taler om, kan
man se, hvorledes rammebetingelserne har
ændret sig, hvorledes vejlove er kommet og
gået. Fra Vejdirektoratets oprettelse i 1949 i
den helt decentrale periode under 1867-loven, over den begyndende centralisering ved
lovene af 1957 og 1963 og videre med
60'emes stadige stigende centralisering, indtil man i 1971 vedtog en egentlig centralisering af hovedlandevejenes administration.
Og så igen i 1997 en tilbagevenden til stor
decentralisering af vort overordnede vejnet.
Går vi lidt længere tilbage og ser over
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langs på tiden fra den første vejlov af
1793 til i dag, vil man i ændringerne
IB t j • IBæfcnct t :Danntarf.
og udviklingen afvejlovene kunne
genfinde den bølgebevægelse, hvormed russeren Kondratiev kendetegner
samfundenes økonomiske udvikling.
Kondratiev var en russer, der i
30'erne udformede en teori om, at al
økonomisk udvikling går i bølger. Efter en højkonjunktur kommer en lavkonjunktur og så igen en højkonjunk.!t le 6.-n
u n,
•}),'J».
f•llr
tur og så videre. Det var god latin og
gode nyheder i 30'erne. Desværre for
ham undlod han at nævne, at disse bevægelser naturligvis kun gjaldt de kapitalistiske
lande og ikke de statskapitalistiske lande, der
som Sovjet på dette tidspunkt var igang med
en planlagt udvikling, og det mistede han livet ved under en af Stalins udrensninger senere i 30'erne. Det siger noget om, at også
forskere skal huske at tage de nødvendige
forbehold.
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Efter 2. verdenskrig begyndte vejtrafikken for alvor at vokse i
1950'erne, som her på Lyngbyvejen.
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Vejloven af 1793, som den geniale Christian Ditlev Frederik Reventlow udformede,
var et produkt af oplysningstiden, af den
florisante periode, hvor det danske riges økonomiske udvikling var blomstrende. Det var
for ham vigtigt, at vejene var gode så "landmanden og fabrikanten ... med mindre bekostninger kan føre sine varer til afsætningsstedet". Det var Kongen-staten, der her sikrede en udbygning af et overordnet hovedlandevejsnet, og det er en vejlov, som alle
vejinteresserede bør læse, for her står stort
set alt, hvad der skal stå i en sådan lov,
omend den efter vor målestok nok er lidt for
detailleret
Det var en økonomisk opgangstid, og
staten tog sig på at bygge et hovedlandevejsnet Den næste lov fra 1867 var til gengæld
en helt decentraliseret lov, hvor ansvaret for
vejene helt blev lagt over på amterne. Og
hvad var baggrunden herfor? Teknologisk
havde dampmaskinen taget over fra hestekraften, stålhesten var kommet, og jernbanen
med damplokomotiverne overtog langturstransporterne. Landet var i total depression,
tabet af Slesvig og Holsten underløb landets
økonomi, det var den indre modstandskraft,
der skulle redde vort land fra total udslettelse. Ny teknologi og dårlige tider medførte
så, at vejloven blev ændret til en decentral
lov. Der skulle ikke bygges mere, nu skulle
vejene blot vedligeholdes og staten tog sig af
jernbanenettet, der tegnede fremtiden.
Denne lov blev i sin totalitet først ændret ved loven af 1971, og dette i fortsættelsen af60'ernes opgangstider og efter at
benzinmotoren havde slået dampmaskinen
ud, så det igen var vejen, der skulle føre lan-
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det ind i fremtiden, og bilerne der skulle
overtage jembanens dominans også på de
lange stræk. Centralisering og planen for et
nyt overordnet vejnet- motorvejene - skulle
bæres frem af statsmagten.
Og så loven af 1997. Staten skal spare,
vejene er udbygget, det er vedligeholdelsen,
der igen er i højsædet, prioritet igen på den
kollektive trafik, decentralisering. Man kan
vel næppe sige, at der her har været tale om
en teknologisk udvikling, der har båret den
ny lov frem, men ser vi fremad, vil mit bud
være, at den næste vejlov vil være båret frem
i høj grad af den ny teknologi, vi allerede ser
udnyttet på vore veje. Når elektronisk trafikstyring bliver et must, så vil kravet om ændring i vejloven komme, om det så bliver på
nationalt eller i EU-regie vil blive interessant
at opleve. Jeg skal nok have et virkeligt godt
helbred for at opnå at opleve dette.

Den første periodeSO'erne
I 1949 blev da Vejdirektoratet oprettet som
en sammenlægning af ministeriets vejkontor
og overvejinspektoratet Teknisk Central, der
var en reminicens fra krigens tid, kom senere
ind under direktoratet, og Statens Vejlaboratorium fik en løsere tilknytning. Nogen
egentlig lov blev ikke lavet, og som Steffen
Elmer Jørgensen i sin endnu ikke offenliggjorte afhandling siger det, så kan man, når
man betænker den indflydelse Vejdirektoratet
senere fik i det danske vej byggeri, godt undre sig herover.
Men her skal man nok se på de omstændigheder, hvorunder denne ny organisering af
statens involvering i vejvæsenet foregik. Vej-

direktoratet blev oprettet i fortsættelse af et
kommissionsarbejde under ledelse af den
dengang meget magtfulde departementschef i
finansministeriet, H.H. Kofoed - bornholmer
iøvrigt - og allerede her ses finansministeriets fingeraftryk på vejvæsenets organisatoriske forhold. I kommisionen sad iøvrigt også
Bornholms farverige amtmand P. Chr. von
Steemann, der argumenterede kraftigt for et
fortsat decentralt vej styre.
Denne kommission havde afvist de tanker, som den initiativrige trafikminister under
krigen - Gunnar Larsen - via en kommission
under ledelse af ing. Højgaard, stifteren af
Højgaard & Schultz, var fremkommet med,
om at oprette et egentligt vejdepartement
Hele denne historie, hvor interessant den end
måtte være, hører jo til i en tid, der ligger før
det, jeg her beskæftiger mig med, så den vil
jeg ikke nærmere gå ind på. Men grunden til
at jeg nævner det her, er for at give baggrunden for situationen i 1949, og for at fremhæve, at i 1949 blev grundskuddet givet til
tanken om et egentligt vejdepartement
Gunnar Larsen og ing. Højgaard, med
deres baggrund i det private erhvervsliv, så
det som en helt naturlig ting, at man i lyset af
den udvikling, man allerede under krigen forudså bilismen ville forårsage, naturligt måtte
organisere sig med et stærkt centralt vejvæsen. De havde ingen tiltro til, at et decentralt
vejvæsen, byggende på amtsvejvæsenerene,
kunne gennemføre den udvikling, man stod
overfor. Og de fik jo ret, visionære som de
var, men de havde ikke den føling med dansk
tradition, der var nødvendig for at føre udviklingen på ret vej under skyldig hensyntagen til de politiske kræfter, der rådede i Danmark.
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At man aldrig fik oprettet et vejdepartement, og herved lagt grundlaget for
en egentlig vejetat i Danmark, som man har
det i de øvrige nordiske lande, har i mange
henseender været en svaghed i relation til
vejvæsenets muligheder, men har nok i
virkeligheden været en styrke og skabt en
flexibilitet i vejvæsenet, som vore nordiske
kolleger mange gange, specielt i dårlige tider,
har misundt os.
Vejdirektør blev Kaj Bang, og den sidste overvej inspektør, T.J. Helsted, der var
oberst, gik af ved samme lejlighed, og hermed blev vejvæsenet et egentligt civilt område, efter århundreders militær indflydelse.
Kaj Bang var jurist og kontorchef i ministeriets vejkontor. Bang, som sad til 1972 og som
jeg lærte godt at kende, var en dygtig departemental jurist, opdraget i ministeriet og præget af denne opdragelse. Bang var ministerens rådgiver på vejområdet og arbejdede i
denne tankeverden. Bang tænkte ikke organisatorisk, men politisk, men blev dog efter-
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hånden som udviklingen tog fart, stærkt optaget bl.a. af de trafikøkonomiske tanker, der
vandt indpas i planlægningen og
prioriteringsarbejdet Jeg vil påstå, at Kaj
Bang havde en stor indflydelse på, at moderne planlægningstankegang blev introduceret i vejbyggeriet her i landet.
At det blev en jurist, der blev den første
vejdirektør, skabte en del røre. Dansk Ingeniørforening, hvis formand dengang var Jørgen
Saxild, en af grundlæggerne afKampsax,
gjorde ophævelser, og både Ingeniørforeningen og Stads- og havneingeniørforeningen
meldte sig i protest ud af Nordisk Vejteknisk
Forbund, da Danmark blev ledende land.
Selvom jeg personligt mener, at Bang på
mange måder i sin embedsperiode gjorde det
fantastisk godt, med den gode politiske sans
han havde, så har jeg som ingeniør en vis
sympati for, at vor forening også i den slags
sager søger at bruge sin indflydelse til gavn
for standen. Det kunne der måske godt have
været behov for i andre situationer.
De stærke folk i vejvæsenet forblev så
amtsvej inspektørerne, og det var i høj grad
gode, dygtige ingeniører. Jeg har kendt
mange af disse folk, K. P. Danø i Holbæk,
K.A. Jørgensen i Haderslev, Parbo i Roskilde, Valeur Meller i København, P.V. Pedersen i Randers. Det var selvstændige folk,
"konger" i deres områder, og med stor interesse for og kærlighed til faget. Og deres tekniske garant blev i høj grad professor Ravn
og hans institution, Statens Vej laboratorium.
Jeg var selv i en periode, fra 1953 til 55
ansat i Københavns amt, og det var en god
læreplads. Københavns amts vejvæsen på
Blegdamsvej var i de tider, sammen med
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DSB's ingeniørkontorer, det største offentlige ingeniørkontor i landet. Her var et vejkontor og et brokontor, det sidste ledet af
afd.ing. M. Falck-Nielsen, hvor jeg var ansat
under den begavede ingeniør og læremester
Børge Schwartslose, der senere lavede sit
eget rådgivende firma. At jeg senere som direktør for Vejdirektoratet, i forbindelse med
Fiskebækbroens nedstyrtning, skulle være
med til at få dette kontor nedlagt, er lidt af
skæbnens ironi, for jeg befandt mig vel der i
de år.
Vi projekterede og førte tilsyn med Helsingørmotorvejen, eller Hørsholmvejen som
vi kaldte den dengang, som var taget op af
mølposen fra krigens tid, hvor den var påbegyndt som et led i den Fugleflugtslinie, Gunnar Larsen efter aftale med tyskerne havde
igangsat i 1940. Og så lavede vi omfartsvejen om Lyngby, et for tiden meget avanceret
betonbyggeri, hvor vi bl.a.lagde motorvejen
over Lyngby station.
Jeg glæder mig endnu, når jeg kører på
Jægersborg Alle over Ringmotorvejen og
Helsingørmotorvejen på to broer, jeg egenhændigt har projekteret og ført tilsyn med i
disse fjerne dage.
Entreprenørerne i de tider var August
Jørgensen og Troels en (Lille August som han
blev kaldt), Carl Nielsen og Hofmann og
sønner, der var igang igen efter krigens anstrengelser. Lærerige år for en ung ingeniør
på en god arbejdsplads.
Man må jo huske, at dengang var det
helt naturligt, at det var de offentlige tjenester, der tog sig af projektering og tilsyn. Kun
få rådgivere var i arbejde, det var tradition,
at vejvæsenet selv projekterede vejene og

også broerne, hvis man havde tilstrækkelig
interesse herfor, men ellers var det på brobygningssiden, man først skiftede til rådgivere.
Det var i Københavns amt de største arbejder foregik i 50'erne takket være den initiativrige amtsvejinspektør Valeur Meller, der
dog viste sig at være lidt for avanceret i sin
senere tid, hvor det endte lidt dårligt for ham.
Danmark er jo et lille land, alle kender alle,
og i de tider var forholdene jo endnu mindre
end idag, så det gjaldt om at holde sin sti ren
på enhver måde i forhold til entreprenørerne.
Da han gik kom den unge og også meget initiativrige amtsvejinspektør fra Thisted amt,
Ivar Jørgensen, til og blev siddende til slutningen af 80'erne.
Af andre større arbejder i 50'erne kan
jeg nævne Munkholmbroen i Holbæk amt,
måske Engelunds sidste store broarbejde, og
så Haderslev omfartsvej, der sammen med
omfartsvejen om Lyngby, skulle blive de første moderne byomfartsveje i landet.
Haderslev omfartsvej blev projekteret af
firmaet Ostenfeld og Jønsson for amtsvejinspektoratet, vel først og fremmest fordi den
lille amtslige organisation ikke kunne klare
en sådan opgave. En række af de ingeniører,
der senere skulle gøre sig gældende i vejvæsenet fik deres ilddåb her, blandt dem den
begavede planlægger Erling Kofoed, der i
Vejdirektoratet skulle få stor indflydelse på
den senere motorvejsplanlægning, og ing.
Georg Christiansen der i mange år skulle
blive en betydende kapacitet på Statens
Vej laboratorium.

Vejen, ingeniøren og samfundet

Professor
Chr. Ostenfe/d
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Erfaring i projektering afveje blev i de
år høstet ved amtsvejvæsenerne og hos få
rådgivende ingeniørfirmaer som ved Haderslev omfartsvej, Ostenfeld og Jønsson. Men
lidt senere, i slutningen af 50'erne og begyndelsen af60'erne blev mange unge vejbyggere godt uddannet ved Kampsax'store vejarbejder i Persien. For det var jo klart, at den
ringe aktivitet, der var på den tid i vort land,
ikke kunne skabe den nødvendige stab, der i
de næste tiår skulle mangedoble anlægsaktiviteterne i Danmark.
50-årene var stadig præget af mangel og
var på mange måder visionsløse og stillestående år. Nok fik landet, som andre vestlige
lande, andel i Marshall-pengene til at sætte
gang i økonomien. Men i Danmark var landbruget endnu så dominerende og politisk
stærkt, at pengene gik til at hjemføre foderstoffer for at sætte landbruget til at blive konkurrencedygtigt og dermed skaffe valuta til
den slunkne valutakasse.

Danmarks første motorvej,
Hørsholmvejen, blev åbnet
23. januar 1956.

I USA havde der siden krigen været
højkonjunktur, og også i de andre europæiske
lande kom højkonjunkturen allerede i begyndelsen af 50' erne. Men Danmark sakkede
bagud, og først da industrien, i høj grad ved
egen hjælp, var kommet på fode, kom de
gode tider også til vort land i slutningen af
årtiet.
Så nyanlæg på vejsiden var der ikke meget af på den tid. Jeg har nævnt nogle af de
mest fremtrædende, men vil også her nævne,
at medio 50'erne blev man tvunget til at
flytte færgefarten fra Korsør- Nyborg til
Halsskov - Knudshoved, og det betød, at der
måtte laves tilslutningsveje på begge sider af
bæltet. Det var noget nær et folkekrav i de tider. De blev bygget som motorveje og projekteret af hhv. Sorø og Svendborg amts vejvæsen.
Men ellers var det vedligeholdelse af
vejene, der var i højsædet, og her fik både de
amtskommunale og de primærkommunale
vejadministrationer stor erfaring. Specielt de
amtskommunale vejvæsener opbyggede rimeligt store entreprenørafdelinger, der kunne
benyttes til vedligeholdelse af vejene, men
også til mindre vejarbejder. Men det var også
en tid, hvor asfaltindustrien havde gode tider,
de var dygtige rådgivere, dygtige entreprenører, dygtige teknikere og dygtige sælgere og
fik ved snilde sat gang i asfalteringen af ikke
mindst kommunevej ene. Det var store tider
for Dansk Damman Asfalt, Luxol, Phønix
etc.
Financieringn afvejene blev i høj grad
gennemført ved de refusionsordninger, der
fandtes, og som var det egentlige økonomiske grundlag for vejfinancieringen. Refusio-
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nen, der var automatisk og uden megen kontrol, varierede fra 40 % tillige ved l 00 % i
slutningen af perioden, før den ny vejlov i
1971 blev introduceret. Og denne gunstige
financiering medførte, at landets veje, store
som små, blev asfalteret i perioden. Selv
amtsvejinspektørerne syntes nok, at det var
lidt vel flot, og at man måske skulle til at
prioritere vejpengene på en lidt mere håndfast måde. Men der skulle gå en del år, før
det kom på tale, og imedens kunne man da
glæde sig over, at nu havde vi i hvert fald et
godt sekundært vejnet.
Det var således ikke i 1949, der skete en
ændring på vejsiden, men i 1957 med loven
om bestyrelse af offentlige veje. Og 1957 er
iøvrigt et markant år i den danske samfundshusholdning, det var året, hvor startskuddet
gik til den velfærdsstat vi på godt og ondt
kender idag. Den karismatiske H.C. Hansen
stod i spidsen for en trekantsregering med
Socialdemokratiet, de radikale og Retsforbundet. Det var om denne mulighed Bertel
Dalgård før valget sagde, at han hellere ville
æde sin hat end gå i regering med Viggo
Starcke, men han gjorde det altså - "man har
et standpunkt til man tager et nyt".
Somjeg nævnte ovenfor, så går udviklingen i vejvæsenet helt parallelt med den almindelige samfundsudvikling, og det er derfor, nu i baglygtens skær, helt naturligt, at en
ny vejlov så dagens lys netop i dette år.
Bilparken var begyndt at stige, bilfolket
var blevet en bevægelse vore politikere ikke
kunne lade være med at lytte til, FDM havde
gode tider og pressede politisk, bilkøerne på
vejene begyndte at vise sig.

Vejbestyrelsesloven af 1957 og vejtilskudsloven af 1958, begge Kaj Bangs administrative værk, satte staten - Vejdirektoratet - ind i en lidt mere central rolle i
vor vej administration, uden dog at begrænse
ret meget på amternes og kommunernes
egentlige magt over vejene.
I vejbestyrelsesloven blev vejene klassificeret i hovedlandeveje, landeveje og biveje.
Vejdirektoratet fik en tilsynspligt, som man
dog ikke i praksis udøvede ret meget, fik pålagt at udarbejde en samlet vejplan og udarbejde vejregler. Og i vejtilskudsloven blev
reglerne for vejfondstilskud og vejrefusion
sat i system, dog et temmeligt kompliceret
sådant.
Nu var banen kridtet op for den udvikling, der i løbet af de næste årtier medførte,
at størstedelen af det overordnede vejnet blev
modemiseret og et helt nyt overordnet vejsystem bygget. Men det lå der for så vidt ikke i
kortene hos lovgiverne, der vel blot mere eller mindre intuitivt har følt, at presset fra bilfolket og det moderne samfund krævede begyndende nytænkning også på vejsiden.

Det store anlægsprogrammotorvejene bliver bygget
Bilen var ved at blive hvermandseje og uundværlig til fritid og bolig-arbejdstedkørseL
Kravene til nye veje og parkeringspladser
voksede, og Vejdirektoratet tog udfordringen
op og med baggrund i '57-lovgivningen blev
planlægningen af et dansk motorvejsnet- et
tredie generationsnet - taget op.
Den første samlede plan til et sådant nyt
vejnet var allerede fremlagt i 1936, dengang
gennem Dansk Ingeniørforening ved tre store
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ingeniørfirmaers mellemkomst. Det var
Kampsax, Højgaard & Schultz samt
Christiani & Nielsen, der havde udarbejdet
en plan for et sådant net efter forbillede fra
Tyskland, hvor et motorvejsnet var under
fuld udbygning. 1936 var dog nok lidt tidligt
at tage fat, og det blev da også afvist af Rigsdagen, selvom beskæftigelseseffekten var tydelig og godt kunne have passet ind i
Staunings politik under krisen.
Men nu var tiden moden og to sideløbende planlægningsinitiativer blev sat igang,
dels for en jysk motorvej, dels motorveje i
Nordsjælland. Planen for anlæg af en motorvej på langs i Jylland blev fremlagt i 1962,
efter lang og hidsig diskussion.
Professor i geografi ved Århus Universitet, Johs. Humlum, var nemlig uenig i Vejdirektoratets opfattelse af, at motorvejen
burde bygges langs de østjyske byer for herved at få den største umiddelbare nyttevirkning. Heroverfor stod professor Humlums
opfattelse, som han fremlagde i en særskilt
Den knap 600 m lange LimfJords tunnel, Danmarks første
sænketunnel, blev åbnet i 1969.
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plan, at motorvejen skulle lægges i Midtjylland langs den jyske højderyg for herved at
tiltrække ny industri og skabe grundlaget for
en hurtig industriel udvikling i det noget
mere tilbagestående midtjyske område.
På et stort møde i Herning i 1962 overværede hundredevis af mennesker diskussionen mellem vejdirektør Bang og professor
Humlum, og politikere fra hele Jylland deltog ivrigt i debatten. Det var dog klart, at her
kunne man hurtigt placere de politiske holdninger som helt afhængig af vedkommende
politikers valgkreds. Selv Aksel Larsen, der
ellers i Folketinget havde støttet Vejdirektoratets plan, stod her i Herning, som
valgt i en jysk kreds, frem som forsvarer for
professor Humlums synspunkter.
Men et flertal i Folketinget vedtog at
støtte ministerens og Vejdirektoratets synspunkter, og disse blev da lagt til grund for
den række af anlægslove, der senere skulle
blive fremlagt. Man må vel også nok nu her
mange år efter sige, at det var en rigtig beslutning. Det er andre ting, der fremelsker
erhvervsudvikling, det er Midtjylland jo
netop idag et godt eksempel på. Gode veje
støtter en igangværende udvikling, men vejene alene skaber ikke udvikling, det gør
derimod den befolkning, der bebor området.
Planlægningsrapporten for de nordsjællandske veje skabte ikke den samme diskussion. Planlægningen her støttede sig til
Fingerplanen fra 1947 og blev fremlagt i
1963. Planen for den fynske motorvej var allerede langt fremskredet, og der var allerede
taget fat på anlægsarbejderne, og det samme
var tilfældet for motorvejen over Sjælland.
Sydmotorvejen var allerede fastlagt i
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Civ.ing. Lassen-Nielsen,
Chrisliani & Nielsen og
overvejinspektør
K.O. Larsen,
Vejdirektoratet hilser på
hinanden i
LimfJordstunnelen.

40'eme, så hovedlinierne for det, der skulle
blive kaldt det "store motorvejs-H" var
primo 60'eme lagt fast.
En egentlig samlet politisk vedtagelse af
denne plan blev det aldrig til, det nærmeste
man er kommet er gennem Storebæltsaftalen
fra 1986, hvor man stadfæster H'et og vedtager yderligere motorveje i Vendsyssel. Så
udbygningen af de enkelte strækninger blev
vedtaget skridt for skridt, strækning for
strækning, og megen politisk blæst skulle
motorvejssystemets enkelte strækninger igennem, før Dronningen i 1994 kunne åbne den
sidste strækning ved Århus.
De første store projekter, staten tog fat
på at løse, var nye vejforbindelser over Lillebælt, til afløsning af den 5,6 m brede vej på
jembanebroen fra 1936, og en ny forbindelse
over Limfjorden. Forbindelsen over Lillebælt
var åbenlys, og i det nordjyske viste politikerne deres velkendte politiske tæft og argumenterede, at trafikken over den
gamle bro nu var så stor, at "køerne gik helt ned til tyren".
I begyndelsen af 60' eme blev
der vedtaget anlægslov for de to
forbindelser, og da Vejdirektoratet endnu ikke havde fået opbygget den nødvendige bygherreorganisation, nedsatte man to
byggeudvalg til at forestå arbejderne. I spidsen for udvalgene
stod den navnkundige overvejingeniør K.O. Larsen, der som
teknisk chef i Vejdirektoratet
havde vist stor smidighed og
organisatorisk/politisk tæft ved
fordeling af vejfondsmidleme.

Overvejingeniøren var vel ikke den
store tekniker selv, men hans gamle
tegnestuevenner Chr. Ostenfeld og LassenNielsen fra Christiani & Nielsen skulle blive
tekniske garanter for disse store arbejder. I
byggeudvalgene sad desuden de respektive
amtsvejingeniører og repræsentanter for finansministeriet. Sekretariatet bestod af kontorchef Poul Hansen og jeg selv som hhv. administrativ og teknisk sekretær.
Hermed startede det virkelig store brobyggeri, der nu snart finder sin foreløbige afslutning med forbindelsen over Øresund.
Lillebæltsbroen blev udformet som en
hængebro med 600 m frit spænd og 6
motorvejsspor og var i tiden et af Europas
store brobygningsprojekter. Den er et meget
smukt eksempel på dansk ingeniørkunst og
den var ubetinget Chr. Ostenfelds værk, en
moderne bro der både teknisk og arkitektonisk blev en succes. Nye ideer blev prøvet af
og med succes, så Ostenfelds firma her fik en
fremragende referenceramme for sine senere
fremgange på brosiden i udlandet. Og Vejdirektoratet fik en god bro, som i vedligeholdelse lever op til de intentioner man
havde.
Limfjordforbindelsen blev også en
motorvejsforbindelse, men her viste det sig,
at en tunnel var den mest fordelagtige løsning. Det var Christiani & Nielsen, der var
rådgiver for byggeudvalget, og teknikken
med sænketunneller, som firmaet havde udviklet og Lassen Nielsen prøvet af i Holland
allerede i 40' eme, blev her for første gang
brugt i Danmark.
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Ole Nørgård

Både Chr. Ostenfeld og Lassen-Nielsen
var begavede ingeniører og pionerer indenfor
deres respektive felt. Ostenfeld både en lærd
tekniker og en god sælger, og Lassen-Nielsen
en mere jordnær jyde, der på sin jyske dialekt kunne begå sig både herhjemme og i
Holland, hvor han i mange år ledede
Christiani & Nielsens arbejder.
Begge arbejder blev indviet af Frederik
den 9. Limfjordtunnellen under megen fest i
1969 og Lillebæltsbroen i 1970. I forbindelse
med indvielsen af Lillebæltsbroen var der en
lettere krise under optræk, da såvel kongen
som ministeren, ingeniøren Ove Gulberg,
gerne ville klippe snoren over. Men kongemagten vandt slagsmålet efter indgriben fra
statsminister Hilmar Baunsgård.
Selve motorvejsbyggeriet var allerede
fra 50'erne så småt igang spredt over det
ganske land. Tilslutningsvejene til Lillebæltsbro og Ålborgtunnel var dele af motorvejsnettet, og i København var man gået igang
med det komplicerede arbejde med at om-
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bygge den gamle Lyngbyvej til en egentlig
motorvej med parallelgader til den lokale trafik. Det var en stor mundfuld for Københavns amt, der refererede til et ministerielt
udvalg under Vejdirektoratet, da staten efter
hovedlandevejsloven af 1963 nu havde fået
det fulde ansvar for motorvejsbyggeriet
Det var et helt korrekt ingeniørprojekt,
vi her blev præsenteret for, men vi var ikke
glade over dets æstetik. Vi bad derfor den
begavede landskabsarkitekt, den desværre alt
for tidligt afdøde Ole Nørgård om at se på
projektet. Han kom tilbage med et revideret
projekt, og her oplevede jeg for første gang,
hvorledes en kreativ kunstner inden for sit
fag uden større omkostninger kunne ændre et
godt og solidt ingeniørprojekt til et vejprojekt, der smukt tilpassede sig omgivelserne. Hermed lagde vi grunden til det, der
skulle komme til at kendetegne de danske
motorveje, nemlig et fortløbende samvirke
under projekteringsprocessen mellem ingeniører, landskabsarkitekter og designere.
Projekteringen var hidtil foregået ved
amtskommunale motorvejskontorer oprettet
til formålet. I Præstø sad således S.K. Andersen, i Sorø H.K. Hansen, på Fyn O. Andersen, i Roskilde Ø. U. Boldsen, i København
Bertel Jensen og således videre rundt i landet
i Randers, i Vejle, i Ålborg og i Holbæk.
Resultatet af anstrengelserne var naturligvis derefter. Motorvejene blev i realiteten
prioriteret som en direkte funktion af
amtsvejinspektørerne eller de lokale politikeres indflydelse og styrke. Sammenhæng
manglede og det blev hurtigt klart for den i
1962 ansatte chef for Vejdirektoratets
motorvejsafdeling, denne artikels forfatter,
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uddannet som han var ved Kampsax'store
arbejder i udlandet, at teknisk/organisatorisk
hang dette ikke fornuftigt sammen.
Der burde ske en samkøring af planlægning og projektering afmotorvejsbyggeriet,
for at få skabt en hensigsmæssig prioritering
og for at få fuld udbytte af moderne
projekteringsteknologi og senere af central
udbud af anlægsarbejderne. Og hovedlandevejsloven af 1963 gav den formelle mulighed
herfor.
Da tankerne kom på bordet, reagerede
amterne og Amtsrådsforeningen kraftigt
imod, her var jo tale om en centralisering,
som gik imod dansk tradition. Men Vejdirektoratet havde i Svend Horn, der i 1966
havde afløst Kaj Lindberg som minister for
offentlige arbejder, fået en stærk forbundsfælle, og han meddelte uden videre Amtsrådsforeningen ved et møde i ministeriet i
1967, at sådan blev det nu.

De første chefer for Vejdirektoratets motorvejskontorer: (Fra v.)
Øivind Boldsen, S.K. Andersen og Erik Greby.

I 1967 blev så det første statslige
motorvejskontor oprettet i Århus til at tage
sig af de jyske veje, næste år et kontor i
Næstved til de sjællandske motorveje og i
1970 det sidste i Birkerød for motorvejsbyggeriet i Nordsjælland. Kontorerne skulle
tage sig af detailplanlægning og projektering
af motorvejene og senere forestå udbud og
tilsyn.
Personalet kom i meget høj grad fra de
nu overflødiggjorte amtslige kontorer, men
også fra mange private firmaer og andre steder fra valfartede unge ingeniører til kontorerne for at være med til at gennemføre dette
store anlægsarbejde.
Tre meget dygtige og karismatiske chefer blev ansat som ledere af kontorerne, i Århus Øivind Boldsen, der kom fra Roskilde, i
Næstved S.K. Andersen, der kom fra Præstø
amt, og i Birkerød Erik Greby, der kom fra
Kampsax. Både Boldsen og Greby havde
været med ved de store vejarbejder i Persien.
Boldsen var en begavet teknisk administrator
og Greby havde en sjælden gave i forhold til
at udøve egentlig ingeniørkunst S.K. Andersen var en anden type, uddannet i Statsbaneren havde han været med til at arbejde på
Fugleflugslinien under krigen, og han var en
dreven ingeniørpolitiker.
Det var et stærkt hold, og disse tre kom
til at præge motorvejsbyggeriet i de første
mange år, indtil motorvejskontorerne i Næstved og Birkerød blev nedlagt i slutningen af
70'erne og medio 80'erne og alle aktiviteter
overført til Skanderborg, hvortil Århuskontoret ret tidligt var flyttet. Her var så Werner
Brøsch chef i mange år, indtil han efter at vi
havde færdiggjort det store H gik på pension.
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Arkitekt Ib Møller

Civilingeniør
B. Højlund Rasmuseen

Motorvejskontorerne tog straks fat på at
introducere den helt moderne projekteringsteknik og der blev tilknyttet landskabsarkitekter til projekteringen, nu med den begavede Ib Møller som den dominerende efter
Ole Nørgård død. Luftfotogrammetri blev
gennemført landsdækkende og konsulenter i
stigende grad tilknyttet først specialopgaver,
senere direkte som ressourceaflastning i takt
med, at statens personalepolik blev mere og
mere restriktiv.
Der skulle bygges små 2.000 motorvejsbroer som over- og underføringer og denne
opgave blev helt overladt rådgivere under
stram bygherrestyring. Det var først og fremmest COWiconsult, afløseren af det gamle
firma Ostenfeld og Jønsson, der fik opgaverne, men også Højlund Rasmussens tegnestue fik betydelig dele af opgaverne, ligesom
Gimsings tegnestue og Aksel Nielsen i
Odense fik opgaver. Broerne stod vel for
25% af anlægsudgifterne og tegnede en markant del afvejenes æstetik. Jeg mener, vi var
heldige med udformningen af motorvejs-

Flyover 'en på Lyngbyvejen, hvis ombygning til motorgade
blev færdig i 1974.
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broerne, det var ikke standardbroer, skønt vi
tidligt forsøgte et sådant tiltag, men de havde
en ensartethed og dog forskelligartethed, der
er i harmoni med dansk tankegang.
De store broer på motorvejene, Vejlefjord-broen og Farø-broerne, tog vi ud af
motorvejskontorernes administration, til ærgrelse for cheferne, og oprettede i det centrale
Vejdirektorat en egentlig broafdeling, der
som bygherre skulle forestå disse arbejder
sammen med de andre store broer, Sallingsundbroen, Alssundbroen og Hadsundbroen
vi i perioden var bygherre for. Chefen for
denne afdeling var civ.ing. H.H. Godt-fredsen, der i midten af80'erne gik videre til
Storebælt og blev teknisk direktør her.
Anlægsprogrammernes financiering
skulle jo vedtages over de årlige finanslove,
og specielt i slutningen af80'erne kunne
pengene godt være små. Men arbejdet blev
kørt igennem rimelig i overensstemmelse
med de programmer, Vejdirektoratet fremlagde, og i juni 1994 var det store H færdigt
og Dronningen kunne klippe den sidste snor
over på en dejlig solskinsdag.
Men da snoren blev klippet over for det
store H, var allerede andre motorveje undervejs. Motorvejen til Esbjerg under anlæg,
motorvejene i Vendsyssel under projektering
og motorvejen til Herning under planlægning, og nu kommer yde li gere nye veje til.
Gennemførelsen af det store H var et for
danske forhold betydeligt anlægsarbejde, i
nutidsværdi vel mellem 20 og 30 mia., så i
perioder, specielt i slutningen af70'erne og
først i 80'erne var Vejdirektoratet den største
offentlige bygherre i landet. Med dette program gående og med vejloven af 1971 i ryg-
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gen havde direktoratet i de år en endog meget betydelig indflydelse, så stor måske, at
man ikke, hvad vel ellers havde været naturligt og hensigsmæssigt, lagde administrationen af Storebælt ind under det direktorat, der
netop da havde den største bygherreerfaring i
riget. Men det skulle jo også vise sig at
komme til at koste.
Storebælts- og Øresundsforbindelserne
danner afslutningen på det gennemgående
motorvejsnet og dermed er de visioner, som
ingeniørfirmaerne lagde frem i 1936, gennemført.
Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen er hver af samme økonomiske
størrelsesorden som motorvejene, så det er
ganske betydelige beløb, der i disse år er blevet placeret i modemiseringen af den danske
vej infrastruktur.
Hvordan blev så de veje, motorvejene,
kan vi være tilfredse med resultatet? Ja, de
danske motorveje står sig godt internationalt.
Specielt er vor indsats på det vejæstetiske
område blevet kendt. Det var nødvendigt
med dette initiativ, for det er ikke let at placere veje i Danmarks følsomme terræn. Jeg
erindrer, at Bertel Haarder ved en lejlighed i
en tale sagde til mig, at bortset fra kirkebyggerne i 1200-tallet er vi de, der påvirker det
danske landskab mest. Det forpligtede!
De danske motorveje er ikke internationalt set dyre veje. Der er gjort meget for at
holde prisen nede, og det kan desværre ses
mange steder, på belægningerne og i
midterrabatteme, men motorvejsbyggeriet
har naturligvis været underkastet den danske
økonomis svingninger, lige som andre offentlige anlæg og tjenester har været det.

Vejloven af 1971 -vejnettet
moderniseres
I 1970 under Baunsgårds trekantsregering
kom en ny kommunalreform til verden. Antallet af amter og kommuner blev sat ned til
det, vi kender i dag med de 14 amtskommuner og de 275 kommuner. Samtidigt blev der
indført et politisk/administrativt princip om,
at det økonomiske og det administrative ansvar skulle følges ad.
Det var klart, at denne reform, sammen
med det stadigt stigende krav til vejnettet,
måtte få indflydelse på vejlovgivningen.
Vej refusionen, og visse kommuners kreative
udnyttelse heraf, faldt mange politikere for
brystet. Langelandsbroerne blev i høj grad
opført via refusionspenge, men det, der slog
hovedet på sømmet hos VKR-regeringens
trafikminister Ove Gulberg, var det vi idag
kalder Dronningens Boulevard i Herning.
Dels var det vejfond og refusion, der i
høj grad finiancierede denne bygade, og dels
var det netop en bygade, der blev finiancieret
af staten. Sådant måtte forhindres, og i fortsætteise afvejlovene fra 1957 og 1963 kom
nu loven af 1971, som tog den fulde konsekvens af de tanker, der i stigende grad vandt
indpas i andre grene af den offentlige forvaltning.
Ved vejloven af 1971 søgte man også på
vejsiden at introducere princippet om, at den
der ejer også betaler. Man afskaffede vejrefusionen og vejfonden og overdrog til staten
det totale ansvar for et hovedlandevejsnet,
der blev fastlagt til ca 4.600 km. Statsvejene
gik udenom byerne - det var vel en venstreminister- og blev fastlagt efter en række kriterier der både tog hensyn til vejens betyd-
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ning, dens trafik, men også indeholdt et
byrdefordeligssynspunkt. Loven blev vedtaget nærmesteenstemmigt i Folketinget, men
Amtsrådsforeningens formand - Viggo
Hauch - og næstformanden - Gorrissen stemte sammen med ra andre imod. Det må
siges at være et godt politisk håndværk at få
en sådan lov igennem, set i relation til de følelser man i amtsrådene nærede for vejene.
Men det stod nok klart for de fleste, at de nye
amter ikke havde muligheder for at lægge de
penge i vejene, der var krævet, nu man havde
fået andre investeringstunge sager under sit
ansvarsområde.
Til vejloven var dog knyttet en samarbejdsaftale mellem minister og amter og
kommuner, der regulerede forholdet mellem
statens organisation - Vejdirektoratet- og
amter og kommuner. Denne aftale havde,
som sådanne aftaler har det, fortolkningsmuligheder, der i årene der kom, skulle skabe
stadige konflikter mellem parterne.
Vejloven trådte i kraft den l. aprill972
Den jyske Motorvej ved Outrup Kirke mellem Horsens og
Skanderbo.rv blev åbnet 1980.
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og ved den lejlighed trak vejdirektør Bang
sig tilbage, på grund af sygdom, få år før han
skulle pensioneres, og jeg fikjobbet Og det
var et godt job på et godt tidspunkt, for der
var store og morsomme opgaver at løse.
Vejdirektoratet fik med den ny lov en
central placering i den danske vejsektor og
måtte naturligvis udvikle sin organisation
herefter. Vejdirektoratet måtte naturligt opgive sine departementale funktioner, så to
kontorer blev overflyttet til ministeriet, hvor
de skulle tage sig af lovgivningsopgaver og
klagesager.
Internt var det vigtigt at styrke Vejdirektoratets tekniske organisation, så Statens
Vejlaboratorium og det nyligt oprettede Vejdatalaboratorium, der skulle sikre, som det
hed "introduktion af edb i vej sektoren", blev
lagt direkte ind som afdelinger i direktoratet.
Det var også vigtigt for os i direktoratet
at skabe en ny ånd, der afspejlede, at vi ikke
længere var en afdeling i ministeriet for offentlige arbejder, men et direktorat, eller som
vi hellere ville kalde os, en offentlig virksomhed, der tænkte i virksomhedstermer
iagttagende ejerforholdet og med fuld loyalitet overfor den til enhver tid siddende minister. Under vejlovens funktionstid var der
ikke mindre end 16 ministre fra Socialdemokratiet, Venstre, de konservative og CD, så
det var vigtigt at kende den chef man havde
og skabe et loyalt og troværdigt samarbejdsforhold. Og det lykkedes vist meget godt.
For at introducere denne ny ånd startede
vi en intern stategisk planlægning og indkaldte den bedste mamagementkonsulent, der
fandtes- professor Erik Johnsen fra Handelshøjskolen- som indpisker og lærer. Det var
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en god øvelse og var stærkt medvirkende til,
at vi fik en moderne og stærk organisation
etableret med et godt og samarbejdende
lederteam.
Men vigtigt var det at få et samarbejde
introduceret inden for det totale vejvæsen under de ny rammer, der var givet. Her var
samarbejdsaftalen en afgørende brik, for den
satte jo de givne betingelser for samarbejdet.
Amterne var nu ansvarlig for landevejene ca 6.500 km- og kommunerne for kommunevejene.
Det var med amterne og de store
bykommuner, de vigtigste samarbejdsflader
var, og det daglige samarbejde på teknikerplan forløb normalt uden problemer mellem
gode kolleger. Amternes vejvæsener var ellers kommet lidt i klemme, for selvom de
havde fået retten til at administrere også vedligeholdelsen på statens veje, var deres selvstændige stilling blevet berørt af den ny vejlov. Og i mange amter så man da også efterhånden som tiden gik, at man slankede organisationen betydeligt og nedlagde visse afdelinger, først de egentlige entreprenørafdelinger, der fandtes mange steder.
Samarbejdet mellem Vejdirektoratets ledelse og de lokale politikere i amter og store
bykommuner søgtes fremmet vedjævnlige
og faste møder, så alle var informeret og et
godt samarbejdsklima kunne etableres. Det
lykkedes langt hen ad vejen, selvom de lokale politikere naturligvis havde deres særlige magtpolitiske interesser at varetage.
Den offentlige sektor forandrede sig
meget i perioden fra 1972 til 1997, det blev i
højere og højere grad ikke længere et "must",
at vejvæsenets aktiviteter udelukkende blev

varetaget afvejvæsenets egne folk. Samspillet med en stadigt voksende og mere og mere
magtfuld privatsektor blev en anden og betydende rammebetingelse for vejvæsenets
opgavevaretagelse.
På anlægssiden havde det længe været
en kendt situation, entreprenørerne konkurrerede kraftigt på de store og små anlægsarbejder og asfaltindustrien var stadig den store
samarbejdspartner ved vedligeholdelsen af
vejene. Men også de ekspanderende rådgivere, ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, designere og managementkonsulenter blev inddraget som partnere i arbejderne. Ikke alene de
store firmaer som COWI, Rambøll og Carl
Bro, men der blev også lagt vægt på at lægge
opgaver ud i lokalområderne.
Under Schliiter-regeringens liberalistiske felttog kom udlicitering og privatisering
ind som parametre, og Vejdirektoratet søgte
endog at udvikle egentlige privatretlige
virksomhedstanker som supplement til den
offentlige tjeneste, men med ringe held, dertil
var vejvæsenet for politisk.
Vejbudgetteren havde i perioden både i
stat og hos kommunerne en kedelig nedadgående tendens. På statsside havde vi dog igennem alle årene så gode forhold, at vi ikke
alene kunne gennemføre motorvejsprogrammet, men også sætte gang i et landsdækkende program for forbedring af det almindelige hovedlandevejsnet særligt i forbindelse med problemerne omkring de store og
små byer, hovedlandevejene passerede, og
for de bløde trafikanter.
Med det ansvar Vejdirektoratet fra 1972
fik var det vigtigt straks at få en oversigt over
problemerne på hovedlandevejsnettet, og un-
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der ledelse af daværende planlægningschef
Ernst Renstrup blev en "Skitse til vejplan"
fremlagt i 1975. Det var en traditionel udbygningsplan, der her blev fremlagt, og den
byggede på gode kendte principper og på
samarbejde med amter og kommuner. Uheldet var, at den kom midt under en af
energikriserne og derfor blev mindre venligt
modtaget.
Niels Mathiasen, der dengang var trafikminister, gav den ikke mange chancer i sin
trafikpolitiske redegørelse i 1976, hvor det
var den kollektive trafik, der skulle satses på.
Men befolkningen ville anderledes, og vi
kunne i begyndelsen af90'erne konstatere, at
planen faktisk var blevet gennemført, men
dog med andre tidsplaner end dem vi da
foreslog.
Til afløsning afvejplanen fra 1975
fremlagde Vejdirektoratet i 1982 en "Perspektivplan for hovedlandevej ene" - sådan
skulle det dengang hedde - der var mere forsigtig i sine prognoser og tog mere hensyn til
Planlægningschef Jens Rørbech, Vejdirektoratet og civilingeniør
Henning Bang, fa. Anders Nyvig på miljøprioriteret genemmgfartsvej.
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miljø, energi og bløde trafikanter. Det var
den ny planlægningschef, Jens Rørbech, der
stod bag denne plan, og samtidig, ret genialt,
udarbejdede forslag til de såkaldte miljøprioriterede gennemfarter, der kunne bruges
til at forbedre forholdene i mindre byer, hvor
trafikken ikke var stor og hvor man så kunne
tage det - for tiden ret revolutionære skridt at lade bilerne passere på byens og ikke bilernes betingelser. Det var godt set, og projektet blev både nationalt og internationalt
berømmet og skabte baggrund for de mange
og gode projekter, der har set dagens lys siden både på hovedlandeveje og landeveje,
projekter der giver forøget sikkerhed og
bedre miljø uden at genere trafikken væsentligt.
Sammenhængen mellem udviklingen i
vejvæsenets og samfundets almindelige udvikling har jeg været inde på før. Og ser vi
hen over perioden fra 1971 til medio 90'erne
har der været tre klart forskellige udviklingstendenser i samfundsøkonomien og politikken.
?O'erne var vel det sidste årti, hvor landet var ledet i den gamle socialdemokratiske
ånd. Det var Anker Jørgensens tiår, men alle
hans gode egenskaber ufortalt var det jo en
tid med dårlig økonomi i vort samfund.
Mange af problemerne blev påført os udefra,
oliepriserne mangedobledes, og det medførte
med den politik man iøvrigt førte, at betalingsbalancen blev stadig forværret, "vi nærmede os afgrunden", som Knud Heinesen udtrykte det.
For vejvæsenet var det årtiet, hvor vi
var i defensiven, hvis man kan tillade sig at
bruge et sådant udtryk om en offentlig tjene-
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ste. Men det var også det årti, hvor vejteknikerne måtte se i øjnene, at der blev krævet andet og mere end at være en god gammeldags ingeniør for at leve op til politikernes og befolkningens krav.
Så der blev satset på billige og miljørigtige løsninger på komplicerede problemstillinger, som de miljøprioriterede gennemfarter jeg lige nævnte. Øjnene blev åbnet for
sikkerhedsproblemerne på vore veje. Gjorde
energikriserne noget godt, så var det, at de af energisparehensyn ganske vist - fik åbnet
øjnene for, hvad fri hastighed kostede af trafikofre. Generelle hastighedsbegrænsninger,
der i ?O' erne blev introduceret, nedsatte antallet af ulykker på vore veje dramatisk.
?O'erne åbnede også vore øjne for de
svage trafikanters problemer, cyklisternes og
de gåendes. Sikkerhedsarbejdet blev sat i system, og det blev accepteret af vejbyggerne,
at det ikke alene var en ingeniøropgave at
skabe god sikkerhed på vejene, men at man
også måtte inddrage både psykologer og sociologer i arbejdet.
Så kom 80'erne, Schliiters årti, nyliberalismens årti. Økonomien blev bedre i vort
land, de udenlandske konjunkturer forbedrede sig, men det gav for så vidt ikke bedre
budgetter for vejvæsenet. For nok var det
ikke anti-bilfolk, der nu sad ved roret, men til
gengæld var det en borgerlig regering med
stor spareiver.
Så budgetterne ændrede sig ikke væsentligt, men holdningen omkring offentlige
virksomhed og kravene til os ændrede sig.
Når ?O'erne havde fokuseret på de bløde
værdier, var 80'erne årtiet, hvor service,
regelforenkling, effektivitet, udlicitering og

ny teknologi slog igennem.
Vi følte det som en frisk vind, der blæste gennem støvede korridorer, og satte
straks igang med en informationskampagne
for at fortælle omverdenen, hvad vi kunne i
håb om bl.a., at borgerne ville melde tilbage
og fortælle os, hvad de forlangte af os.
Servicekonceptet kom i højsædet, vi
strukturerede systemet med rastepladser
langs motorvejene og udliciterede de store
pladser til kombinerede benzinanlæg og spisesteder. Vi indførte trafikinformation i samarbejde med politi, Falck og vore lokale
samarbejdspartnere. Vi gik i samarbejde med
radio og TV for at informere, folk kunne
ikke få nok - og så var det jo også en god PR
for en offentlig virksomhed, og det opfattede
de øvrige vejbestyrelser også.
Vi indførte ny teknologi i stor skala, fik
moderne udstyr indført med bistand fra de
bedste virksomheder i landet - og der var
nok, der gerne ville sælge. Og vi håbede på
og troede på, at effektivitetsgevinsten ville
komme hurtigt så vi kunne leve op til finansministeriets effektivitetsmål og få den goodwill tilbage, der kunne betyde større frihed
og større budgetter.
Vi gik i samarbejde med private rådgivende firmaer for at sælge vor viden både i
det store udland og i indlandet. Den indtægtdækkede virksomhed skulle blive det, der
holdt virksomheden sammen i en tid med stadig faldende tilskud fra statskassen til den interne drift. Og det skulle da også lykkes os
medio 90'erne at tjene så meget på den forretningsmæssige virksomhed, at den kunne
dække 1/3 af den interne drift. Vi nåede en
omsætning på 120 mi o kr.
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På godt og ondt tror jeg, vi i de år fik
modemiseret virksomheden, og jeg tror, at
vore partnere ude omkring langt hen ad vejen
var enige i vore initiativer, selvom det for
dem i de mindre enheder og nærmere i daglig
kontakt med det politiske niveau var sværere
at følge med.
Men den friske vind aftog i intensitet,
stemningen blev lidt sur. Så i 90'eme med en
ny regering, Socialdemokratiet igen, og med
en nykeyneansk økonomisk politik indført,
pumpedes der nye statslige midler ind på arbejdsmarkedet for at sætte gang i hjulene
igen og skabe beskæftigelse.
Vejvæsenet fik gavn af dette og hjulene
kom igang igen ude på vejene. Budgetterne
steg med den store beskæftigelsespakke,
omfartsveje og miljøveje kunne igen sættes
igang overalt i landet. Budgetterne til
forbedringsarbejder og vedligeholdelse kom
igen på et forsvarligt leje.
Der blev satset kraftigt på æstetisk rigtige løsninger, og samarbejde etableret forFarøbroerne blev åbnet i 1985. Det var Danmarks første
skråstags bro.
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uden med landskabsarkitekterne, så også
med designere og andre bildende kunstnere.
Kampen mod miljøforureningen afvejenes
grænsearealer blev igangsat.
Således fulgte vi på vejområdet den politik, der blev ført, men så svingende den var,
betød det også, at personalet skulle holdes
nede på et niveau, der svarede tillaveste
budgetter. Det betød, at de private firmaer,
rådgiverne osv. måtte tage svingningerne.
Men da de nu havde vokset sig så store begunstiget, som de havde været af80'emes
økonomiske opgangstider, var dette muligt
uden de store problemer.
Alt ialt skete der meget i de tre årtier,
der skete ændringer i samarbejdsformer i organisation og i opgaver, så anført af den store
vejbestyrelse blev vejvæsenet modemiseret i
de år samtidig med, at vejsystemet blev udbygget og fremtidssikret.
I hele denne periode er der een meget
stor og helt afgørende aktivitet, der har kørt
lidt sit eget indre løb, driften og vedligeholdelsen afveje og broer. Dette er amternes
kemeområde, og trods vejlov og nye samarbejdsformer er det lykkedes med vedligeholdelsen. Det var svært at skaffe tilstrækkelige
midler, for vedligeholdelse er ikke for en politiker et prestigefyldt område, vedligeholdelsen efterlader ikke monumenter.
Det var amternes vejvæsener, der vedligeholdt både hovedlandeveje og landeveje,
men de kom i stigende grad under pres for at
udlicitere så meget som muligt. Det var klart
et område, som finansministeriet så som et
egnet område for udlicitering. Det er det da
også, og et skam skulle jeg være, hvis jeg
ikke ville indrømme, at her var et konflikt-
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område mellem Vejdirektoratet og vore partnere.
Vejdirektoratet klarede at holde nogenlunde faste budgetter gennem årene mod at
effektivisere og udlicitere. Vi hjalp vore partnere og de praktiske vejfolk med moderne
prioriteringssystemer for vej- og brovedligeholdelse, vi fik i fællesskab udviklet mere effektiv vintervarsling og snerydningskapacitet, så også her kom der nye tider.
Igennem alt dette blev der i fællesskab
og i stigende grad i international sammenhæng udarbejdet normer og retningslinier,
der alt andet lige skulle gøre det lettere for
de praktiske vejfolk at vælge de rette løsninger på de mangfoldige og i stigende grad
komplekse problemer vejfolket skulle tage
stilling til.
Hele denne udvikling skete så i en stadig mere og mere internationaliseret verden.
Samarbejdet på globalt plan gennem
verdensvejorganisationen PIARC udviklede
sig hurtigt. Der blev stillet krav til de rige og
velfungerende lande om at give sin viden videre til de, der ikke var nået så langt, og som
faldt længere og længere bagud.
Det nordiske arbejde i NVF fortsatte i
den gode gænge, det altid havde gjort til stor
gavn for vejfolk i Norden. Hertil kom, at vort
medlemskab af EU dels skabte nye, tætte og
gode samarbejdsrelationer med vore kolleger
i de andre EU-lande, men samtidig også betød, at nye regler, nye krav afløste gamle eller supplerede nationale forordninger.
Nationalstatens rammer er under diskussion og hermed også dansk vejvæsen. Bliver
vi i fremtiden også dansk vejvæsen eller bliver vi et led i en større sammenhæng med

stærk regional selvstændighed i enheder, hvis
størrelse kan variere fra Danmark, som vi
kender det idag til enheder af amtstørre lse?
Der blev nået meget under vejloven af
1971, men da vi kom op midt i 90'erne kom
en finansminister igen ind på scenen, og en
ny æra i dansk vejvæsens historie begyndte.

Vej loven af 1997 fremtiden
Det kom for mig som et chok, da jeg den 10.
juni 1996 blev kaldt til et møde hos daværende trafikminister Jan Trøjborg og her fik
at vide, at finansminister Mogens Lykketoft
og Amtsrådsforeningens formand Kresten
Philipsen aftenen før, som led i forhandlingerne om amternes økonomi, var blevet
enige om, at overføre 2/3 af statens vejnet til
amterne. Tilbage til statens administration
blev da stort set kun motorvejsnettet og de
store overordnede veje med ialt ca 1.600 km.
Ændringen afvejadministrationen var
sket udelukkende med baggrund i statens
økonomiske overvejelser, en "tag og giv" situation havde gjort, at man gav de almindelige hovedlandeveje tilbage til amternes ansvar. Amterne, der lige siden kommunalreformens dage havde været bekymrede for
deres overlevelsesmuligheder, tog gerne
imod dette tilbud, som jo kunne blive en af
de mange basisaktiviteter, der kunne sikre
amternes fortsatte beståen i det omfang, det
allerede var tilfældet.
Det der umiddelbart kunne kritiseres
mest var måden, hvorpå reformen kom til
verden. Ser vi tilbage på de vej lovsændringer, der var foretaget siden verdenskrigen, lovene fra 1957, 1963 og 1971 var de
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alle blevet diskuteret åbent, behandlet i udvalg og først vedtaget efter høringer hos
interessenter inden de blev vedtaget i folketinget. Her blev en god parlamentarisk tradition brudt ved et forlig i finansministeriet, og
den senere forhandling i folketinget i 1997
blev mere en formssag. Dette er næppe forsvarligt og i hvert fald et udtryk for en centralistisk tendens, der på sigt er farlig for vort
folkestyre.
Den l. december 1996 gik jeg så af som
vejdirektør på grund af alder, og den ny vejdirektør blev Henning Christiansen, der med
sin RUC-uddannelse igen tegner en ny profil
i vejdirektørembedet Og det bliver så hans
job at tilpasse Vejdirektoratet til de ny tider
og bedst muligt sikre den videre udvikling af
vejvæsenet.
Ligger den ændring, der nu er sket på
vejlovssiden så i naturlig fortsættelse af en
teknologisk og økonomisk udvikling i samfundet? Følger den ny lov de gode traditioner
i dansk vej administration? Det har jo hidtil

Dronning Margrethe klipper snoren på den sidste strækning af det
,.store Motorvejs-H", Arhus-Randers, i 1994. Trafikminister Jan
Trøjborg holder puden.
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været mit synspunkt, at udviklingen indenfor
vort vejvæsen synonymt følger udviklingen i
vort samfund iøvrigt.
Når det gælder den decentrale tendens,
er vejloven af 1997 helt i overensstemmelse
med en almindelig udvikling i vort land, ligesom det vel kunne være naturligt, nu vi stort
set var færdige med at udbygge det store motorvejsnet, at lægge ansvaret for vejene ud
igen, som man gjorde det i 1867.
Men 1997 og 1867ligger jo i tid 130 år
fra hinanden, og meget er sket i vort samfund
siden. Det var klart for alle implicerede, at
der skulle en ændring til, men alle de
udvalgsarbejder, der var gennemført siden
1972, tydede på, at man ikke skulle splitte
den ekspertise, man havde fået bygget op i
samarbejde mellem et stærkt vej direktorat,
og 14 amtsvejvæsener med en betydelig ekspertise specielt indenfor vedligeholdelse.
Skulle nye organisationsformer til, og
det skulle der, så burde man have tænkt i
mere moderne virksomhedsorienterede tankegange og set på de organisationsformer,
man havde introduceret i Posten og DSB.
Nye financieringsformer, høj udnyttelse af
ekspertise, uddelegering, udlicitering og forpligtende samarbejde med privatsektoren
ville langt bedre have haft muligheder inden
for en sådan moderne virksomhedsorienteret
model. Og dermed havde man naturligvis
ikke behøvet at give køb på den nødvendige
politiske styring.
Den ordning, der nu er vedtaget, er for
dyr, den splitter ekspertisen og forsinker den
nødvendige modemisering af vejvæsenet.
Ved at udlægge ansvaret for alle de almindelige hovedlandeveje tillokalt styre, mister
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staten samtidig den direkte mulighed
for at påvirke det lokale vejnet med
nye nødvendige initiativer som indenfor miljø- og sikkerhedsområdet, som
man havde det i 1971- loven. Her
havde loven vist sin styrke, og nok har
Vejdirektoratet bevaret et sektoransvar, men følger der ikke direkte
penge med de gode råd, vil disse oftest fremme politisering og bureaukratisering.
Den ny teknologi, der kunne indvarsle nye tider for vejvæsenet og for
vor landevejstransport, blev i beskedent omfang prøvet af ved udvidelsen
af Helsingørmotorvejen nord for København.
Her er en udvikling, der på sigt vil kræve nye
organisationsinitiativer på vejvæsenets område. Samarbejdet indenfor de europæiske
vejvæsener er i sin gode vorden, og dette
sammen med ny teknologi vil nok i fremtiden
være det, der skaber de ny udfordringer for
vejvæsenets folk.
Så gælder det om at have visionerne i
orden og se mulighederne også uden for sin
egen lille verden. Først da lever man op til de
store idealer, Christian Frederik Ditlev
Rewentlov for godt 200 år siden i sin vejforordning satte for vejvæsenet.

Dansk Vejhistorisk Selskabs publikationer
Veje som kulturhistorisk faktor af ingeniørdocent Morten Ludvigsen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 7 1983
(udsolgt).
De ældste danske vejkort af arkivar Jørgen Nybo Rasmussen. Særtryk af Arkiv 10. bind nr. 4 1985 (udsolgt).
Veje som kulturhistorisk faktor- Vej og transportproblemer før vejreformerne af lector, dr.phil. Alex
Wittendorf Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 5 1987 (udsolgt).
Færdselsreglernes historie af dr.phil. Kristian Hvidt. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 2-4 1991 (udsolgt).
Plan til en forbedred Indretning af Veivæsenet i Kongeriget Danmark. Hans Excellence, Herr Geheime Raad
og Greve Reventlous. Transskriberet af lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet, med økonomisk støtte fra
DVS. Udgivet i anledning afVejforordningens 200 års jubilæum.
Forordning om Vei-Væsenet i Danmark af 13. december 1793. Genoptryk i anledning afVejforordningens 200
års jubilæum.
Den danske vej i 200 år af akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet. Udgivet i anledning af
Vejforordningens 200 års jubilæum.
Om Vejforordningen af 13. december 1793. 7 artikler af candjur. Torben Topsøe-Jensen, universitetslektor
Claus Bjørn og civilingeniør Georg Christiansen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4-11 1993.
Generalvejkommissionens plageånd af ph. d. Steffen Elmer Jørgensen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4 1996.
Braut l- Nordiske Vejhistoriske Studier. Udgivet af Danmarks Vejmuseum i samarbejde med Finlands
Vagmuseum, Norsk Vegmuseum og Vagverkets museum, Sverige.

Vejen, ingeniøren og samfundet
Udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab med støtte fra Asfaltindustrien, COWI Rådgivende Ingeniører AS og Vej- og
Byplanforeningen i Ingeniørforeningen i Danmark i anledning af Vejdirektoratets 50 års jubilæum 1. april 1999
Fotos:
Design:
Tryk:
Oplag:

Finn Christoffersen, Carl Johan Hansen, Karin Munk, Lene Storm m.fl.
Caro Davidian
Jørgen Larsen Offset
700

ISBN: 87-7923-013-X

Dansk Vejhistorisk Selskab
c/o Vejdirektoratet,
Niels Juels Gade 13,
Postboks 1569,
l 020 København K.

