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Nu er bogen her – årets julegave 
 
1. Fra chaussé til motorvej 

Nu er bogen her – årets julegave til alle dine venner og til dig selv - Fra chaussé til motorvej 
er udkommet og kan i dag købes i alle boghandler. (Se dog først nedenfor om tilbuddet til Dansk 
Vejhistorisk Selskabs medlemmer, før du drager ad vejen til nærmeste boghandel). 
 
Lidt om forhistorien: I anledning af 200 års jubilæet for "Forordning om Vei-Væsenet i Danmark 
af 13. December 1793" – den første samlede danske vejlov - besluttede Dansk Vejhistorisk 
Selskab og Vejdirektoratet at igangsætte et forskningsprojekt om emnet “Det overordnede danske 
vejnets udvikling siden 1793”. Vejforordningen har været grundlæggende for organiseringen af 
det danske vejvæsen gennem de mere end 200 år, der er forløbet siden – bl.a. ved inddelingen af 
de danske veje i tre klasser: hovedlandeveje, landeveje og biveje. Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen 

blev af en bedømmelseskomité udpeget til at forestå 
opgaven om en videnskabelig fremstilling af det 
danske vejvæsens historie.  
 
Det har resulteret i bogen Fra chaussé til motorvej 
– Det overordnede danske vejnets udvikling 
siden 1761, som er i handelen fra i dag. Bogen er 
udgivet af DVS i samarbejde med Odense Univer-
sitetsforlag. 
 
Fra chaussé til motorvej begynder med året 1761, 
hvor anlægget af de første hovedlandeveje blev 
besluttet af Frederik V. Det var chausséerne fra 
København mod Fredensborg og Roskilde, som blev 
færdige i henholdsvis 1775 og 1776. Det blev 
starten på hovedlandevejnettets lange anlægs-
periode, der først endte med vejloven af 1867. Dette 
store anlægsarbejde var en statsopgave, men statens 
vejadministration blev kraftigt reduceret med 1867-
loven. Gennem det følgende halve århundrede 
dominerede jernbanerne trafikbilledet og udbyg-
ningen af vejnettet ophørte. Vedligeholdelsen af 
vejene blev en opgave for amter og kommuner. 
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Med motoriseringen i begyndelsen af det tyvende århundrede kom imidlertid nye forandringer. 
Ændrede trafikmidler stillede andre krav til vejene og med indførelsen af motorafgifter kom staten 
igen ind som aktiv part i vejadministrationen. Denne vekslen mellem statslig og lokal styring af 
vejvæsenet står som et grundmønster i bogen. Oprettelsen af Vejdirektorat i 1949 sættes i 
sammenhæng med den forestående udbygning af et motorvejsnet og i dette lys skal måske også 
ses reduktionen af statsvejnettet i 1998, efter at motorvejsnettet og broerne over de danske sunde 
og bælter nu er færdigudbygget. 

 
Fra chaussé til motorvej følger hele denne fascinerende udvikling – og det er ikke mange, der 
efter læsningen af bogen vil kunne undgå at opleve den moderne kommunikations- og transport-
teknik som en forudsætning for vor tids civilisation. 

  
Fra chaussé til motorvej sælges fra i dag i boghandelen for 328 kr. Men DVS’ medlemmer kan 
købe den med rabat for 246 kr ved henvendelse til DVS‘ sekretariat i Vejdirektoratet på neden-
stående adresse eller via e-mail cjh@vd.dk. Vent ikke for længe med bestillingen, hvis den skal 
foræres som den fantastiske julegave, den er - eller hvis du selv vil have den til de lange juledage! 

 
2. Kommende møder 

DVS’ ordinære generalforsamling 2002 er fastsat til tirsdag den 26. februar 2002 kl. 14.30 i 
Vejdirektoratet i København. Indkaldelse med dagsorden og beretning vil blive fremsendt til alle 
medlemmer midt i februar. Reserver derfor allerede dagen nu! 

 
DVS’ bestyrelsesmøde nr. 59 finder sted tirsdag den 22. januar 2002 i Vejdirektoratet i Køben-
havn. Forretningsudvalgsmøde nr. 73 er mandag den 17. december 2001, ligeledes i Vejdirek-
toratet. 

 
Glædelig jul, godt nytår 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen 
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