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Til:  
DVSs Medlemmer 
 

MEDDELELSE NR. 2006 – 7 
 

  Lige ud ad landevejen - med hestevogn og bil på amternes veje 
1868-2006  
Dansk Vejhstorisk Selskabs sidste arrangement i 2006 finder sted tirsdag den 28. no-
vember kl. 15.45-18.00 i Vejdirektoratet, Store Mødesal, Niels Juels Gade 13, Køben-
havn K. Det er et foredrag med titlen Lige ud ad landevejen – med hestevogn og bil 
på amternes veje 1868-2006.    
 

Foredraget er baseret på 
en bog med denne titel, 
som netop er udgivet som 
den første aktivitet fra det 
nye Danmarks Vej- og 
Bromuseum. Foredrags-
holdere er de to forfattere, 
historiker Mette Schøn-
berg, og grafonom, etno-
log Jørgen Burchardt, 
der  vil holde foredraget 
ud fra det store materiale, 
der er indsamlet i forbin-
delse med bogen. 
 
Med vejloven fra 1867 
blev amterne en vigtig ak-
tør på vejområdet, og bo-
gen er skrevet i anledning 
af, at denne rolle forsvin-
der med amternes nedlæg-
gelse ved udgangen af 
2006.  
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Mette Schønberg har taget sig af tiden frem til 1910, og hun vil fortælle om amtsvejvæ-
senernes organisering af vejarbejdet i denne tidlige periode. Amtsvejinspektørerne vil 
naturligt være centrale personer, og deres uddannelse og baggrund vil blive præsenteret. 
De øvrige aktører ved vejenes fornyelse og reparation vil tilsvarende blive omtalt, her-
under vejassistenter og vejmænd. Helt naturligt vil der blive nævnt de forskelligheder, 
der har været landet over f.eks. med vejmænds særopgaver som vejpoliti og deres an-
sættelsesforhold. 
 
Jørgen Burchardt vil fortsætte med udfordringerne for amtsvejvæsenerne, da bilismen 
brød igennem for alvor. Amtsvejinspektørerne stod som så mange andre rådvilde over 
for de nye ”farlige” køretøjer, men hurtigt gik de i gang med at løse de mange tekniske 
problemer, bilernes slitage medførte. Tidligt arbejdede man internationalt, videnskabs-
folk blev inddraget og sideløbende med at udfordringerne voksede med nye, tungere og 
hurtigere køretøjer og midler blev tilført, udviklede arbejdet på og omkring vejene sig 
til vore dages effektive administration. 
 
En vigtig del ved bogen er dens mange hundrede illustrationer af trafikkens og vejenes 
historie. Her vil forfatterne vise nogle af de centrale billeder. 
 
Foredraget, som arrangeres i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen (V&B) under 
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), er som vanligt gratis. Tilmelding for IDA-
medlemmer på www.ida.dk. 
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