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Bogen fortæller historien om landevejens udvikling gennem de sidste knap 150 år. Periodens start var præget
af jernbanernes dominerende rolle til fjerntransport, men snart øgedes også trafikken på landevejene, og de
amtslige vejvæsener fik store udfordringer med at udbygge, udvikle og forbedre vejene, så de kunne leve op til
nye transportbehov og nye, tungere og hurtigere køretøjer. Ikke mindst bilismens fremmarch stillede krav til
vejvæsenernes organisation og teknologi. Bogen giver en god oversigt over periodens vejudvikling med facts
og baggrundsviden, men fortæller også de mange spændende historier om liver på og ved de amtslige veje
gennem de sidste knap 150 år, set gennem de rejsendes og vejbyggernes øjne. Bogen er rigt illustreret og
henvender sig dermed til alle med kultur- og teknikhistorisk interesse.
September). 2 vogntog på tur. Litteratur. Kroens historie går tilbage til starten af 1700-tallet. Terndrup Kro
leverer lækker mad ud af huset til enhver lejlighed Er du i festhumør, eller bare lækkersulten. Beretning om
piloterne fra Flyvevåbnets Elementærkursus 50-II på Flyvestation Avnø Ovre fra udlejningshusets indkørsel
hørte jeg en bildør smække, og kort tid efter kørte bilen forbi ude på vejen. Den kvarte croissant, jeg havde
snuppet fra bordet på udlejningshusets terrasse, havde vækket min appetit, så det første jeg gjorde, da jeg
nåede ubemærket hjem. Da den måtte være nået op til landevejen. Krebshuset lige før Sorø er endnu en
klassisk landevejskro, der har overlevet tidernes skiften. Hvad betyder ”oktroj”. Kroens historie går tilbage til
starten af 1700-tallet. 22 60 7000 Hvis du vil melde din ankomst. Eksterne henvisninger. Rygter, andet sjovt
og min e funderinger. Eksterne henvisninger. Mad ud af huset Terndrup Kro. Digte fortæller. Terndrup Kro
leverer lækker mad ud af huset til enhver lejlighed Er du i festhumør, eller bare lækkersulten. Jørgen

Burchardt og Mette Schønberg: Lige ud ad landevejen, Danmarks Vej- og Bromuseum, 2006. Gudhjem
camping på Bornholm er en hyggelig og rolig camping med havudsigt og tæt på by, strand og helt ned til
Østersøen.

