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Forord
ærværende »Danmarks Amtsvejinspektører« er ud
arbejdet på grundlag af den »Amtsvejinspektør Stat«,
som foreningen udgav i 1931. Foruden at medtage de siden
da tilkomne amtsvejinspektører har man efter indhentede
oplysninger fra kollegerne søgt at føre biografierne tilbage
til tiden omkring 1841, da amtsrådene oprettedes. Bogen er
ført å jour til februar 1949.
Som et supplement har man endvidere medtaget over
vejinspektørerne i tiden fra 1. april 1868.
Det er bestyrelsens håb, at denne samling biografier må
have interesse såvel for nuværende og kommende amts
vejinspektører som for videre kredse ved de oplysninger,
der gives om standen og dens uddannelse m. m.
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Vore veje
og vejenes administration
EJBYGNINGEN har været kendt i årtusinder, idet spørgsmålet om sam
kvem altid har beskæftiget menneskeheden. — Statsmagten har helt fra
oldtiden interesseret sig for vejbygning, dels til transport af varer, men
navnlig til transport af krigsmateriel.
Vejene blev bygget af hensyn til rigernes forvaltning.
Først Perserne og senere Romerne anlagde et fortrinligt vejnet, og
endnu kan man finde spor i store dele af Europa af romerrigets veje, men
disse veje henlå i ca. 1000 år efter romerrigets fald, uden der blev gjort
noget ved dem, idet de hverken blev vedligeholdt eller yderligere udbyg
get. Man klarede sig med ubefæstede jordveje, hvis plads i terrænet var
bestemt ved pas, vadesteder og lignende fixpunkter.
Da postvæsnet opstod i det 16. og 17. århundrede, blev der gjort
spredte forsøg på at forbedre vejbygningen og på en mere regelmæssig ved
ligeholdelse, men der skulle hengå endnu 100 år — til midten af det 18.
århundrede — før man nåede til erkendelse af, at det var nødvendigt at
oprette en egentlig vej administration med et specielt uddannet personale,
hvis det skulle lykkes at få vejnettet i orden.
Frankrig gik i spidsen for denne udvikling, og det var også franske
ingeniører fra den i 1747 oprettede franske polytekniske læreanstalt, der i
sidste halvdel af det 18. århundrede organiserede det danske vejvæsen.
De danske veje havde hidtil fulgt en lignende udvikling som vejnettet
i det øvrige Europa. Den første lovgivning, hvori vejene nævnes, er kong
Eriks sjællandske lov fra det 12. århundrede og Valdemar Sejrs jydske lov
fra 1241, og heri træffes blandt andet visse bestemmelser om vejenes anlæg
og vedligeholdelse.
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I de følgende århundreder anlagdes de såkaldte »kongeveje«, der førte
til de kongelige slotte og vildtbaner. De blev vedligeholdt af bønderne, men
var spærret for andre trafikanter end kongen og hans embedsmænd og
tjenere. Først så sent som i 1737 blev kongevejene åbnet for almindelig
trafik. Vejene var imidlertid nærmest jordveje og meget dårlige, og det var
først, da kong Frederik den femte i 1764 indkaldte den franske overingeniør
Jean Marmillod til at forestå vejbygningen her i landet, at der blev tale om
egentlig vejbygning.
Efter at Marmillod havde forladt Danmark i 1775, overdroges ledelsen
af vejbygningen til en dansk officer, løjtnant Rosenberg, og 1778 nedsattes
en general-vej kommission til at lede vejarbejderne.
Ved kgl. resolution af 31. august 1785 oprettedes Kongelig dansk vejkorps med overvej mestre, vej mestre og konduktører, der var officerer fra
ingeniørkorpset.
Vejkorpset bestod, indtil hovedlandevejsarbejderne ved kgl. resolution
af 18. september 1833 henlagdes under ingeniørkorpset fra 1. januar 1834,
hvor de forblev, indtil bestyrelsen af hovedlandevejene ved loven af 21. juni
1867 blev overtaget af amtsrådene fra 1. april 1868.
I general-vej kommissionens tid fik vi den første egentlige vejlov, for
ordningen af 13. december 1793.
Forordningen inddelte vejene i tre klasser: Hovedlandevejene, de min
dre landeveje og bivejene, og den gav ret detaillerede regler for, hvilke
veje, der skulle være hovedlandeveje, for vej administrationens opbygning
samt vejenes anlæg og vedligeholdelse.
Hovedlandevejene anlagdes af staten, medens den fremtidige vedlige
holdelse foretoges af amterne.
De mindre landeveje anlagdes af amterne, der også havde den frem
tidige vedligeholdelse.
Bivejene anlagdes og vedligeholdtes af sognekommunerne.
Arbejdet ved vejenes anlæg og vedligeholdelse udførtes for det meste
som naturalarbejde, men da dette viste sig at være uheldigt, blev det ved
forordningen af 29. september 1841 bestemt, at naturalarbejde ved hoved
landevejene og de mindre landeveje skulle bortfalde og arbejdet ved an
læggene i stedet udbydes i entreprise. Vedligeholdelsesarbejdet på hoved
landevejene udførtes af faste vejmænd, og for de mindre landevejes ved
kommende ved lejet mandskab.
Efterhånden blev der indenfor hvert amt organiseret et vejvæsen med
en amtsvej inspektør og vej assistenter.
På bivejene kunne man bibeholde naturalarbejdet, men efterhånden
er dette dog også blevet afløst.
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De fleste af vore nuværende hovedveje anlagdes i denne periode fra
1764 til omkring midten af det 19. århundrede. De byggedes på en sådan
måde og med et sådant fremsyn, at de i dag, 1—200 år efter deres anlæg,
i det store og hele er udmærket egnede til at betjene færdselen, og det på
trods af, at den færdsel, som de i dag betjener, er af en art, hvis eksistens
man ikke kunne ane, da vejene blev byggede.
Da jernbanerne i den første halvdel af det 19. århundrede fik større og
større udbredelse, gik hovedlandevejenes betydning som forbindelse mel
lem landsdelene tilbage, og ved loven af 21. juni 1867 blev der foretaget en
ændring af administrationsmåden, således at det tidligere centralstyre for
hovedlandevejenes område ophævedes, og disse henlagdes helt under
amterne ligesom de mindre landeveje. Ved denne decentralisation gjordes
vejvæsnet altså til et rent kommunalt anliggende, idet dog indenrigsmini
steriet skulle føre et almindeligt tilsyn med, at amtsrådene holdt lande
vejene i orden, ligesom amtsrådene ikke måtte ændre vejenes retning eller
anlægge nye landeveje uden ministeriets tilladelse — de tilsynspligter, der
nu varetages af ministeriet for offentlige arbejder.
Opfindelsen af automobilet og motortrafikkens rivende udvikling i den
sidste menneskealder har gengivet vejnettet noget af dets gamle betyd
ning som formidler af trafikken mellem landsdelene.
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Overvej inspektører
vejloven af 21. juni 1867 tillægges der ministeriet myndighed til at føre

de under amtsrådenes administration hørende veje. Ved skri
Ivelsetilsynaf 24.meddecember
1867 beskikkede indenrigsministeriet fra 1. april 1868
en overvej inspektør til på ministeriets vegne at udføre dette tilsyn og til at
være ministeriets tekniske konsulent i vejsager.
Efter at ministeriet for offentlige arbejder blev udskilt fra indenrigs
ministeriet, sorterer han under dette.
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H. T. v. Wenck

v. WENCK, Henrich Theodor.
1868—1885.
Født i Burg på Femern 24. okt. 1810.
Landkadet (kongelig resolution 20.
dec. 1825) 1. jan. 1826, 1. præmie ved
officers-eksamen 15. dec. 1829, kadet,
korporal og pagekadet (kongelig reso
lution 15. dec. 1829) 1. jan. 1830, se
kondløjtnant ved 1. jyske infanteri
regiment (15. dec. 1829) 1. jan. 1831,
elev på Den kongelige militære høj
skole 1832—36, ingeniør-premierløjt
nant (1. dec. 1836) 20. dec. 1836, ved
fæstnings- og bygningstjenesten i Kø
benhavn 2. jan. 1837, ved samme tjene
ste i Rendsborg marts 1837—40, ved
vejtjenesten i Hertugdømmerne 1839—
42, kaptajn II (kongelig resolution 20.
maj) 1. juli 1842, ved vej tjenesten i
Danmark 21. april 1842—52 (tillige as
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sisteret Århus amt ved projektering
af mindre landeveje 1847 og inspek
tionshavende ingeniør ved de militære
etablissementer i Randers, Århus og
Horsens 1852); kaptajn I 1. nov. (kon
gelig resolution 5. nov.) 1843, ved felt
ingeniørernes detachement 16. maj—
27. juli 1848 (fægtningen ved Haders
lev 29. juni), ved feltingeniørernes
detachement 13. maj—1. aug. 1849 (ud
faldet fra Fredericia 6. juli), major
25. juni 1852, dirigerende stabs-officer
for vej tjenesten i Holsten og Lauen
borg 4. juli 1852—1863, konstitueret
overlandevej inspektør i Holsten 1852,
kongelig kommissær for Altonaer—
Kieler jernbane og dens sidebaner 26.
maj 1855—1863, over-landevej inspek
tør i Holsten 27. aug. 1856, major 14.
okt. 1853, oberstløjtnant 30. maj 1861,
indenrigsministeriets tekniske konsu lent i jernbanesager og medlem af di
rektionen for de sjællandske jernba
ner (fra 1. jan. 1880 statsbaner) 1. jan.
1864, dirigerende stabs-officer for vejtjenesten i Danmark 8. jan. 1864, oberst
28. april 1864, å la suite i ingeniør
korpset 19. dec. 1864, o ver-vej inspek
tør 1. april 1868, fratrådt posten som
fungerende direktør for ingeniør-korp
sets vej tjeneste på grund af dennes
overgang til den civile bestyrelse 30.
juni 1868, formand i kommissionen af
23. dec. 1871 til bedømmelse af projek
terne til en fast bro over Limfjorden
mellem Ålborg og Nr. Sundby, med
lem af kommissionen af 11. nov. 1878
angående Københavns banegårds ud
videlse, general å la suite 15. dec. 1879,
fratrådt stillingen som medlem af di

rektionen for de sjællandske statsba
ner 1. okt. 1885.
Død 21. nov. 1885.
R. 9. sep. 1849, d. m. 6. okt. 1856, k. II
4. juli 1867, k. I 17. nov. 1873, e. m. 1.

v. DALGAS, Enrico Mylius.
1886—1894.

Født i Neapel 16. juli 1828. Søn af
dansk konsul i Livorno købmand Jean
Antoine Dalgas og hustru Thomine,
født Stibolt.
Sekondløjtnant å la suite i artilleriet
(kongelig resolution 21. juli) 1. aug.
1846, elev på Den kongelige militære
højskole 1. aug. 1846, til tjeneste ved
artilleriet marts 1848, på højskole 29.
juli 1849, sekondløjtnant anciennitet
af 1. aug. 1846, 27. dec. 1849, til tjeneste
ved artilleriet 3. jan. 1850—jan. 1851
(slaget ved Isted 25. juli 1850), kar.
premierløjtnant (1. maj 1850) 8. maj
1850, på højskole 1. feb. 1851—31. marts
1853, ingeniør-premierløjtnant (1. nov.
1849) (kongelig resolution 24. marts)
1. april 1853, ved ingeniør-tropperne 1.
april 1853, ved vejtjenesten i Danmark
13. maj 1854, kaptajn II 16. aug. 1856,
ved den aktive armés ingeniør kom
mando 29. dec. 1863—okt. 1864 (træf
ningen ved Vejle 8. marts 1864), kap
tajn I 24. sep. 1864, ved vejtjenesten i
Danmark 24. okt. 1864, administrerende
direktør for Det danske hedeselskab 28.
marts 1866, kaptajn af ingeniør-korpset
21. sep. 1867, chef for 2. ingeniør-bataillons 4. kompagni, 1. okt. 1867, tillige

E. M. v. Dalgas

til rådighed for ingeniør-korpset 1. okt.
1867 og forbleven ved vejtjenesten
indtil 31. marts 1868, samt fra 1. april
s. a. stillet til indenrigsministeriets dis
position ved vej kontrollen i Jylland
(krigsministeriets resolution af 29. nov.
1867), udenfor nr. (konglig resolution
30. maj) 1. juni 1873, folketingsmand
for Viborg 1876, afsked af krigstjene
sten med oberstløjtnants karakter 5.
aug. 1880, overvej inspektør (indenrigs
ministeriets resolution af 19. dec. 1885)
1. jan. 1886. Gift 13. maj 1855 med
Marie Købke.
Død 16. april 1894.
R. 29. april 1864, d. m. 28. juli 1869,
f. m. i guld 21. juli 1875, k II 8. april
1888, e. m. 1. 2.
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Jonas Collin v. Lundh

v. LUNDH, Jonas Collin. 1894—1911.

Født i Holstebro 4. okt. 1825.
Student 1844, cand. phil. 1845, se
kondløjtnant å la suite i artilleriet
uden anciennitet (kongelig resolution
21. juli) 1. aug. 1846, elev fra Den kon
gelige militære højskole 1. aug. 1846,
til tjeneste ved artilleriet marts 1848
(forsvaret af Fredericia og udfaldet
derfra 6. juli 1849), på højskole 29. juli,
sekondløjtnant, anciennitet af 1. aug.
1846 (27. dec. 1849); til tjeneste ved ar
tilleriet 3. jan. 1850. Premierløjtnant 8.
maj 1850, på højskole 1. feb. 1851—31.
marts 1853, ingeniør-premierløjtnant
(anciennitet 1. nov. 1849) (kongelig re
solution 24. marts) 1. april 1853, ved in
geniørtropperne 1. april 1853, ved vejtjenesten i Danmark 19. marts 1855,kap
tajn uden anciennitet 21. jan. 1862, kap
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tajn 14. feb. 1863, vejinspektør i Køben
havns amt 15, aug. 1865—30. april 1886,
afsked fra krigstjenesten 4. sep. 1865,
men forblev til krigsministeriets dispo
sition og beholdt indtil videre styrelsen
af sit vej distrikt. Afgået fra korpsets
vejtjeneste 29. dec. 1865, finansministe
riets tekniske konsulent vedrørende
skov-, lyst- og jagtveje i Københavns
omegn 1879—1885. Af indenrigsmini
riet udnævnt til medlem af den i lov
af 30. nov. 1857 om afståelse af grunde
til vandaflednings- eller kloakanlæg
beskikkede kommission 3. marts 1881,
indenrigsministeriets tilsynshavende
ved anlæg og drift af strandvejens
dampsporvej i København 21. marts
1883, assistent hos overvej inspektøren
(indenrigsministeriets resolution af 19.
dec. 1885) 1. jan. 1886, nyt afskedspa
tent som oberstløjtnant 13. jan. 1886,
overvej inspektør 30. april 1894—30.
april 1911.
Død 2. juli 1911.
R. 3. dec. 1864, d. m. 8. april 1891,
e. m. 1., k. II 23. maj 1901.

NØKKENTVED, Christian Ditlev
Nielsen. 1911—1920.
Født i Jægersborg 9. sep. 1843.
Landkadet (kongelig resolution 30.
okt.) 1. nov. 1859, sekondløjtnant i in
fanteriet (kongelig resolution 30. okt.)
(anciennitet 1. nov. 1861) 1. nov. 1861,
ansat ved 9. infanteri bataillon 1. nov.
1861, forsat som sekondløjtnant til ka
valleriet og til tjeneste ved 5. dragon-

regiment 17. nov. 1862, ved den aktive
armé 1864, elev på Den kongelige mili
tære højskole (kongelig resolution af
28. april) 1. maj 1866—30. april 1868,
å la suite i kavalleriet (kongelig resolu
tion af 28. april) 1. maj 1866, premier
løjtnant af fodfolket og ansat ved 12.
bataillon 21. sep. 1867, elev i officers
skolens ældste klasse 1. maj 1868—30.
april 1870, tilladelse til at bære den for
premierløjtnanter reglementerede uni
form 26. maj 1868, ved lejrdivisionens
stab 10. juni—2. aug. 1868, forsat som
premierløjtnant til ingeniørkorpset (an
ciennitet 21. sep. 1867) (kongelig reso
lution af 29. april) 1. maj 1870, ved før
ste ingeniørbataillon 1. maj 1870, bataillons-adj utant 8. okt. 1871. Til rådighed
for ingeniør-korpset 21. april 1874, ved
3. ingeniør-direktion 27. april—12. aug.
1874.
Kaptajn (kongelig resolution af 23.
april) 1. maj 1874, ved 1. ingeniør-di
rektion 13. aug. 1874, ved 3. ingeniør
direktion 1. maj 1876, tillige chef for 2.
ingeniør-bataillons 2. kompagni 21. jan.
—4. juni 1880, teknisk revisor, bibliote
kar og sekretær i ingeniørkorpsets
tekniske komité 20. april 1880, chef for
1. ingeniør-bataillons 4. kompagni 4.
juni 1880, chef for ingeniør-regimen
tets 4. kompagni 1. nov. 1880—30. april
1884, medlem af artilleri-komiteen 15.
feb. 1883, til rådighed for ingeniør
korpset 1. maj 1884, lærer i almindelig
bygningskunst i officersskolens ældste
klasse 1. okt. 1884, ordinært medlem af
ingeniør-korpsets tekniske komité 19.
maj—23. sep. 1884, chef for 2. ingeniør
direktion 13. marts 1886—25. april 1891,

C. D. N. Nøkkentved

bestyrer af bygningsvæsnet ved Frede
riksværk krudtværk 25. april 1888,
oberstløjtnant (kongelig resolution af
21. juli) 28. juli 1890, til rådighed for
ingeniør-korpset for at ansættes di
rekte under korpschefen 25. april 1891,
tillige teknisk revisor 28. april 1891—
1. april 1892, ved ingeniør-regimentets
stab, næstkommanderende 1. april 1892,
folketingsmand for Randers 1. valg
kreds 20. april 1892, medlem af kom
missionen af 6. april 1893 til over
vejelse af forskellige forhold vedrø
rende hærens ordning, næstkomman
derende ved ingeniør-regimentet til 31.
marts 1898 (tillige næstkommanderen
de ved fæstnings-ingeni ørkommandoen
15. maj 1893—31. marts 1898), medlem
af den af indenrigsministeriet nedsatte
kommission vedrørende vestkysthav-
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nene 16. juni 1897, chef for 3. ingeniør
direktion 1. april 1898—22. april 1903,
tillige chef for 1. ingeniør-direktion 1.
nov. 1902—22. april 1903, ordinært
medlem af ingeniør-korpsets tekniske
komité 24. juli 1900—19. juni 1908,
oberst 22. april 1903, chef for 1. in
geniør-direktion 23. april 1903—19. juni
1908, tillige chef for 3. ingeniør-direk
tion 23. april 1903—30. juni 1903, for
mand i kommissionen af 5. maj 1904 til
revision af »regulativ for ingeniør
korpsets bygningstjeneste af 1886« 5.
maj 1904—19. juni 1908, medlem af in
geniør-korpsets bibliotekskomité 20.
maj 1903—19. juni 1908, afsked 19. juni
1908, assistent hos overvej inspektøren
1. marts 1908, konstitueret som over
vejinspektør 1. maj 1911—31. aug. 1920.
Død 11. nov. 1922.
R. 28. feb. 1883, d. m. 15. nov. 1888,
e. m. 2. k. II 30. jan. 1902, k. I 19. juni
1908.

MADSEN, Lauritz Adolph.
1920—1934.

Født 5. okt. 1864 i Odense, søn af pa
pirhandler Lauritz Marius Madsen og
hustru Marie, f. Frost.
Student fra Odense kathedralskole
1882, adgangseksamen til officerssko
lens næstældste klasse 1883, rekrut ved
5. bataillon 31. marts 1883, elev i offi
cersskolens næstældste klasse 3. okt.
1883—26. marts 1885, sekondløjtnant af
ingeniørkorpset 27. marts 1885, pre
mierløjtnant ved 1. ingeniørkompagni
1. okt. 1885, elev i officersskolens æld-
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L. A. Madsen

ste klasse 5. okt. 1887—31. marts 1890,
adjutant ved ingeniørregimentet 1.
april 1890—9. april 1894, ved ingeniør
regimentets 3. kompagni (brokompag
niet) 10. april 1894—31. marts 1896, ved
1. ingeniørdirektions 1. bygningsdi
strikt (opførelsen af husarkasernen)
1. april 1896—31. marts 1898, til rådig
hed for 2. ingeniørdirektion 1. april
1898, kaptajn 11. maj 1898, lærer i »al
mindelig bygningskunst« i officerssko
lens ældste klasses ingeniørafdeling 1.
oktober 1899—1. april 1914, chef for 2.
ingeniørdirektions 3. bygningsdistrikt
(søbefæstningens bygningsdistrikt) 20.
marts 1902—31. marts 1908, til rådighed
for ingeniørkorpset 1. april 1908—18.
juni 1908, chef for ingeniørregimentets
5. kompagni (jernbanekompagniet) 19.
juni 1908—31. dec. 1913, ekstraordinært

medlem af ingeniørkorpsets tekniske
komité 1. okt. 1899—1. okt. 1914, med
lem af den militære jernbanetransport
kommission under generalstaben 19.
juni 1908—31. dec. 1913, chef for 1. ingeniørbataillon 1. jan. 1914, chef for
ingeniørkommandoen på Københavns
nordfront 3. aug. 1914—31. marts 1919,
oberstløjtnant 23. sep. 1914, komman
dør for ingeniørregimentet 15. april—
7. okt. 1919, overvej inspektør 1. sep.
1920—31. okt. 1934, afsked af krigstje
nesten 24. sep. 1920.
Gift 24. okt. 1889 med Dorothea Eli
sabeth Suhr, f. Schouboe, datter af
proprietær R. Schouboe og hustru
Julie, f. Suhr.
Medlem af direktionen for Den suhrske stiftelse 28. nov. 1891.
Død 2. marts 1939.
R. 16. jan. 1907, d. m. 4. april 1914.
K. II 10. juni 1931.

HELSTED, Thomas Johan.
1934—

Født 14. juni 1877 i Viborg, søn af
skomagermester Mads Thomsen Hel
sted og hustru Jensine, f. Jessen.
Student fra Viborg kathedralskole
1896, adgangseksamen til officerssko
lens næstældste klasse 1897, rekrut ved
17. bataillon 10. april 1897, elev på se
kondløjtnantskolen på Kronborg 8. okt.
1897—9. juni 1898, underkorporal 11.
april 1898, sekondløjtnant ved 6. batail
lon 10. juni 1898, elev i officersskolens
næstældste klasse 10. okt. 1898—3.

Thomas Johan Helsted

april 1900, forsat til ingeniørregimentet
27. marts 1900, premierløjtnant ved 1.
ingeniørkompagni 1. okt. 1900, elev i
officersskolens ældste klasses ingeniør
afdeling 10. okt. 1902—6. april 1905, ad
jutant ved ingeniørregimentet 1. maj
1906—17. okt. 1910, ved ingeniørregi
mentets 4. kompagni (telegrafkom
pagniet) 18. okt. 1910—31. okt. 1911,
til rådighed for 2. ingeniørdirektion
1. nov. 1911—31. marts 1912, ved 3.
ingeniørdirektion (opførelsen af ka
serner i sjællandske garnisonsbyer) 1.
april 1912—31. juli 1914, chef for 6. in
geniørkompagni (j ernbanekompagniet)
og medlem af den militære jernbanekommision 1. jan. 1914—31. marts 1918.
Udlagt i kantonnement under sikrings
styrken (nordfronten og tunestillingen) 1. aug. 1914—31. marts 1918, kap-
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tajn 23. sep. 1914, lærer i vej- og vand
bygning i officersskolens ældste klas
ses ingeniørafdeling 1. okt. 1914—20.
sep. 1932, til rådighed for ingeniørregi
mentet 1. april 1918—16. nov. 1918, chef
for ingeniørregimentets skoler 1. maj
1918—30. aug. 1919, assistent i vejbyg
ningsfagene ved den polytekniske læ
reanstalt 1. april 1919—31. jan. 1931,
chef for 3. ingeniørkompagni 31. marts
1919—8. feb. 1921, assisteret statsmini
steriet under hans majestæt kongens
genforeningsrejse i Sønderjylland 10.
juni—12. juni 1920, chef for sønderjydske bygningsdistrikt 9. feb. 1921—
2. nov. 1922, til rådighed for ingeniør
korpsets stab 3. nov. 1922—14. nov.
1922, stabschef ved ingeniørkorpset 15.
nov. 1922—30. april 1929, oberstløjt
nant 1. maj 1929, chef for 1. pionérbataillon 1. maj 1929—31. maj 1931, chef
for 3. pionérbataillon og jydsk-fynsk
bygningstjeneste 1. juni 1931—3. okt.
1932, chef for 2. pionérbataillon og pio
ner- og telegrafskolen 1. nov. 1932—31.
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okt. 1934, assistent hos overvej inspek
tøren 1. dec. 1930—31. okt. 1934, uden
for nr. 1. nov. 1934—30. juni 1937, kst.
overvej inspektør 1. nov. 1934—30. sep.
1937, censor i vejbygningsfagene på
Danmarks tekniske højskole fra 1935.
Afsked af krigstjenesten 30. juni 1937,
overvej inspektør 1. okt. 1937, formand
i Nordisk vej teknisk forbunds danske
afdeling 1935.
Deltaget i ledelsen af arbejdet ved
udvidelsen af Grenå havn april—
okt. 1905. Assisteret komiteen for
erhvervelsen af Dybbøl-skanserne med
indretningen af nationalparken på
Dybbøl 1922—1925. Statsministeriets
tilsynsførende med nationalparken på
Dybbøl 1925—1926. Medlem af komi
teen for Horserødlejren 1925.
Gift i Lyngby kirke 3. nov. 1906 med
Emilie Marie Nilsson, datter af sned
kermester I. B. Nilsson og hustru
Mette Marie Christine, f. Helsted.
R. 28. juli 1920, d.m. 6. juli 1927, k. II
28. dec. 1940. H. t. h. 24. dec. 1945.

Amtsvejinspektører
ED anordning af 13. august 1841 om den danske landkommunalforvalt 

ning oprettedes amtsråd og sogneråd. Det hedder i anordningens § 32,
V
stk. 10: »Hvilke forretninger, der tilfalde amtsrådet med hensyn til vejvæs

net, vil blive bestemt i vor allerhøjeste forordning angående vejarbejdet og
vejarbejdets fordeling.«
Det blev i henhold hertil bestemt ved forordningen om vejvæsnet af
29. september 1841, at ingeniørkorpset skulle afholde vejsyn på de mindre
landeveje, deltage i forhandlinger om nye retningslinier for disse samt i
det hele taget såvidt fornødent anvendes til undersøgelse i sager angående
de mindre landeveje.
Cheferne for ingeniørkorpsets distrikter, under hvem hovedlandevejene
sorterede, havde altså også overtilsynet med de mindre landeveje og var
således de første amtsvej inspektører i de amter, hvor man ikke valgte selv
at ansætte tilsynsførende med de mindre landeveje, som henlagdes direkte
under amtsrådene. Selve benævnelsen »amtsvejinspektører« kom dog først
senere.
Ved allerhøjeste resolution af 29. juli 1856 reglementeres følgende uni
form for amternes vej inspektører til anvendelse, når vedkommende amts
råd anså det for hensigtsmæssigt:
Mørkeblå frakke med to på den opstående krave af sølv broderede knap
huller og to rader hvide knapper, mørkeblå hue med sølvtresse, mørkeblå
benklæder og kårde med civilt felttegn.
Medens de første amtsvej inspektører i almindelighed var officerer eller
underofficerer, er ansættelserne i det sidste halve århundrede gået mere i
retning af at ansætte polytekniske kandidater‘(civilingeniører) som amts
vej inspektører. Maribo amt var det første amt, der — ret enestående — an
satte en polyteknisk kandidat (Hamburger) i 1850.
Omkring 1930 havde 5 af de 24 amtsvej inspektører anden uddannelse
— nu er alle på nær een civilingeniører.
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C. Fasting

Bornholms amt
FASTING, Carl. 1840—1859.
Født d. 13. aug. 1799 på Christianssæde, Lolland, søn af godsforvalter
senere amtsforvalter på Kronborg
amtstue J. M. Fasting.
Student fra Frederiksborg. Forsteksamen 1821, tog efter endt eksamen til
Esrom, blev 1830 ansat ved 6. kronborgske distrikt, 1836 skovrider på
Bornholm, sandflugtskommissær. I 1840
ansættes skovrider Fasting som amtets
vej inspektør.
Gift med Catherine Christine Chri
stensen.
Død 21. dec. 1859.
R. af dbg 1856. Titel af forstråd 31.
dec. 1859.
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H. M. Lund

LUND, Henrik Magnus.
1859—1861.
Født d. 19. feb. 1823 i Neksø, søn af
kaptajn og adjutant ved Bornholms
væbning Hans Henrik Lund.
Student fra Rønne 1843, cand. phil.
1844, landmåler 1852, lærer i skrivning
ved Rønne lærde skole 1853, opgav
denne undervisning 1854. Landinspektør-eksamen 1856, nedsatte sig som
landinspektør og blev tillige timelærer
ved Rønne lærde skole i matematik og
regning. Ved den ledigblevne stilling
som vejinspektør ved Fastings død 1859
enedes amtsrådet om at konstituere
landinspektør H. M. Lund i 1 år »mod
at han forpligter sig til hos en af de an
dre amters vej inspektør at gøre sig be
kendt navnlig med brobygning og makadamisering, hvorefter han fra den

pågældende vej inspektør vil have at
fremlægge dennes attest«.
Den brave landmålers virksomhed
blev imidlertid ikke af lang varighed.
På grund af sin stilling som lærer ved
realskolen ønskede han at fratræde ef
ter et års forløb. Under sin virksomhed
som vej inspektør beholdt han de fleste
af sine timer ved skolen. 1861 konst,
som lærer, 1862 udnævnt til adjunkt,
fra hvilken sidste stilling han afskedi
ges 1874. Byrådsmedlem i Rønne 1867
—1873, amtsrådsmedlem fra 1874, ind
til han i 1874 rejste fra Bornholm til
København og overtog en stilling ved
matrikul'skontoret som revisor, deref
ter ansat ved Det kgl. teaters kontor.
Snart vendte han dog tilbage til Born
holm og genoptog sin virksomhed som
landinspektør og var i årene 1888—1894
amtsrevisor. Stiftede et legat paa 5000
kr. til hjælp for studenter fra statssko
len i Rønne.
Gift med Petrea Christiane Marker,
datter af borgerkaptajn Rasmus Mar
ker.
Han døde i efteråret 1900.

RØMER, Hans Andreas.
1861—1868.
Født d. 12. marts 1833 i Neksø, søn af.
gårdejer Chr. Rømer, Knarregård i
Rutsker.
Blev konstitueret som vej inspektør i
Bornholms amt 1. april 1861. Da gård
ejer Rømer i et år havde været kon
stitueret i stillingen som amtsvej in-

Hans Andreas Rømer

spektør, fremlagde han »særdeles an
befalende vidnesbyrd« fra vejinspektør
Jessen i Sorø, hos hvem han havde op
holdt sig, navnlig for at blive bekendt
med makadamisering, og udnævnes
derefter til amtsvej inspektør »med 600
rdlr. årlig, hvorefter han tillige har at
befordre sig«. Hverken han eller nogen
anden vejinspektør har båret uniform.
Aret efter sin tiltrædelse overtog
Rømer Tornegård i Poulsker; fra 1862
var han ejer af Bukkegård i Nyker, se
nere af Blykoppegård i Nyker.
Kun 6 år er gårdejer Rømer vej in
spektør, så vedtager amtsrådet en in
struks for denne tjenestemand, der på
lægger ham nye pligter. Disse pligter
mener han ikke at kunne underkaste
sig uden at forsømme gårdens drift,
hvorefter amtsrådet vedtager at søge
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en ny vejinspektør fra 1. juli 1868 at
regne.
Vejinspektør Rømer blev 1861 gift
med Anna Marie Mathilde Sonne, dat
ter af købmand Johan Sonne i Neksø.
1872 medlem af Bornholms amtsråd.
Død 27. okt. 1895 af tyfus.
ANDERSEN, Vilhelm Frederik.
1868—1906.
Vej assistent i Præstø amt. I april
1868 vælger amtsrådet V. F. Andersen,
der da var 33 år, til vej inspektør fra 1.
juli s. a.
På amtmand Groothoffs indstilling
udnævnes den veltjente vej inspektør
til justitsråd.
Gift med Caroline Andersen.
Efter få dages sygeleje døde justits
råd Andersen i februar 1906.
Vilhelm Frederik Andersen

Gregers Mikael Jensen

JENSEN, Gregers Mikael. 1906—1928.
Født d. 12. april 1868 i Skanderborg,
søn af rebslager Albert Jensen og hu
stru Margrethe Jensen.
Vej assistent i Odense amt, amtsvej inspektør 1. juni 1906—23. marts 1928 i
Bornholms amt.
Gift d. 24. nov. 1892 med Petrea Ma
rie Nielsen, datter af savskærer Mads
Nielsen og hustru Ane.
Død i 1928.

ANDERSEN, Henry. 1928—1936.
Født d. 12. dec. 1896 i Neksø, søn af
maskinsmed Waldemar Andersen og
hustru Marie, f. Hillesen.
Udlært snedker. Officiant ved inge
niørkorpset. Assistent ved Bornholms
vejvæsen 1925—1928. Ansat som amts-
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vej inspektør ved Bornholms amts vej
væsen 1. april 1929.
Afsked fra stillingen d. 31. juli 1936.
Gift med Gertrud Knudsen, datter af
fiskehandler P. Knudsen og hustru
Anna, f. Gustavsen.

MILNER, Vilhelm Christopher.
1936—
Født d. 24. sep. 1895 i Hillerød. Søn
af tømrermester Fritz J. Milner (død
1936) og hustru Vilhelmine Elisabeth,
f. Schiødtz (død 1926).
1913: eksaminand. 1919: cand. polyt.
1919—1926: assisterende ingeniør ved
Rønne havns udvidelse. 1926—1946:
havneingeniør i Rønne. Fra 1929: di
rektør ved de bornholmske jernbaner.
Fra 1930: projekterende ingeniør ved
forskellige bornholmske havneanlæg.
Fra 1936: kst. amtsvej inspektør i Born
holms amt. Fra 1939: amtsvej inspektør
sammesteds.
Medlem af bestyrelsen for akts. Born
holms låne- og diskontobank, for akts.
Den bornholmske flyveplads, for Born
holms turistforening og Bornholms arbej dsgiverforening. Stedfortræder på
Bornholm for udenrigsministeriets komitterede i industrisager 1940-45. Med
lem af afvandingskommissionen for
Bornholms amt og af kommissionen til
behandling af sager vedr. militær be
nyttelse af fast ejendom i Bornholms
amt. Statens tilsynsførende ved arbej
der i forbindelse med sløjfning af visse
af den tyske værnemagt foretagne be-

Vilhelm Christopher Milner

fæstningsanlæg. Censor i vandbygning
ved den polytekniske læreanstalt, Dan
marks tekniske højskole. Formand for
vurderingskommmissionen ved grund
afståelser til gade- og vejanlæg i Røn
ne købstadkommune.
Gift d. 25. aug. 1923 med Eli Mar
grethe Henriksen, datter af o verdyr
læge Henriksen og hustru Agnes, f.
Larsen.
R. af dbg.
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Jonas Collin v. Lundh

Københavns amt
v. LUNDH, Jonas Collin.
1865—1886.

Ansat som amtsvej inspektør 15. aug.
1865—30. april 1886.
(Biografi se under overvej inspektører.)

WINKEL, Richard William.
1886—1922.

Født d. 27. aug. 1852 paa Dybvad ho
vedgård ved Sæby som søn af godsejer
cand. jur. Adolph Nicolai Winkel og
hustru Oline Hansine, f. Roulund.
1870 eksaminand, 1876 cand. polyt.,
1. feb. 1872—31. aug. 1873 hjælpeassi
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Richard William Winkel

stent på den polytekniske læreanstalts
kemiske laboratorium, 1. april 1876—
31. marts 1879 assistent ved anlæg af
nye veje på Lolland, nov.—dec. 1879
deltaget i jernbaneudstikninger i Jyl
land, juli 1880—maj 1884 assistent hos
hovedentreprenøren for anlæg af Rin
ge—Fåborg, Odense—Bogense og Tom
mer up—Assens banerne, maj 1884—
maj 1885 ingeniør ved Assens banen
i entreprenørens vedligeholdelsesår,
1884—april 1886 praktiserende inge
niør i Odense og tillige lærer ved den
derværende tekniske skole, 1. maj 1886
—30. sep. 1922 amtsvej inspektør i Kø
benhavns amt.
Jan. 1896—jan. 1898 censor i vej- og
jernbanebygning ved polyteknisk læ
reanstalts eksamen, 1894 medlem af
bestyrelsen for Kirkelig forening for

Indre mission i København. Fra 1898
i nogle år medlem af bestyrelsen for
Magdalene-hjemmet, 17. sep. 1898 med
lem af og i efteråret 1923—foråret
1924 fungerende formand for bestyrel
sen af Dansk missionsselskab, 1904 sup
pleant i det kirkelige udvalg, valgt af
menighedsrådene, 1905 suppleant ved
10. københavnske værgerådskreds,
valgt af borgerrepræsentationen, efter
året 1923 medlem af provsti-udvalgene
for Holmens provsti, i mange år med
lem af Københavns kirkefonds besty
relse, 1910 medlem af bedømmelses
komiteen ved forskønnelsesforeningens
konkurrence om kilometersten m. m.,
1911—1922 formand for amtsvej inspek
tørforeningen, derefter æresmedlem i
foreningen, 1913 medlem af bestyrelsen
for ingeniørforeningens sektion for
vej-, vand- og jernbanebygning. I »In
geniøren« og teknisk forenings tids
skrift flere artikler om vejvæsnet.
Gift 2. marts 1883 med Anna Marie
Anger, f. d. 4. feb. 1859 i Gyrstinge
præstegård, datter af sognepræst i
Horslunde og Nordlunde Edvard Julius
Anger og hustru Carolina Augusta, f.
Viglar.
R. 12. juni 1911, d. m. 27. juni 1922,
s. v. 3 I 10. marts 1913.
Død 26. sep. 1934.

NYBORG, Harald Johan.
1922—1936.

Harald Johan Nyborg

1885 student fra Odense, 1886 cand.
phil., 1885 eksaminand, 1892 cand. polyt., 1. okt. 1892—31. marts 1893 assi
sterende ingeniør ved Københavns
havnevæsen, 1. april 1893—30. sep. 1922
assistent hos vej inspektøren i Køben
havns amt, 1. okt. 1897 sekretær i Dansk
møllerforening og redaktør af denne
forenings tidsskrift, 1. okt. 1911—30. sep.
1912 konsulent ved vejanlæg i Argen
tina med permission fra amtsvejvæs
net, 1. okt. 1922 amtsvej inspektør i Kø
benhavns amtsrådskreds.
Gift 7. marts 1915 med Asta Hastedt,
Datter af cigarhandler Peter Hastedt
og hustru Thora Frederikke, f. Naabye.
Død 5. aug. 1944.

Født 15. jan. 1867 på Zastrov ved
Odense, søn af forpagter Mads Jacob
Nyborg og hustru Martha, f. Madsen.
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L. Olsen, Svendborg og hustru Chri
stiane, f. Sørensen. Ægteskabet opløst.
Gift 1945 med Karen Margrethe Sø
rensen.

Roskilde amt
MANNICHE, Jens Ahrner.
1846—1883.

Si\ Valeu?' Melle?'

MELLER, Sv. Valeu?\
1936—

Født d. 4. jan. 1888 i København.
Søn af grosserer G. M. Hansen (død
1892) og hustru Karen, f. von Tangen
Valeur (død 1910).
1906: student, privat dimitteret, 1907:
cand, phil., 1916 cand. polyt., 1916—
1918: ingeniør ved Københavns spor
veje, 1918—1920: ved Københavns vejog kloakvæsen, 1920—1937: ingeniør
ved Københavns amts vejvæsen, 1. ja
nuar 1937: amtsvej inspektør i Køben
havns amtsrådskreds.
Teknisk tilsynsførende med amager
banen fra 1930.
Medlem af ministeriet for offentlige
arbejders vejregeludvalg fra 1939.
Gift den 21. juli 1917 med cand. phil.
Ingeborg Olsen, datter af grosserer C.
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Født d. 15. april 1810, amtsvej inspek
tør 1846—1883.
Der kan ikke opgives nogen nøjagtig
dato for Jens Ahrner Manniches an
sættelse som amtsvej inspektør, men
ifølge Roskilde amtsråds forhandlinger
fremgår det, at han den 12. dec. 1842
blev fast ansat som vej betjent med anJens Ahrner Manniche

ciennitet fra 1. juli 1842, og ikke som
referatet fra 1859 angiver, at han har
været i amtets tjeneste siden 1837. Fra
1844—1845 hedder det ikke længere
vej betjent, men »amtets vejbygnings
kyndige mand«, medens der i det før
ste amtsrådsmøde i 1846 første gang
nævnes »vejinspektør Manniche«.
Afgået som amtsvej inspektør 1883.
Død 21. juli 1896.

MØLLER, Christian Arnold.
1883—1906.
Født d. 12. juli 1831, amtsvej inspek
tør 1883—1906. Død d. 13. dec. 1912.

Carl Martin Petersen

PETERSEN, Carl Martin. 1906—1920.
Christian Arnold Møller

Født d. 17. marts 1870 i Sundbyøster,
søn af grosserer Carl Edvard Petersen
og hustru Rosalie Nicoline.
1887 eksaminand, 1894 cand. polyt.,
1891—1894 lærer i forskellige køben
havnske skoler, 1. sep. 1892—31. marts
1893 udførte nivellementer og opmålin
ger for Frederiksberg stadsingeniør, 1.
marts—31. maj 1894 ingeniør hos en
treprenør Wætzold ved bygning af
Rønne bølgebryder, 1. juni—30. sep.
1894 assisterende ingeniør ved Køben
havns belysningsvæsen, udvidelsen af
østre gasværk, 1. okt. 1894—30. sep.
1903 første assistent ved Frederiksborg
amts vej- og bygningsvæsen, 1. okt.
1894—31. marts 1900 lærer ved den tek
niske skole i Hillerød, 1. okt. 1903—30.
sep. 1906 vej- og vandinspektør i Århus
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amt, 1. okt. 1906—28. sep. 1920 amtsvej
inspektør i Roskilde amt, 17. sep. 1911
formand for Roskilde kommunes vurderingsmænd efter lov af 25. marts 1872
om mark- og vej fred og formand for
hegnsynsmændene i Roskilde kom
mune, 16. juni 1913 formand i forret
ningsudvalget i foreningen til »Op
hjælpningen af fiskeriet i Roskilde
fjord«, 1911 studierejse til Tyskland og
Frankrig med understøttelse af K. A.
Larsens og hustru, f. Thodbergs, legat.
Gift d. 15. juni 1898 med Johanne
Sofie Camradt, Datter af apotheker
i Frederiksborg Johannes Camradt og
hustru Charlotte, f. Kruuse.
Død d. 28. sep. 1920 i Roskilde.
Johannes Parbo

PARBO, Johannes.
1920—

Født d. 7. april 1885 i Alminde by og
sogn, søn af gårdejer Andreas Peder
sen og hustru Ane Dorthea, f. Sørensen.
1905 student fra Ribe skole, 1906
cand, phil., 1913 cand. polyt., 1. maj—
30. sep. 1913 ansat ved Maribo amts
vejvæsen, 1. feb.—31. maj 1914 inge
niør ved ingeniørfirmaet Jelstrup &
Ladegaard, 1. juni—30. sep. 1914 leden
de ingeniør hos entreprenør Carl Jen
sen, 1. okt. 1914—30. sep. 1920 vejassi
stent og teknisk assistent ved Maribo
amts vejvæsen, 1. okt. 1920—31. marts
1921 amtsvej inspektør i Ringkøbing
amt, 1. april 1921 amtsvej inspektør i
Roskilde amt.
1924 studierejser i England og Frank
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rig på »Larsens legat«, 1925 deltaget i
amtsvej inspektørforeningens rej se til
England. 1928 og 1933 studierejser i
Tyskland, 1934 deltaget i international
vej kongres i Tyskland og herunder del
taget efter invitation til een deltager
fra hvert land i en zeppelin-flyvning
fra Friedrichshafen til Frankfurt am
Main. 1935 deltaget i nordisk vejkon
gres i Sverige og 1937 i Norge. 1938
studierejse i Polen og deltaget i inter
national vejkongres i Holland og i 1939
studierejse i Tyskland.
Deltaget flere gange som voldgifts
dommer i de af Dansk ingeniørfor
ening nedsatte voldgiftsretter.
Gift 28. maj 1915 med Asta Haumann
Mathiesen, datter af gårdejer Konrad
Mathiesen og hustru Signe, f. Hansen.
R. af dbg.

Frederiksborg amt
I amtsrådets ældste protokoller næv
nes som vej inspektører:
Vej inspektør Ørsleff, Frederiksborg
distrikt.
Vej inspektør, kaptajn, landinspektør
Ernst M. Leschly, Kronborg distrikt,
kammerjunker, birkedommer Haxt
hausen, justitsråd, by- og herredsfoged
Hertz og justitsråd, birkedommer Chr.
Meinig gjorde indstilling til amtsrådet
vedrørende vejene i henhold vis Hørs
holm distrikt, Horns herred og Kron
borg birk.
Claus Lykke Birk

Ørsted konstitueredes fra 1. nov.
1844 som vej inspektør i Kronborg di
strikt, senere i Hørsholm distrikt og
Frederiksborg distrikt.
Død 1849.

Vejinspektør F. L. Høeg, kst. vejin
spektør efter Ørsted.
Død 1849.

Ingeniør, konduktør Adolph Lund
berg, amtsvej inspektør for Frederiks
borg og Hørsholm distrikt fra 28. feb.
1850.

MØRCH, Niels Peter Severin.
Amtsvej inspektør i Frederiksborg
amt fra 1868—1880.

BIRK, Claus Lykke. 1881—1908.

C. L. Birk var født d. 17. april 1835 på
Vadumtorp i Vendsyssel, søn af stiftlandinspektør, justitsråd Peder Larsen
Birk og hustru, Christiane, datter af
godsejer, justitsråd Rasmussen, Sparetorn, Fyn.
Amtsvej inspektør i Hjørring amt fra
1. maj 1864—1. maj 1881, amtsvejin
spektør i Frederiksborg amt fra 1. maj
1881—1. april 1908.
Fik bestalling som landmåler i 1854
og som landinspektør i 1856. Efter at
have taget en tillægseksamen på land
bohøjskolen i jord- og vandbygning
blev Birk ansat som amtsvandinspek
tør i Hjørring amt d. 1. maj 1862 og som
amtsvej inspektør i samme amt d. 1.
maj 1864. Efter en funktionstid på 19
år i Hjørring amt ansattes han d. 1.
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maj 1881 som amtsvej inspektør i Fre
deriksborg amt og fungerede i denne
stilling til d. 1. april 1908, og desuden
var han bygningsinspektør i Frederiks
borg amt til d. 1. april 1911 og har så
ledes virket i amtets tjeneste i 49 år,
heraf de 44 år som amtsvej inspektør.
Birk var byrådsmedlem i Hjørring
1876—1881 og kirkeværge i samme by
1875 og 1876.
Ægtede i 1859 Frida Hesselaida Fogtman Løchte, datter af Pastor Løchte i
Ingstrup og hustru, f. Bentzon.
Død i Hillerød d. 18. maj 1915.
R. af dbg. 8. juli 1885, d. m. 31. marts
1908.
Andreas Kjærgaard

KJÆRGAARD, Andreas.
1908—

Født d. 15. feb. 1880 i Thisted, søn af
købmand og dampmøller Niels Chri
stian Kjærgaard (død 1892) og hustru,
Clara Konstanze, f. Heegaard (død
1912).
Blev i 1896 eksaminand, 1903 cand.
polyt. som bygningsingeniør, ansattes
1. sep. 1903 som vej assistent i Frede
riksborg amt, d. 1. april 1908 som amts
vejinspektør, d. 1. april 1911 tillige som
bygningsinspektør i Frederiksborg amt.
1907 studierejser til England, Frank
rig og Holland. 1923 og 1930 studierejse
til England.
1935 formand for Hillerød bys vurde
ringskommission. 1933 medlem af det
af ministeriet for offentlige arbejder
nedsatte »Automobil- og vej udvalget
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af 1933«. 1944 amtsrådsforeningens re
præsentant i industrirådets tjære- og
asfaltudvalg. 1945 arbejdsministeriets
tilsynsførende ved sløjfning af mili
tære anlæg i Frederiksborg amt.
1910 statsdelegeret ved den interna
tionale vejkongres i Brüssel. Amtsvejinspektørforeningens repræsentant ved
vej kongresserne i Sevilla 1923, i Milano
1926 og i München 1934. 1932—1940
formand i amtsvej inspektørforeningen.
1932—1940 medlem af ingeniørforenin
gens repræsentantskab. 1935 næstfor
mand i »Nordisk vejteknisk forbund«.
Gift 3. juni 1908 med Hagny Mathea
Haurowitz, datter af etatsråd, direktør
W. S. Haurowitz, Hillerød, og hustru
Marie, f. Knudtzon.
R. af dbg. 1930, r. af sv. nordst. 1934,
r. af n. St. Olav 1947, d. m. 1948.

Johan Martin Poulsen

Holbæk amt
POULSEN, Johan Martin.
1842—1866.
Fødselsdag ubekendt, men døbt den
22. aug. 1808 i Alborg. Søn af skolehol
der H. Povelsen og hustru, Mette So
phie Bergmann (f. i Norge).
Boede fra sin tiltrædelse i Hjembæk,
fra omkring 1845 i Jyderup og fra maj
1852 til sin død på gården »Sophiesminde« i Jyderup, som han ejede, og
hvor han drev et mindre landbrug (18
tdr. land) og holdt lærerinde, karl og
pige.
Poulsen var »i en række af 8 år (fra
1822) ansat ved contoirforretninger og
dernæst i en tid af 9 år (fra 1830) ved
de under det kongelige vejvæsen ud

førende chaussee-, brobygnings- samt
brolægningsarbeider«. I 1839 var Poul
sen opsynsmand af 1. klasse i ingeniør
korpsets vej tjeneste og ansattes samme
år som amtsvej betjent under Ringkø
bing amt.
Ansattes den 30. juni 1842 som amts
vej piqueur i Holbæk amt og har for
mentlig tiltrådt tjenesten ca. 1. august.
I 1854 vedtoges det fremtidig at be
nævne amtets første veibetjent som
vej-inspecteur, således som det an
vendtes i andre amter, og Poulsen an
lagde den ved allerhøjeste resolution
af 29. juli 1856 reglementerede uniform.
11863 blev Poulsen dannebrogsmand.
Gift den 15. oktober 1840 med Hed
vig Rebekka Høyrup, datter af køb
mand Hans Høyrup, Fredericia, og hu
stru Mette Cathrine, f. Lorentzen.
Død den 12. april 1866.
Ved Poulsens død, lige foran en ny
vejlovs ikrafttræden, vedtog amtsrådet
at konstituere vej assistent Hjort i stil
lingen, indtil lovændringen havde fun
det sted.

CRONE, Hans Peter. 1868—1893.

Født den 1. december 1828 på Eskemosegård ved Slagelse, søn af Rasmus
Crone — tidligere ejer af Hjulby gård
ved Nyborg, senere af ovennævnte
Eskemosegård, og fra 1841 vejopsyns
mand under ingeniørkorpset — og hu
stru Karen Arine, f. Schaumburg.
Deltog som garder i 3 års krigen; var
derefter ansat ved postvæsnet (disse
oplysninger usikre) og senere fra 1850
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rup, 81 år gammel, og begravedes fra
Hjembæk kirke.
Han var gift to gange, første gang
den 5. aug. 1857 med Marie Magdalene
Gotzian, datter af tøjfabrikant Johan
Carl Gotzian og hustru Sophie Eleo
nora, f. Krautzmann, der døde d. 7. jan.
1863 og blev begravet i Svinninge i
Holbæk amt. — Anden gang den 9. sep.
1864 med Bernhardine Frederikke Carlslund, datter af skræddermester Jens
Peder Carlslund og hustru Christiane,
f. de Löschy. — Hans anden kone døde
i 1924.
En datter blev gift med amtsvej in
spektør Holm i Maribo amt.
Hans Peter Crone

ansat som opsynsmand ved ingeniør
korpsets vejvæsen. Har bl. a. deltaget i
anlæg af Århus—Silkeborg landevej.
Har fra 1856 påtaget sig ledelsen af
større dræningsanlæg.
I Crones ansøgning påberåber han
sig billigt hensyn til, at han efter 17
års tjeneste (nemlig ved ingeniørkorp
sets ophævelse) »uden brøde bliver af
skediget, siddende med kone, 5 børn og
min moder, og jeg således ser den kum
merligste fremtid i møde«.
Fra 1. april 1868 ansattes Crone som
vej- og vandinspektør.
I 1893 søgte og fik han sin afsked fra
1. nov. s. å. i en alder af 65 år efter 42
års virksomhed i vejvæsnets tjeneste,
deraf 37 år i Holbæk og deraf 25 år
som vej- og vandløbsinspektør.
Crone døde den 17. juli 1909 i Jyde-
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RASMUSSEN, Niels. 1893—1920.
Født den 7. nov. 1851 i Blangslev
by ved Næstved. Søn af gårdejer Ras
mus Andersen og hustru Gjertrud
Eilersdatter. 1873 eksaminand, 1886
cand. polyt., 1886 ansat hos entrepre
nørfirmaet Hans og Jørgen Larsen, Kø
benhavn, senere ved Københavns hav
nevæsen og hos Frederiksberg kom
munes ingeniør. Blev 1. maj 1887 ansat
ved Holbæk amts vejvæsen som vejassistent i Særslev, 1. nov. 1893 amts
vej inspektør, fra 1. nov. 1906 tillige
vandinspektør.
Niels Rasmussen boede hele sin em
bedstid i Jyderup, hvor han byggede
et hus.
Rasmussen var en myreflittig mand,
der ofte arbejdede til kl. 12 nat og vist
sled sig op i arbejdet, som blev gjort

Efter Rasmussens død konstitueredes
vej assistent J. Th. Jensen, Regstrup, i
stillingen.

ELLERT, Søren Jensen.
1920—1942.

Født den 4. sept. 1877 i Vallebo ved
Fakse. Søn af førstelærer ved Hylleholt skole, Otto Frederik Nikolaj Ellert
og hustru Dagmar Emilie Jensine, f.
Jensen, telegrafbestyrerinde ved Fakse
Ladeplads telegrafstation.
Student 1895 fra Lyceum, Køben
havn, cand. phil. 1896, cand. polyt. jan.
1902. Feb.—april 1902 assistent hos
landinspektør Hansen, Borritshoved
Niels Rasmussen
ved Fakse, og sep.—okt. 1902 assisterede
driftsbestyrer Fagerlund, Rønne, i an
omstændeligt og med meget skriveri ledning af en voldgiftssag.
Dec. 1902—sep. 1903 assistent hos in
også om små ting. Han var både per
sonligt og i sin administration me geniørfirma Saabye og Lerche, Køben
get sparsommelig og havde f. eks. van havn, ved anlæg af elektriske sporveje.
1904—1909 ansat ved 3 jernbanesel
skeligt ved at få forholdene indret
tet efter det stigende prisniveau un skaber i New York og lejlighed til flere
der første verdenskrig. Rasmussen rejser i Nordamerika.
brugte meget sin cykle til sine lange
1. april 1909—30. sep. 1920 amtsvej
rejser — han fik den som vej assistent inspektør i Ringkøbing amt.
i 1891, vist som den første i amtet.
1. juli 1920—30. sep. 1942 amtsvejin
Amtsvej inspektør Rasmussen døde spektør i Holbæk amt med bopæl i Hol
pludseligt den 14. maj 1920 under en bæk. Fra 1920 til april 1936 tillige amts
besigtelsesforretning angående vand vandinspektør.
standsmærke på Saltbækvig og blev
Har ved sine talrige rejser, dels til
begravet i Jyderup.
vej kongresser og dels andre studierej
Han blev gift den 27. feb. 1887 med ser, i høj grad været med til at åbne
Anna Maria Frederikke Dorthea Hei blikket udadtil og derigennem tilført
demann, datter af snedkermester Mor vejvæsnet nye impulser.
Medlem af amtsvej inspektørforenin
ten Heidemann og hustru Elise, f.
gens bestyrelse fra 1911—1933 og rediEriksen. Fru Rasmussen døde 1945.
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han sin afsked med pension fra 1. okt.
1942 og flyttede til Hellerup.
Ellert blev gift den 24. sep. 1904 med
Anna Neergaard, datter af provst Pe
ter Carl Christian Neergaard og hu
stru Fanny Emilie, f. Schütt.
R. 1934, d. m. 1942.

DANØ, Knud Peter. 1942—

Søren Jensen Ellert

gerede og delvis skrev »Meddelelser«
fra 1924—1929. Formand for amtsvejinspektørf or eningen 1940—1942. Med
lem af vejkomiteen 1922—1947. Med
lem af bestyrelsen for dansk ingeniør
forenings arbejdsgruppe for vejbyg
ning og byplanlægning fra 1930—1942,
formand for samme 1940—1942. Med
lem af almindeligt ingeniørforbunds
forbundsråd 1940—1942. Medlem af Nor
disk vej teknisk forbunds danske sty
relse 1935—1947. Medlem af afvandings
kommissionerne for Holbæk og Sorø
amter siden 1936 samt medlem af mini
steriet for offentlige arbejders udvalg
for vejregler fra 1939 til 1947.
Fra 1911—1920 var Ellert formand
for 2. kreds i dansk skakunion og for
mand for Holstebro skakklub.
Da Ellert var fyldt 65 år, søgte og fik
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Født den 19. jan. 1905 i København.
Søn af distriktsingeniør i vandbyg
ningsvæsnet Ivar Kristian Danø og hu
stru Asta, f. Jørgensen.
Student 1922 (Hass’ skole, Stenhus,
Holbæk), cand. phil. 1923, cand. polyt.
1927, 1. feb.—31. marts 1927 vandbyg
ningsvæsnet ved opmåling ved Hvide
Sande. 31. marts—18. okt. 1927 værne
pligtig ved 9. ingeniør kompagni, l.nov.
1927—1. marts 1928 vandbygningsvæs
net i Lemvig. 1. marts 1928—1. feb. 1932
assisterende ingeniør hos havneinge
niøren i Ålborg. 1. feb. 1932—1. okt.
1942 stedfortrædende ingeniør under
Holbæk amts vejvæsen.
Ansat som amtsvej inspektør i Hol
bæk amt den 1. okt. 1942.
Studierejser i Tyskland, Holland og
Belgien i 1934 og 1935. Studierejse i
Sverige og Norge i 1938.
I 1938 medlem af bestyrelsen for Hol
bæk turistforening og i 1946 medlem
af bestyrelsen for Kirkeligt samfund af
1898’s Holbæk kreds. 1946 medlem af
bestyrelsen for dansk ingeniørfore
nings arbejdsgruppe for vejbygning og
byplanlægning.

Sorø amt

Knud Peter Danø

Modtog i 1938 »Den Raben-Levetzauske fond«s prisbelønning for en af
handling om »Rationel snerydning på
veje og foranstaltninger mod snelæg
på disse« (den tekniske forenings tids
skrift 1939 nr. 1—4).
Gift den 3. juli 1929 med Anna Mar
tha, født Poulsen Stougaard, datter af
overpakmester Mads Poulsen Stou
gaard og hustru Ane Kirstine, f. Niel
sen.

I amtsrådets møde den 2. maj 1842
vedtoges det at antage en amtsvej piqueur fra næste forår og nærmere at
overveje fastsættelse af gagen samt
hvilken instruks, der skal tillægges
ham.
Efter at stillingen havde været op
slået, blev G. Jessen, Slagelse, antaget
fra 1. juli 1843.
Den 1. jan. 1848 overdrages det
amtsrådsmedlem cand. jur. Fiedler at
have tilsyn med vandløbsvæsnet i am
tet samt de mindre landeveje i 2 her
reder, medens de mindre landeveje i
amtets 3 andre herreder forbeholdes
amtsvej piqueur Jessen. Denne ord
ning, der godkendtes af Det kongelige
rentekammer, skal foreløbig kun være
gældende i 5 år, og den nærmere ord
ning af deres forhold i det hele og spe
cielt overfor politimestrene fastsættes
i en instruks for de 2 vej inspektører,
idet benævnelsen vej piqueur hermed
bortfalder.
I amtsrådets møde den 5. april 1853
blev vedtaget en omorganisation af
vejvæsnet gående ud på, at vejvæsnets
bestyrelse underlægges een amtsvej in
spektør, hvis forretninger overdrages
den hidtil i amtets nordre del ansatte
vej inspektør Jessen.

BERG, 1864—1891.
Efter amtsvej inspektør Jessens død
blev vej assistent Berg i amtsrådets
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Berg

møde den 30. nov. 1863 konstitueret i
amtsvej inspektørstillingen.
Berg, der i 1855 blev ansat som assi
stent ved vejvæsnet, havde tidligere
været guide ved generalstaben. Efter
at stillingen havde været opslået ledig,
blev Berg i amtsrådets møde d. 8. juni
1864 ansat som amtsvej inspektør og
den 11. marts 1874 tillige som vandin
spektør.
Den 1. okt. 1891 bevilgedes kammer
råd Berg afsked.

HACHKE, Jan Frederik von Osten:
1891—1914.

Født den 5. marts 1853 i København,
søn af oberst ved infanteriet Valdemar
Peter Johannes Leopold Hachke og hu
stru Johanne Marie, f. von Osten.
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1870 eksaminand, 1878 cand. polyt.,
1878—79 ingeniørassistent og tegner i
ingeniørdirektionens 4. bygningsdi
strikt (Københavns søforter), 1879—80
beskæftiget ved forskellige arbejder:
Hundested og Lynæs bådehavne, klo
aker i Arhus, ansat hos stadsingeniør
Sietting 1880—82, vej assistent ved ny
bygningerne i Ribe amt, 1883—84 tek
nisk assistent i København ved vestre
gasværk, 1884—88 ingeniørassistent
ved Frederiksberg kommune, 1. april
1888—30. sep. 1891 vej assistent i Fugle
bjerg, Sorø amt, 1. okt. 1891—16. sep.
1914 amtsvej- og vandinspektør i Sorø
amt.
1902—1914 branddirektør i Sorø for
købstædernes aim. brandforsikring,
1906—1913 medlem af Sorø byråd.
Gift den 5. nov. 1886 med Anine
Jan Frederik von Osten Hachke

Schow, datter af birkedommer i Kø
benhavns nordre birk Ulrik Frederik
Rosing Schow og hustru Sophie Nico
line Ferdinande, f. Glud.
Død den 16. sep. 1914.

REFN, Hans Emil.
1915—1939.
Født 6. maj 1880 i Fodslette, Lange
land, søn af gårdejer Peder Christian
Rasmussen og hustru Rasmine, f. Niel
sen.
1900 eksaminand, 1906 cand. polyt.
I marts 1906 blev Refn ansat som
assisterende ingeniør ved Københavns
vej- og kloakanlæg, hvor han fra april
1910—dec. 1914 fungerede som inge

niør i 4. lønklasse. 1. jan. 1915 amtsvej
og vandløbsinspektør i Sorø amt.
1916—1939 land væsenskommissær i
Sorø amt. 1932 overlandvæsenskommissær i Odense amt. 1919—1939
branddirektør i Sorø købstad (købstædernes aim. brandforsikring). 1915
—1932 forstander for teknisk skole i
Sorø. 1939 teknisk sagkyndig ved af
vandingskommissionen i Præstø amt.
1920—1923 formand for Sorø roklub.
1929 — 1939 amtsvej inspektørforenin
gens repræsentant i vej komiteen.
Gift den 12. juli 1907 med Ella Pouline Charlotte, f. Lund, datter af real
skolebestyrer i Rudkøbing Johan Lund
og hustru Pouline Charlotte, f. Poul
sen.
Amtsvej inspektør Refn døde den 19.
sep. 1939 efter kort tids sygdom.

Hans Emil Refn

ØRUM, Carl Johan Visby. 1939—

Født den 15. jan. 1903 i Højby by og
sogn, søn af teglværksej er, senere skibs
fører Andreas Abel Ørum og hustru
Inger, f. Visby.
1920 eksaminand, 1926 cand. polyt.
som bygningsingeniør, 1926—1930 assi
sterende ingeniør ved Viborg amts vej
væsen, 1930—1934 ingeniør (teknisk
assistent) ved Sorø amts vej- og vand
løbsvæsen. 1. okt. 1934—1. dec. 1939
vej- og vandløbsassistent i samme amt
med bopæl i Fuglebjerg. 1. april 1939—
1. dec. 1939 tillige stedfortræder for
vej-og vandløbsinspektøren. Fra l.dec.
1939 ansat som amtsvej- og vandløbs-
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Carl Johan Visby Ørum

inspektør. 1. jan. 1940 land væsenskommissær.
Gift den 24. sep. 1931 med Marie
Magdalene Schepelern, datter af stifts
provst Fr. Schepelern, Viborg, og hu
stru Ellen, f. Wright.

Præstø amt

Anders Bruun

BRUUN, Anders. 1860—1883.

Født d. 2. okt. 1821 i Arhus, søn af
bagermester Bruun.
Var først ved bageriet, men fik ret
snart ansættelse som vej assistent i
nærheden af Silkeborg under Dalgas,
senere med station i Århus under
Wenck. Blev i efteråret 1860 ansat som
amts vej inspektør i Præstø amt. Boede
først i Præstø, men flyttede i 1862 til
Næstved.
Død 1883.

PEDERSEN. 1852—1860.
Ingenieurlieutenant Pedersen ansat
tes ved amtsrådets møde den 27. feb.
1852 som vej inspektør i Præstø amt,
idet dé tre vejpiqeurer var opsagt til
fratrædelse 1. maj 1852.
Han fungerede til 1. nov. 1860.
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HANSEN, Hans. 1884—1914.
Født den 10. feb. 1852 i Lille Ra
gelse pr. Ølsted, søn af gårdejer, sogne
foged Hans Jensen og hustru Margrete,
f. Jensen.

1869 eksaminand, 1876 cand, polyt.,
aftjent værnepligt 1876 ved ingeniør
korpset, assisterende ingeniør ved Det
danske hedeselskab og i 1878 konduk
tør for samme selskab ved anlæg af
Damholt—Hodsager mergelbane, 1879
ingeniør ved Sielle granitbrud, Born
holm, 1880 vej- og brandassistent ved
Frederiksberg kommune, amtsvej in
spektør i Præstø amt 1. jan. 1884.
1889—1901 inkassator og hovedagent
ved dansk livsforsikringsselskab »Hafnia«, 1894—1899 medlem af Næstved
byråd, medarbejder ved E. Hamme
rich: land- og købstadskommunernes
vejvæsen.
Gift med Marie Catharina Petersen,
f. 15. juli 1855, datter af teglværksejer,
proprietær Matz Peter Petersen, Hold
næs pr. Glücksburg, og hustru Cæcilie,
f. Jessen.
Hans Hansen

LØVSTRAND, Jens Peter Jensen.
1914—1946.

Født den 24. feb. 1880 i Kimmerslev
pr. Borup, GI. Roskilde amt, søn af
gårdfæster Hans Jensen og hustru Kir
sten, f. Petersen.
1900 eksaminand, 1906 cand. polyt.,
assisterede G. R. Øllgaard, Hellerup,
Irminger, København, og Jochimsen^
Frederiksberg, ved anlæg af Kolding
ny gasværk, førte tilsyn for Hørsholm
kommune ved udvidelsen af Hørsholm
gas- og vandværk, udførte i 1907 op
målingsarbejder for hedeselskabet, in
spektør ved den tekniske skole i Ring
sted 1907—1908, vej assistent i Maribo
amt 1908—1912, 1. april—30. sep. 1912
teknisk assistent ved Vejle amts vej
væsen, 1912—1914 teknisk assistent ved
Maribo amts vejvæsen, amtsvej inspek
Jens Peter Jensen Løv strand
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tør i Præstø amt 1. okt. 1914—1. april
1946.
Gift den 18. aug. 1908 med Ebba Ca
rola Løvstrand, datter af slagtermester
Carl Løvstrand og hustru Emma, f.
Jensen.
R. af dbg. 12. april 1943.

FISCHER-RASMUSSEN, Ulrich.
1946—

Født den 1. nov. 1902 i Gørlev, Hol
bæk amt, søn af forpagter Wiggo
Fischer-Rasmussen og hustru Sofie,
f. Christensen.
1920 eksaminand, 1921 cand. phil.,
1927 cand. polyt., 1927 ved søværnets
bygningsvæsen, Holmen, 1928 ved Det
danske hedeselskabs kulturtekniske
Ulrich Fischer-Rasmussen
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afdeling i Slagelse, Vinteren 1928—29
lærer ved Rødkilde højskole paa Møn,
1. maj 1929—1. nov. 1930 assistent hos
stadsingeniøren i Køge, 1. nov. 1930—
1. juli 1931 ingeniør ved Præstø amts
vejvæsen, 1. Juli 1931—1. april 1946 vejassistent ved Præstø amts vejvæsen,
1. april amtsvej inspektør ved Præstø
amts vejvæsen.
Gift den 17. maj 1934 med Bodil
Jensen, datter af typograf Axel Jensen
og hustru Inga, f. Johnsen.

Maribo amt
DREYER, Johan Christoffer Frederik.
1841—1850.
Født i Køge den 13. jan. 1814. Inge
niørkaptajn Dreyer var ansat ved vejtjenesten fra 1841 til 8. maj 1848 som
bestyrer af hovedlandevejene, medens
amtsvej piqueur Jessen var leder af de
mindre landeveje. Denne ordning bibe
holdtes til 1848, hvor Dreyer overtog
ledelsen af samtlige landeveje, medens
Jessen blev vej assistent.
Den 10. juni 1848 afgår Dreyer til
hæren og afløses af ingeniørkaptajn
Ovesen, men den 25. dec. s. a. overtager
han embedet igen.
Den 10. marts 1849 afløses Dreyer af
ingeniørkaptajn Nicolin, under hvis syg
dom ingeniørmajor Steenstrup vikari
erer, men den 17. sep. 1849 overtager
Dreyer igen de mindre landeveje.

Hele denne skiftende ordning afløses
i 1850, hvor amtsvej inspektør Hambur
ger ansættes.
Dreyer har en lang militær løbebane.
Deltog i krigene 1848—1850 og 1864
(Dybbølstillingens forsvar), var med
kong Kristian den 9. i Rusland 1876,
krigs- og marineminister 1877 til 1879,
administrerende direktør i »Bestyrel
sen for de militære underklassers pen
sionering og for invalideforsørgelsen«
1880, afsked fra krigstjenesten 1881,
nyt afskedspatent som generalløjtnant
6. nov. 1884.

HAMBURGER, Julius Wilhelm.
1850—1860.

burger, præst ved tysk-reformert kirke
i København, og hustru Sophie Wilhel
mine, f. Bode.
1841 eksaminand, 1845 cand. polyt.,
1845—1848 assistent ved tegneundervis
ningen på Den polytekniske lærean
stalt, 1848—1850 inspektionsassistent
ved Københavns vandvæsen, 1850—60
vej- og vandinspektør i Maribo amt. In
geniør ved forskellige foretagender,
bl. a. fra 1868 ved jernbaneanlæg paa
Sjælland, Falster og Lolland.
Gift den 8. sep. 1848 i Ørsted kirke
ved Køge med Louise Henriette Rosen
stand Goiske, f. i København, datter af
kaptajnløjtnant i søetaten Peter Rosen
stand Goiske og hustru Louise Regine,
f. Arentz.
Død 17. april 1905 i København.

Født den 30. jan. 1822 i København,
søn af pastor Heinrich Ludwig Ham
Julius Wilhelm Hamburger

LÜTKEN, Joachim Otto Christian.
1861—1892.
Født den 14. feb. 1833 i Mern ved
Præstø, søn af sognepræst i Karleby,
Horreby og Nørre Ørslev, Falster, Otto
Diderik Lütken og hustru Cecilie Ma
rie, f. Leuning.
1853 eksaminand, 1859 cand. polyt.,
1861—22. okt. 1892 vej- og vandinspek
tør i Maribo amt, 1874 inspektør ved
færgevæsnet, 1875—1889 synsmand ved
dampkedlerne på Falster og en del af
Lolland, 1885—1889 medlem af Nykø
bing byråd.
Gift den 7. okt. 1870 i Fårdrup kirke
ved Slagelse med Marie Sophie Frede
rikke Christophersen, f. den 24. dec.
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Joachim Otto Christian Lütken

1849 i Skafterup skole, datter af lærer
i Fårdrup Lars Christophersen og hu
stru Louise, f. Bj arnesen.
Død den 22. okt. 1892 i Nykøbing F.

HOLM, Christian Georg Emil.
1893—1927.

Født den 26. juni 1857 i Jersie ved
Køge, søn af sognepræst i Gladsakse og
Herløv Adam Vilhelm Holm og hustru
Ane Catinka Isidora Johanne Marie,
f. Brunst.
1876 eksaminand, 1886 cand. polyt.,
1886 ingeniør ved forskellige ingeniør
arbejder ved Københavns landbefæst
ning, 1887—1893 vej assistent i Køben
havns amt, 1889—1893 lærer ved Det
tekniske selskabs skole, 1. april 1893
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ansat som vej-, vand- og færgeinspek
tør i Maribo amt. Som ledsager af en
deputation til landbrugsministeriet fra
lodsejere interesserede i Rødby fjords
tørlægning anmodet om at fremkomme
med et forslag til et tillæg til den gæl
dende vandløbslovgivning af 28. maj
1880 vedrørende pumpeanlæg. Forbil
ledet for dette lovforslag blev loven om
diger af 25. marts 1874. Lov nr. 347 af
2. juni 1917 er saa godt som ordret an
tagelse af det indsendte forslag.
Gift den 28. juni 1893 i Gladsakse kir
ke med Karen Sophie Crone, f. den 31.
juni 1866 i Roskilde, datter af amtsvej inspektør i Holbæk amt Hans Peter
Crone og hustru Bernhardine Mariane
Frederikke, f. Carlslund.
Rd. af dbg.
Død 19. okt. 1943.
Christian Georg Emil Holm

bundsafdeling, fra 1947 medlem af det
af ministeriet for off. arbejder nedsatte
vej regeludvalg, fra 1947 medlem af sta
tens tekniske vej komité. Formand for
amtsvandinspektørforeningenl946—47.
Gift den 9. nov. 1923 med Johanne
Sofie Olsen, f. 25. nov. 1901 i Branders
lev, datter af gårdejer Lars Olsen og
hustru Hansine Bertine, f. Christensen.

Odense
og Assens amter
Valdemar Hovmand Madsen

MADSEN, Valdemar Hovmand.
1927—

Født den 15. april 1896 i Svinsbjerg,
Horslunde sogn, søn af gårdejer Carl
Hai Madsen og hustru Elvine Sofie, f.
Larsen.
1914 student fra statens eksamenskommission, 1914 eksaminand, 1919
cand. polyt., 1919—1920 ingeniørassi
stent ved Næstved kommune, aftjent
værnepligt 1920, 1921—1922 ingeniør
ved De danske statsbaner, 1922—1927
vej assistent ved Maribo amts vejvæsen
og 1. okt. 1927 ansat som vand-, vej- og
færgeinspektør ved samme amt.
1942 medlem af amtsvej inspektørforningens bestyrelse, formand 1949, 1946
medlem af Dansk ingeniørforenings
forbundsråd, fra 1946 formand for Lol
land-Falsters ingeniørforenings for

Ang. tiden fra 1848 til ca. 1860 se
Svendborg amt.
I Odense og Assens amtsrådskredse
har der før 1868 været ansat en vejinspektør ved navn Heilmann. Det kan
ikke ses, hvornår ansættelse er sket,
men han overgik pr. 1. april 1868 til at
være vej inspektør for bivejene i Oden
se og Assens amtsrådskredse. Herfra
bevilgedes han pr. 1. jan. 1882 afsked
med en pension af 1200 kroner årlig.

PETRI, Andreas. 1868—1904.

Født den 23. juli 1839 i Hagested præ
stegård ved Holbæk, søn af sognepræst
for Hagested-Gislinge menigheder i
Holbæk amt Andreas Petri og hustru
Johanne Margrethe, f. Smith.
Eksaminand 1857, gennemgået ud-
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LOMHOLT, Jens Peter.
1904—1932.

Andreas Petri

dannelses-skolen for reserve-officerer
i artilleriet 1861—1862, deltaget i kri
gen som sekondløjtnant i artilleriet,
ved Fredericias forsvar 1863—64, 1866
cand. polyt., 1866—1868 assistent ved
ingeniørkorpsets vejvæsen (Århus og
Odense), 1. april 1868 ansat som vejin
spektør og 1880 tillige som vandinspek
tør i Odense amt.
1872—1901 lærer i fundering, jordar
bejde og bygningshygiejne ved den
tekniske dagskole i Odense.
Gift den 17. sep. 1869 i Odense med
Vilhelmine Elisabeth Helweg, f. 6. maj
1850 i Odense, datter af skibsreder, as
suranceagent, sparekassedirektør i
Odense Hannibal Theodor Helweg og
hustru Marie Catharina, f. Bang.
Død den 1. jan. 1904 i Roskilde.
R. af dbg. 1885, justitsråd 1900.
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Født den 28. aug. 1860 i Vøjstrup,
Nørre Broby sogn, Svendborg amt, søn
af lærer Mads Jensen Lomholt og hu
stru Karen, f. Kristiansen.
Lomholt voksede op omkring valg
menigheden ved Ryslinge på Østfyn
og blev forberedt til konfirmation af
Vilh. Birkedal, Ryslinge, idet han kom
i huset hos gårdejer N. P. Jeppesen,
Ringe, der senere blev hans svigerfor
ældre.
Det var Lomholts forældres tanker,
at han skulle være lærer, når han
blev voksen, og efter konfirmationen
blev han anbragt P/2 år hos pastor
Madsen i Ringe, hvor han om somme
ren hjalp lidt til i marken, og hvor han
blandt andet lærte lidt bogbinderi.
Derefter kom han på Høng højskole
hos Anders Jørgensen, hvor han det
første halve år var elev og senere hjalp
til med undervisningen.
Vinteren 1878—79 tilbragte han på
Ryslinge højskole som medhjælper i
de mere praktiske fag, og derefter af
tjente han sin værnepligt i Nyborg og
her modnedes tanken om at fortsætte
ad den militære vej, hvilket sikkert
står i forbindelse med forældrenes sto
re interesse for Sønderjylland.
1883 adgangseksamen til officerssko
len, 1885 afgangseksamen fra officers
skolens næstældste klasse, 1893 af
gangseksamen fra samme skoles æld
ste topografiske og taktiske afdeling,
1893—1899 ved generalstaben, 1895—
1898 udførte triangulationen af den

færøiske øgruppe, 1899 præcisionsnivellement paa Frederiksberg og om
egn, 1901 landinspektør, 1901 kaptajn,
1903—1904 medlem af landbrugs- og
krigsministeriets kommission vedrø
rende nymålinger, 1904 afsked fra hæ
ren, 21. marts 1904 ansat som vej- og
vandløbsinspektør i Odense og Assens
amter, 1902—1914 næstformand i be
styrelsen for Odense amts skyttefor
ening, 1908—1914 medlem af overbesty
relsen for De danske skytteforeninger,
1908 censor i opmålingsfagene paa Den
kgl. veterinær- og landbohøjskole,
1908—19 vurderingsformand for Odense
købstads skyldkreds, 1913—1923 med
lem af landbrugs- og krigsministeriets
kommission vedrørende samarbejde
mellem generalstabens topografiske af
deling og matrikulsvæsnet, 1914—1917
medlem af Odense byråd, indtil 1926
medlem af menighedsrådene for Set.
Knuds og Thomas Kingos sogne i Oden
se.
1916 medlem af bestyrelsen for amts
vej inspektørforeningen, 1923—31 for
mand for amtsvej inspektørforeningen,
1927--1929 medlem af dansk ingeniør
forenings udvalg vedrørende forslag til
revision af vandløbslovene, 1925—1926
medlem af den af ministeriet for offent
lige arbejder nedsatte kommission ved
rørende revision af lov om motorkøre
tøjer af 1921.
Forfatter af »Skildring af Færøerne«
i tidsskriftet »Nord og Syd« samt i tids
skriftet for matrikuls- og opmålings
væsen »Generalstabens nivellement til
bestemmelse af højdemærker paa Fre
deriksberg og Valby grund«, 1902 »Øko-

Jens Peter Lomholt

nomiske nymålinger og generalstabens
trigonometrisk bestemte punkter«.
Afgået som amtsvej inspektør den 30.
juni 1932, og efter afgangen æresmed
lem af amtsvej inspektørforeningen.
Gift den 28. okt. 1886 med Anne Ma
rie, f. Nielsen, datter af gårdejer Niels
Peder Jeppesen og hustru Elisabeth,
f. Nicolaj sen.
Død den 15. okt. 1942.
R. 24. juli 1909, d. m. 26. sep. 1930.

LANGE, Hans. 1932—

Født den 10. jan. 1896 i Allested by
og sogn, Svendborg amt, søn af gård
ejer Peder Hansen og hustru Petra Ma
rie, f. Pedersen.
1915 student fra Odense katedralsko-
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Svendborg

amt

Ingeniørkorpsets distrikt i Odense
omfattede Odense, Svendborg og Vejle
amter, og cheferne for dette ingeniør
distrikt var altså tillige amtsvej inspek
tører i de tre amter.
De pågældende ingeniørofficerer, der
havde kaptajnsrang, var indtil 1864
følgende:

von der RECKE, Peter Blanken
berg Pryts.

Hans Lange

le, 1920 cand. polyt. som bygningsin
geniør, marts 1920—april 1921 ingeniør
ved Christiani & Nielsen, København,
april 1921—okt. 1922 ingeniør ved Monberg & Thorsen, København, 15. okt.
1922 vej ingeniør ved Odense amts vej
væsen, 1. juli 1932 amtsvej- og vand
løbsinspektør ved Odense og Assens
amter, medlem af afvandingskommis
sionen for Assens amt samt landbrugs
ministeriets tekniske sagkyndige ved
landvindingsanlæg i Odense og Assens
amter.
Gift den 21. aug. 1923 med Astrid
Lange, f. Ignatz Breum, datter af køb
mand Christian Breum og hustru Cla
ra Sophie, f. Heie.
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Født 1793 i Fredensborg. Ingeniør
kaptajn. Medlem af Odense kanalopsyns-kommission.
Død den 4. juli 1847.

MEYER, Christian Vilhelm.
1847—1850.
Født den 11. aug. 1808 i Frederiks
værk, ingeniørkaptajn. Deltog i forsva
ret ved Fredericia samt i krigen i 1864.
Afsked fra hæren med generalmajor
charge i 1864.
Død den 24. jan. 1887.

LEHMANN, Vilhelm Otto Valdemar.
1850—1852.

Født den 7. juli 1817 i København.
Beskæftigede sig med optiske tele
graflinier fra Sønderborg til Nyborg og
Fredericia marts—april 1849 og fore

stået det elektromagnetiske telegraf
anlæg Helsingør—Hamborg 1852—54.
Afsked fra krigstjenesten 8. sep. 1876.

ERNST, Jacob Marius Frederik.
Fungerede i 1853. Født den 28. aug.
1820 i København.
Død den 29. april 1897.

JØRGENSEN, Carl Thorvald.
1856—1862.
Født den 21. jan. 1819 i Frederiks
havn. Fra 1847—1853 var han ansat i
vej tjenesten, men var dog i krigsårene
1848—50 ved f eltingeniørdetachementet og deltog i adskillige slag, blandt
andet ved Fredericia og Isted.

1853—56 stod han atter ved ingeniør
tropperne og fungerede samtidig som
lærer i vejbygning ved Den kgl. mili
tære højskole samt var medlem af Kø
benhavns vej- og brolægningskommis
sion.
I 1861 indvalgtes han i borgerrepræ
sentationen i Odense.
Han deltog i krigen 1864 som major.
Efter krigen kom han atter til vej tje
nesten. 1867 blev han oberst for 1. ingeniørbataillon og sendtes som sådan til
Lolland og Falster for foreløbig at ud
bedre stormflodskaderne i 1872. Han af
skedigedes i 1884 med generalmajors
charge.
Han udgav 1865: »Praktisk vejled
ning i vejes bygning og vedligeholdel
se« og var i øvrigt en ivrig møntsam
ler. Stiftede i 1885 »Den numismatiske
forening« samt udgav 1889 en »Beskri
velse over danske mønter 1448—1888«.

Carl Thorvald Jørgensen

NIMB, Premierløjtnant.

Amtsvej inspektør og amts vandin
spektør i Svendborg amt fra 1862 til
1863.

HUSEN, Peter. 1864—1895.
Født den 21. sep. 1822 i København,
søn af garder ved livcompagniet Husen.
Var først ved brolægningsvæsnet i
København, 1852—1864 amtsvej inspek
tør i Thisted amt, 1864—1895 amtsvej inspektør i Svendborg amt. Ved siden
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Peter Husen

af sin stilling som amtsvej inspektør
deltog han stærkt i svendborg by’s
kommunale liv og havde i en lang år
række sæde i byrådet.
Gift med Anine Elisabeth Nyegaard,
datter af prokurator Thyge Nyegaard og
hustru Sofie, f. Schandorff.
I de sidste år, han levede, var hans
helbred saa stærkt svækket, at han fik
amtsrådets samtykke til at antage sin
søn, J. Husen, der på dette tidspunkt
var vej assistent i Odense amt, til tek
nisk assistent og medhjælper fra 1. sep.
1891.
Død i 1895.
R. af dbg. 1878.

Johan Ferdinand Emil Husen

HUSEN, Johan Ferdinand Emil.
1895—1927.
Født den 9. maj 1857 i Thisted, søn af
amtsvej inspektør P. Husen og hustru
Anine Elisabeth, f. Nyegaard.
Ansat som vej assistent i Odense amt
1882—1891. Konstitueret som amtsvej inspektør i Svendborg amt fra 1. sep.
1895—1. sep. 1896, fast ansættelse sam
me sted 1. sep. 1896—1. april 1927.
Gift 10. marts 1886 med Bertha Emi
lie Rudkøbing, datter af skibsbygme
ster Rudkøbing, Kalundborg, og hustru
Henriette, f. Westphalen.

GRIMSTRUP, Aage Pedersen. 1927—

Født den 8. juni 1895 i Hornborg ved
Horsens, søn af gårdejer Peter Grim-
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strup og hustru Mette Kirstine, f. Pe
dersen.
Indtil konfirmationen modtog han
undervisning i landsbyens skole og var
derefter i et par år beskæftiget ved
landbruget i faderens gård. Studen
tereksamen i 1915 fra Langs skole i Sil
keborg, eksaminand 1915, cand. polyt.
1920, 1. juli 1920 ansat som ekstraingeniør ved De danske statsbaner, og var
— efter at have været beskæftiget et
års tid ved projektering af en del af
den midtsjællandske bane — i 3 år be
skæftiget som tilsynsførende ingeniør
ved ombygningen af banestrækningen
Næstved—Masnedsund (fra enkelt spor
til dobbelt), 1. april 1924 ansat som tek
nisk assistent ved Svendborg amts vej
væsen, 1. April 1927 ansat som amts
vejinspektør og vandinspektør samme
sted.
Aage Pedersen Grimstrup

Foretaget forskellige studierej ser,
således i England 1924 og i U. S. A. 1930.
1933—1945 medlem af bestyrelsen for
Sydfynske dampskibsselskab, 1935
medlem af tilsynsrådet (bestyrelsen)
for Sparekassen for Svendborg og om
egn, 1936 medlem af afvandingskom
missionen for Svendborg amt.
Indvalgt i amtsvej inspektørforenin
gens bestyrelse 1. juli 1939, formand
1942—1948.
Gift 2. nov. 1921 med Laura Kirstine
Hansen, datter af landstingsmand Ing
var Anton Hansen og hustru Hanne, f.
Hansen.

Hjørring amt
HØEBERG, Rasmus.
Indtil 1. april 1842.
Hjørring amtsråd holdt sit første
møde 18. maj 1842, men allerede i det
andet møde den 2. aug. 1842 forelå en
rentekammer-skrivelse, efter hvilken
der var tildelt vej inspektør Høeberg
pension fra 1. april 1842.
Høeberg var møller og brygger på
Christiansminde ved Hjørring.

AAGAARD, Christen.
1842—1844.
Examinatus juris. Født ca. 1810. For
pagter af Odden mølle, Mygdal pr.
Hjørring.
Aagaard var konstitueret i hele tje
nestetiden.
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RYBERG, Hans.
1844—1846.
Vej opsynsmand af 1. klasse under
kgl. ingeniørkorps. Ryberg blev ud
nævnt til vej inspektør i Hjørring amt
fra 1. jan. 1844, men blev ansat som
vej inspektør i Skanderborg amt fra 23.
okt. 1846.

SØRENSEN, Christoffer Chresten.
1846—1864.
Født 1801 i Kirkerup, Roskilde amt.
Landmåler.
Gift med Caroline, f. Nielsen, Rud
købing.
Død i Hjørring 2. april 1864.
BIRK, Claus Lykke. 1864—1881.
Amtsvej inspektør fra 1. maj 1864 til
1. maj 1881.
(Se Frederiksborg amt angående biografi.)
Claus Lykke Birk
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Johan Henrik Balthasar Lunøe

LUNØE, Johan Henrik Balthasar.
1881—1924.
Født den 17. nov. 1849 paa Birkelund,
Glæsborg sogn ved Grenå, søn af for
pagter Christoffer Qwist Lunøe og hu
stru Ane Catharine, f. Mørup.
1867 student, 1868 cand, phil., 1868
eksaminand, 1874 cand. polyt., 1874—
1876 assisterende ingeniør ved anlægget
af Randers—Grenå-banen, 1876—1879
ingeniør ved udtørringen af Kolindsund, 1879—1881 assisterende ingeniør
ved Københavns havnevæsen, 1881—
1924 amtsvej inspektør i Hjørring amt.
3. maj 1881 eneret i fem år på apparat
til rensning af korn, 1888—1893 og 1903
—1913 medlem af Hjørring byråd, 1888
formand i Hjørring arbejderforening
og den derunder sorterende tekniske
skole, 1887 medlem af og 1891 formand

for direktionen for Sparekassen for
Hjørring by og omegn.
Gift den 24. juni 1881 i Ginnerup kir
ke ved Grenå med Jacobine Alberta
Carøe, født den 19. dec. 1859 på Skær
vad hovedgaard, Ginnerup sogn, datter
af proprietær Christian Frederik Ca
røe og hustru Ernestine Caroline Adalberta Augusta, f. Wesenberg.
16. april 1901 r., 13. maj 1931 d. m.
Død i Hjørring den 22. dec. 1933.

KRESE, Adolph Andersen.
1924—1943.
Født den 25. jan. 1873 på Ny Hvide
gård ved Hjørring, søn af vej assistent
Søren Andersen og hustru Ane Thomine, f. Christensen.
1889 eksaminand, 1898 cand. polyt.,
Adolph Andersen Krese

1. april 1898—31. marts 1924 teknisk as
sistent ved Hjørring amts vejvæsen,
1. april 1924 amtsvej inspektør.
1. okt. 1898—1923 lærer ved den tek
niske skole i Hjørring og 1. jan. 1905—
1930 forstander for samme skole. 1932
—1943 formand for bestyrelsen for sko
len, 1916—1928 formand for Hjørring
skolekommission.
Gift den 31. aug. 1905 i Set. Catharina
kirke i Hjørring med Karen Marie
Nielsen, f. 31. marts 1884, datter af tøm
merhandler Peter Bloch Nielsen og hu
stru Anna Laurence, f. Høgsted.
19. nov. 1936 r. af dbg.

DAM, Niels Laurits. 1943—
Født den 11. juni 1898 i V. Hjermitslev sogn, Hjørring amt, søn af gårdejer
Niels Laurits Dam
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Christian Dam og hustru Inger Marie,
f. Andersen.
1917 student fra Wedels kursus, 1923
cand. polyt., juli—sep. 1923 ansat ved
Hjørring privatbaner, marts 1924—maj
1926 ansat ved Hedeselskabets kultur
tekniske afdeling i Slagelse, 1. juni 1926
—1. april 1943 teknisk vejassistent i
Hjørring amt, 1. april 1943 amtsvej in
spektør i Hjørring amt.
Arbejdsministeriets tilsynsførende i
henhold til loven om sløjfning af tyske
befæstningsværker.
1949 medlem af amtsvej inspektørfor
eningens bestyrelse. 1949 medlem af
ministeriet for offentlige arbejders vejregeludvalg og af statens tekniske vejkomité.
Gift den 7. maj 1927 med Else Corne
lia Nielsen, datter af gårdejer Cor
nelius Nielsen og hustru Louise Frede
rikke Caroline, f. Wørle.

A l b o r g amt
v. LORENTZEN, Carl Frederik Anton.
1842—1844.
Født den 18. juni 1795 i Rendsborg,
søn af districtschirurg v. Lorentzen paa
Samsø.
2. marts 1824 premierløjtnant i 3. jy
ske infanteriregiment, 13. juni 1834
kaptajns anciennitet, 1. juli 1842 kap
tajn i linien i 11. bat., 1842—1844 kom
pagnichef ved 11. bat. med garnison i
Alborg, 7. dec. 1846 landinspektør, 24.
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maj 1848 major, senere kmd. for 3. re
ser vebataillon, oberstløjtnant, 2. maj
1852 afsked fra hæren.
Afsked som amtsvej inspektør 1. jan.
1844.
Død 22. juni 1866 i Århus.
3. sep. 1848 r., 25. nov. 1850 d. m.,
12. dec. 1850 r. af sværdordenen.

MØLLER, Jens. 1844—1868.
Opsigtsførende i ingeniørkorpsets
vejtjeneste, 2 år opsynsmand i do. af 2.
kl. og 6 ¥2 år opsynsmand af 1. kl. I
1842 amtsvej betjent i Vejle amt, 1. april
1844 amtsvej inspektør i Ålborg amt.
Afgået som amtsvej inspektør 1. jan.
1868.

ASMUSSEN, Michael Overgaard.
1868—1876.
Født den 23. jan. 1828 i Flemminggaard ved Horsens.
Student 1845, cand, phil., gennemgik
blandt andet Den kgl. militærhøjskole
1845—1853, premierløjtnant i ingeniør
korpset 1. april 1853, i hvilket han gjor
de tjeneste til 1865, da han udtrådte af
armeen med pension. Deltog i felttoget
1864 og blev »for Bravour og Dygtig
hed decoreret med Ridderkorset den
29. April 1864.« Kaptajns charge og an
ciennitet 3. aug. 1864, kaptajn i inge
niørkorpsets forstærkning 27. sep. 1867,
amtsvej inspektør i Ålborg amt 1. jan.
1868—1. juni 1876, afsked fra hæren 13.
maj 1880.
Rejste til Brasilien i april 1880 og

ansattes ved udstikningen af denne
stats vestlige grænse, senere civilinge
niør i Sao Paolo.
Død 9. feb. 1892 i Sao Paolo (Brasi
lien) .

SCHLEGEL, Adolph Vilhelm Louis.
1876—1917.
Født den 14. marts 1846 i Klampenborg, søn af kgl. skovrider ved Sorø
(Christiansminde) Anton Ulrich Adolph
Schlegel og hustru Andrea, f. Weisler.
1863 eksaminand, 1870 cand. polyt.,
1867—1869 aftjent værnepligt som se
kondløjtnant i artilleriets krigsreserve,
1870 hos entreprenør L. Petersen ved
Skanderborg—Silkeborg - banens byg
ning, 1870—1871 ved statsbaneanlægge
ne Esbjerg—Lunderskov og Esbjerg—
Adolph Vilhelm Louis Schlegel

Holstebro jernbane, 1871—1872 afde
lingsingeniør ved bygningen af nord
vestsjællandske jernbane under entre
prenør L. Petersen og baron Gedalia,
1875—1876 ved forskellige arbejder, 1.
juni 1876 ansat som amtsvej inspektør
i Alborg amt.
Teknisk konsulent for Ålborg by
(indtil 1884) og for Hobro-Mariager
havneudvalg, 1899—1923 revisor for
Ars—Nibe—Svenstrup jernbane samt
revisor for Alborg—Hadsund jernbane.
Gift den 27. aug. 1872 i Frederiksberg
kirke med Gotharde Aurora Møller, f.
5. maj 1848 i København, Trinitatis
sogn (død i Ålborg 13. april 1912), dat
ter af koffardikaptajn Jørgen Peter
Møller og hustru Gertrud Kirstine, f.
Poulsen.
Afsked som amtsvej inspektør 30. juni
1917.
Død i Ålborg 21. maj 1923.
R. af dbg. 6. juni 1917.

TROELSEN, Martin Laurids.
1917—1947'
Født den 29. februar 1880 i Ikast, søn
af gårdejer Niels Troelsen og hustru
Maren, f. Lauridsen.
1899 student fra Lyceum, 1900 eksa
minand, 1901 cand. phil., 1907 cand. po
lyt., 1907—1908 ingeniør ved Det dan
ske hedeselskab i Viborg, 1908—1917
teknisk assistent ved Ringkøbing amts
vejvæsen, 1. juli 1917—1. januar 1947
ansat som amtsvej inspektør i Ålborg
amt.
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Martin Laurids Troelsen

Sagkyndig ved landvæsenskommis
sioner, skønsmand og opmand i arbejdsstridigheder adskillige gange, medlem
af amtsvej inspektørforeningens besty
relse (1933—1939).
Gift d. 2. feb. 1909 i Klosterkirken i
Horsens med Thyra Augusta Johansen,
født den 6. december 1880 i Bjerregrav
ved Randers, datter af lærer Kristian
Johansen og hustru Hanne Marie, f.
Christensen.
27. juli 1942 r. af dbg.

KIRKEGAARD, Christian Anton.
1947—

Født den 28. marts 1902 i Horsens,
Skanderborg amt, søn af kunstdrejer
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Peter Christian Kirkegaard og hustru
Laura Theodora Francisca, f. Fledelius.
1920 student fra Horsens statsskole,
1921 cand.phil., 1926 cand. polyt., marts
—maj 1926: Hos ingeniør V. B. Zeuten,
København (varmeanlæg), juni 1926
—februar 1927: Hos ingeniør Sig.
Bruun, København (formand og inge
niør ved asfaltbetonanlæg), 1. marts
1927 amtsvej assistent i Roskilde, 1. april
1936 teknisk assistent ved Roskilde
amts vejvæsen, 1. januar 1947 amtsvej inspektør i Ålborg amt.
1. april 1937—1. april 1946: medlem
af bestyrelsen for D.I.F.’s arbejdsgrup
pe for vejbygning og byplanlægning,
1937—1. okt. 1946 og 1. april 1947: Medlem
af A.I.F.’s forbundsråd, 30. maj 1937—
1. okt. 1946: Formand for A.I.F.’s grup
pe for civilingeniører, ansatte under
Christian Anton Kirkegaard

amtsvej inspektørerne, bivej sinspektørerne og lignende i Danmark.
Gift I) den 7. april 1927 med Ellen
Magdalene Tomasson (født den 17. dec.
1901, død den 6. nov. 1936), datter af
klosterpræst Thordur Tomas Tomas
son, Vemmetofte, og hustru Thora
Christine, f. Payberg, og II) den 8. maj
1941 med cand. mag. Else Christov,
datter af overretssagfører, godsforval
ter Otto Vilhelm Philip Christov, Gisselfeld, og hustru Caja Margrethe, f.
Westergaard.

August Adolph Meyer

Randers amt
MEYER, August Adolph.
1847—1899.

Født den 23. december 1819 på Jæ
gerspris, søn af kgl. inspektør Meyer,
Jægerspris, senere forpagter på Børglumkloster i Vendsyssel, og hustru, f.
Jacobsen. Begge forældre var sønder
jyder.
Meyer havde frekventeret Sorø aka
demi og blev senere forstkandidat. Et
år arbejdede han på det Petergårdske
distrikt, var derefter lærer ved ager
dyrkningsinstituttet på Haraidslund
ved Århus, ligeledes paa Hofmandsga
ve ved Odense (vistnok væsentlig i
landmåling), indtil 1. okt. 1847, da han
blev vej inspektør i Randers amt.
Fra 1858 var Meyer landvæsenskom
missær.

Flere betydelige hovedlandeveje som
Århus—Grenå, Grenå—Ebeltoft, Ran
ders—Grenå, Drastrup—Følle er an
lagt af Meyer.
Meyer blev gift 1850 med Christiane
Catharine Olsen, datter af godsinspek
tør og kancelliråd Olsen på Kalø og
dennes hustru, f. Bøgh. Et årstid boede
han i Randers, men flyttede så til Kalø
skovridersted (på Mols), hvor han
døde.
Meyer havde søgt sin afsked til 1.
april 1899, men døde d. 23. marts 1899.
Meyer var justitsråd, r. og d. m.

HØST, Hans Peter. 1899—1920.
Født den 14. jan. 1857 paa Støvring
gård ved Randers, søn af godsforval-
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Niels Bygom Krarup og hustru Marie
Amalie, f. Aarestrup.
Død 1930.
R. af dbg. 1923.

MADSEN, Jacob Frederik.
1920—1931.

Hans Peter Høst

ter paa Støvringgård kloster, justits
råd Frederik Stoud Høst og hustru Jo
hanne Margrethe, f. Mollerup.
1874 student, Randers, 1875 cand.
phil., 1875 eksaminand, 1880 cand. po
lyt., samme år rejse til Paris med un
derstøttelse fra kommunitetet, 1881—
1899 vej assistent i Randers amt, først
ved Rønde ved Kalø, fra 1. april 1882 i
Randers, 1. april 1899—30. juni 1920
vej- og vandinspektør i Randers amt,
fra 1. juli 1920 varetog han i nogle år
amtsvej væsnets regnskabsvæsen.
1901—1919 medlem af Randers byg
ningskommission, medlem af menig
hedsrådet for Set. Mortens sogn i Ran
ders, 1915 landvæsenskommissær i
Randers amtsrådskreds.
Gift den 18. aug. 1887 i København
med Anna Elisabeth Krarup, datter af
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Født den 21. sept. 1887 i BringstrupSigersted sogn ved Ringsted, søn af
gårdejer Jens Peder Madsen og hustru
Johanne, f. Jensen.
1905 eksaminand, 1911 cand. polyt.,
1912 aftjent værnepligt, 1912—1913 as
sistent hos ingeniør Chr. Thorup, Kø
benhavn, 1913 assistent hos driftsbe
styrer Johs. Friis, Præstø, under fuld
førelse af Præstø—Mern-banen, 1914
assistent hos ingeniør K. Møller Holst
Jacob Frederik Madsen

ved projekteringen af Troldhede—Kol
ding—Vejen jernbane, 1914 indkaldt
ved sikringsstyrken, 1915 ingeniør ved
Københavns sporveje, 1915—1916 ind
kaldt ved sikringsstyrken, 1916—1918
ingeniør hos entreprenørerne Carl J.
Hansen & Rambøll under bygningen af
Funder—Bramminge-banens sektion 6,
1918—1920 teknisk assistent ved Ran
ders amts vejvæsen, 1. juli 1920—1. sep
tember 1931 amtsvej inspektør i Ran
ders amt.
uSm.

DRACHMANN, Ejnar Christian.
1931—1936.

Født 22. maj 1898 i Gimming, søn af
gårdejer Jens Peter Drachmann og
hustru Ane Marie Kirstine, f. Jakobsen.

1917 student, Randers statsskole, 1917
indskr. eksaminand, 1918 cand, phil.,
1922 cand. polyt., 15. sept. 1922—31. juli
1924 assist, ingeniør ved Randers hav
nevæsen, 1. dec. 1924—31. aug. 1925
ingeniør ved The Braden Copper Co.,
Sewell, Rancagua, Chile, 1. sept. 1925
—15. marts 1926 ingeniør i Obras Irrigacion, Chimpay, F.C.S., Argentina, 1.
april 1926—30. april 1929 assist, inge
niør ved amtsvej inspektøren i Skan
derborg amt, 1. maj 1929—1. sept. 1931
assist, ingeniør ved amtsvej inspektø
ren i Randers amt, 1. sept. 1931—16.
maj 1936 amtsvej inspektør i Randers.
Gift med Ester Marie Meta Chri
stensen, datter af lods Niels Christen
sen, Udbyhøj pr. Ørsted, og hustru
Nikoline Christine Marie, f. Nielsen.
Død 16. maj 1936.

Ejnar Christian Drachmann

PEDERSEN, Peder Vilhelm. 1936—
Født den 15. juli 1901 i Karleby, Fal
ster, søn af gårdejer Anders Christian
Pedersen og hustru Helene Kristine,
f. Andersen.
1921 student fra Nykøbing F. kate
dralskole, 1922 cand. phil., 1926 cand.
polyt., 1926—1927 tilsynsførende ved
ombygning af svineslagteriet i Nykø
bing F., 1. okt. 1927—1. nov. 1931 assi
stent ved Maribo amts vejvæsen i Nak
skov, 1. nov. 1931—1. juni 1936 ingeniør
ved Randers amts vejvæsen, 1. juni
1936 amtsvej inspektør i Randers amt.
Studierejser i England og Frankrig
1931, Tyskland 1931, Norge 1937.
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Århus amt
MÜLLER, Hans Joachim.
1848—1894.

Peder Vilhelm Pedersen

Medlem af Hadsundbroens besty
relse 1936—, af Ministeriet for offent
lige arbejders vej regeludvalg 1939—,
af afvandingskommissionen for Ran
ders amtsrådskreds 1942—, af industri
rådets tjære- og asfaltudvalg 1944—,
medlem af amtsvej inspektørforenin
gens bestyrelse 1944—, medlem af be
styrelsen for Dansk ingeniørforenings
afdeling for midtjylland 1942—48, for
mand 1944—48, medlem af Dansk inge
niørforenings repræsentantskab 1944—
46 og af dens hovedbestyrelse 1946—.
Gift den 12. feb. 1927 med Sarah Eli
sabeth Zehngraff, datter af skræd
dermester Ludvig Zehngraff og hustru
Kristine, f. Hansen.
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Født den 3. sept. 1821 paa Spejdergaard, søn af kgl. Skovrider paa Fal
ster Müller.
Efter forud nogle år at have været
i vejvæsnets tjeneste under ingeniør
korpset ansattes han som vej- og vand
inspektør i Arhus amt 1. maj 1848, og
i denne Stilling forblev han i 47 år til
sin død 26. nov. 1894.
I september 1890 udnævntes vej in
spektør Müller til justitsråd.
I 1849 ægtede han Eva Marie Emilie
Knudsen, datter af told- og konsump
tionsoverbetjent, krigsråd Hans Wil
helm Knudsen og hustru Johanne, f.
Hartmann.
Hans Joachim Müller

fjord), nov. 1890—april 1891 ophold i
hjemmet i Ormslev, sysselsat med et
projekt til et lokalt jernbaneanlæg
m. m., 1. maj 1891—31. maj 1895 assi
sterende ingeniør ved vandbygnings
væsnet i Esbjerg og Harboøre, 1. juni
1895—1. okt. 1903 vej- og vandinspek
tør i Arhus amt, 1904—1910 ved Jydsk
telefon-aktieselskab, nov. 1910—31. okt.
1928 hos havneingeniøren i Århus.
Gift den 4. maj 1893 med Marie Eli
sabeth Fabricius, f. 15. aug. 1868 paa
Drejø, datter af sognepræst i Holme og
Tranbjerg ved Arhus Adam Christoffer
Fabricius og hustru Nikoline Frede
rikke, f. Jensen.
Død i juni 1937.
Herman Peter Søren Lassen Gudme

GUDME, Herman Peter Søren Lassen.
1895—1903.
Født den 15. feb. 1861 i Lumby ved
Odense, søn af daværende landbrugs
skolebestyrer i Lumby, senere sogne
præst og provst i Ormslev og Kolt ved
Arhus, Ivar de Hemmer Gudme og hu
stru Marie Maltea Kirstine, f. Lassen.
1879 student fra Arhus latinskole,
1880 cand, phil., 1880 eksaminand, 1887
cand. polyt., marts—maj 1887 tegner
ved 4. ingeniørdirektions 1. bygnings
distrikt, 4. juni—2. okt. 1887 aftjent
værnepligt ved fæstningsartilleriet,
okt. 1887—april 1888 gik han på kunst
akademiet, april 1888—dec. 1889 atter
ved befæstningsarbejdet om Køben
havn (4. ingeniørdirektions 1. byg
ningsdistrikt), dec. 1889—feb. 1890 gik
han paa malerskole, marts—okt. 1890
ansat ved Biologisk station (Holbæk

PETERSEN, Carl Martin. 1903—1906.
Amtsvej inspektør i Århus amt 1903
—1906. (Biografi se under Roskilde amt).
Carl Martin Petersen
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lærer på Teknisk skole i Viborg i byg
nings- og maskinfag. Meddelt beskik
kelse som landvæsenskommissær fra
1913 og som formand for kystkommis
sionerne i Århus og Skanderborg amts
rådskredse i 1906 og 1915.
Gift med Regine Møller, datter af
proprietær Christian Lodberg Krarup
Møller og hustru Maren, f. Nielsen
Sparre, af Eskerød.
Rd. af dbg. 1930.
Død 30. maj 1940.

CHRISTOFFERSEN, C. A. 1932—
Søren Peter Rasmussen

RASMUSSEN, Søren Peter.
1906—1932.

Født den 24. jan. 1862 i Skejby ved
Arhus, søn af landmand Rasmus Søren
sen og hustru Marie, f. Jønson.
Afgået fra hærens elevskole i 1879
og fra ingeniørkorpset som sergent
1883, 1883—1885 assistent paa Frede
riksberg papirfabrik, 1. okt. 1885—31.
dec. 1890 teknisk assistent ved Ringkø
bing amts vejvæsen, 1. jan. 1890—31.
april 1895 vej assistent i Vejle amt, 1.
maj 1895—30. sep. 1906 teknisk vej assi
stent i Viborg amt, fra 1. okt. 1906—1.
april 1932 amtsvej- og vandinspektør
i Arhus amt.
I årene 1887—1906 ved siden af vej
tjenesten beskæftiget med bygnings
væsen (mejerianlæg, epidemisygehuse
m.m.), kloak- og afvandingsanlæg samt
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Født i Sdr. Nærå, Odense amt, søn
af R. Christoffersen og hustru Signe,
f. Larsen.
C. A. Christoffersen

Student fra Odense katedralskole,
cand, phil., 1920 cand, polyt., ansat
hos Monberg & Thorsen, København,
m. fl., vejassistent i Hjørring, teknisk
vejassistent i Århus, amtsvej- og vandinspektør i Århus.
Formand for amtsvandinspektørforeningen, landvæsenskommissær.
Gift med Sonja Heerfordt, datter
af købmand Otto Heerfordt og hustru
Regine, f. Carlsen.

Skanderborg amt
RYBERG, Hans.
1846—1850.
Vej inspektør i Hjørring amt fra 1.
jan. 1844, ansat som vej inspektør i
Skanderborg amt 23. okt. 1846.
Død 23. aug. 1851.

MØLLER, Frederik.
1850—1856.
Født den 19. okt. 1802.
Var oprindelig bygmester. Udførte
Broarbejdet ved det store chausséanlæg i Jylland i begyndelsen af forrige
århundrede og opførte således 30 store
broer, heraf 23 hvælvede granitbroer.
Den første bro byggede han 1836 ved
Højenlunde. Tilhuggede og opstillede
mindestenen for kong Frederik den
sjette paa Slotsbanken ved Skander-

Frederik Møller

borg 1845. 1850—1856 vejinspektør i
Skanderborg amt.
Vej inspektør Møller var hele sin le
vetid knyttet til Skanderborg, var en
tid formand i borgerrepræsentationen,
chef for brandvæsnet og indtil kort før
sin død forligsmægler.
Gift den 20. nov. 1823 med Johanne
Fregerslev, datter af brænderiejer Fregerslev, Skanderborg.
Død i 1899.

WEINHOLT, Julius Frederik Castonier.
1856—1899.

Født den 11. jan. 1819 i Svinninge
sogn på Sjælland, søn af vej piqueur
Hans Mandise Weinholt og hustru Faldine Birgithe, f. Brandt.
Weinholt blev opdraget hos general
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Gift med Christiane Amalie Knud
sen, datter af toldkontrollør, krigsråd
Knudsen i Arhus og hustru Konradine,
f. Hartmann.

MØLLER, Valdemar. 1899—1909.

Julius Frederik Castonier Weinholt

Castonier i Fredericia, i hvis hus han
var fra det sjette til det tolvte år. Han
måtte derefter ud at tjene til sit brød,
idet han til sin konfirmation i foråret
1833 var ansat paa postkontoret i Snoghøj. Derefter blev han kontorist på Ag
gersvold godskontor fra juni 1833 til
sep. 1835 og på Vindekilde gods
kontor til 1. maj 1838. Har senere væ
ret ansat på amtstuen i Kalundborg og
Arhus, indtil han i 1843 fik ansættelse
i vejvæsnets tjeneste under ingeniør
korpset med oberst Wenck som fore
sat. I vejvæsnets tjeneste fungerede
han først som vej assistent med bopæl
forskellige steder i Skanderborg amt,
1. nov. 1856 ansat som vej inspektør i
Skanderborg amt.
Tog sin afsked i 1899 og døde den 11.
juni 1912 i sit 94. år.
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Født den 31. jan. 1844, søn af vejinspektør F. Møller.
Han var uddannet som tømrer, assi
sterede i faderens virksomhed, indtil
han i 1873 blev ansat som vej assistent
og kom i denne stilling til at fuldføre
vejanlæget Låsby—Sorring. 1. aug.
1899 blev V. Møller ansat som vej in
spektør i Skanderborg amt, hvilken
stilling han beklædte til sin død.
Gift den 23. okt. 1896 med Nielsine
Dalby.
Død den 9. marts 1909.
Valdemar Møller

Johan Ditlev Jespersen

mand for Sønderjydsk forening for Ma
ribo og omegn, medlem af amtsvej in
spektørforeningens bestyrelse, Dansk
ingeniørforenings tekniske vej komité
og repræsentantskab, formand for
Skanderup sogns menighedsråd samt
Sønderjydsk forening for Skanderborg
og omegn og for nævninge-grundlisten
for Skanderup-Stillinge kommune, til
lige medlem af Hjemslev og Gjern her
reders provstiudvalg.
Gift 16. okt. 1903 i Kastrup ved Vor
dingborg med Agnete Lange, f. den 22.
juni 1879, datter af forfatter, professor
cand. theol. Thomas Lange og hustru
Fanny, f. Gjellerup.
R. af dbg. 1935.
Død den 6. marts 1940.

JESPERSEN, Johan Ditlev.
1909—1940.

Født den 28. nov. 1876 i Stataf ved
Haslev, søn af prokurator Christian
Eliezar Jespersen og hustru Petrine
Marie, f. Heje.
1894 realeksamen fra Tøxens skole
i Køge, 1896 eksaminand, 1902 cand.
polyt., 1. marts—7. sep. 1902 assistent
ved den polytekniske læreanstalts
landmålingsøvelser, 8. sep. 1902—10.
sep. 1908 vej- og vandassistent i Maribo
amt, 1. okt. 1907—sep. 1908 inspektør
og lærer ved Maribo tekniske skole, 11.
sep. 1908—31. marts 1909 vej- og vand
assistent i Skanderborg amt, 1. april
1909 vej- og vandinspektør samme sted,
12. jan. 1910—6. marts 1940 landvæ
senskommissær i Skanderborg amts
rådskreds, medstifter af og første for-

ERIKSEN, Carl Marqvardt.
1940—

Født den 22. april 1889 i Odense, søn
af blikkenslagermester C. M. Eriksen
og hustru Theresia, f. Christensen.
1906 afgang fra hærens elevskole,
1906—1912 tjeneste ved ingeniørregi
mentet, 1. feb. 1912 ansat som teknisk
vej assistent ved Skanderborg amtsvej
væsen, 1. juli 1940 ansat som amtsvej inspektør i Skanderborg amt.
Medlem af Skanderborg byråd, for
mand for Skanderborg håndværker
forening, Skanderborg luftværnsfor
ening og Sønderjydsk forening for
Skanderborg og omegn.
Gift den 5. jan. 1940 med Asta Niel-
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CHRISTENSEN, Christian.
1844—1868.
Født 1809.
3. juli 1838—1. maj 1844 vej betjent
under ingeniørkorpset. Fra 1. marts
1844 ansat som vej betjent ved de min
dre landeveje i Vejle amt, men så vidt
ses først tiltrådt 1. maj 1844. Fra 18.
sep. 1856 benævnes han amtsvej inspecteur og var fra 1863 pligtig til at bære
den i indenrigsministeriets cirkulære
af 16. aug. 1856 anordnede embeds
dragt (uniform). Efter vejloven af 1867
afskediges han med pension og fratræ
der 30. juni 1868.
Død 3. juni 1884.
Carl Marquardt Eriksen

sen, datter af overpakmester Chr. Niel
sen Damm og hustru Marie, f. Ander
sen.

Vejle amt
Om tiden 1842—1850, se Svendborg
amt.
MØLLER, J.
Vej betjent ved de mindre landeveje
i amtet indtil 1. april 1844, fra hvilket
tidspunkt han ansattes som vej betjent
under Alborg amt.
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KIDDE, Henrik Christian. 1868—1893.

Født den 3. april 1818 paa Kiddegård
ved Jelling, søn af kammerråd, land
inspektør H. Kidde og hustru Christine,
f. Sager.
Kidde havde dansk juridisk eksamen
og landmåler-eksamen og blev senere
creeret som landinspektør. Som sådan
virkede han i Vejle, indtil han 1. feb.
1868 valgtes til amtsvej- og vandin
spektør i Vejle amt, idet han dog be
gyndte at virke som sådan allerede 25.
nov. 1867, blandt andet med udarbej
delse af forslag til amtsvej væsnets or
ganisation.
Kidde var foruden landinspektør al
lerede ved sin ansættelse kammerråd
og landvæsenskommissær og havde
sidstnævnte hverv til sin afsked 1893.

Henrik Christian Kidde

Han havde tidligere været herredsfuld
mægtig.
Gift den 14. juni 1871 med Inger Dor
thea Corneliussen, datter af lærer ved
Vejle borgerskole Hans Corneliussen.
31. marts 1893 tog Kidde sin afsked
og blev samtidig udnævnt til r. af dbg.
Kidde havde været et virksomt med
lem af bestyrelsen for Vejle—Give-ba
nen og fortsatte hermed efter sin af
sked som vej inspektør indtil sin død
1. okt. 1894.

1872 student, 1873 cand. phil., 1875
eksaminand, 1879 cand. polyt., 1. juli
1879—31. marts 1893 teknisk assistent
ved Vejle amt vej- og vandløbs væsen,
1879—1886 fungeret som Vejle bys tek
niske konsulent, 1. april 1893—30. juni
1923 vej- og vandinspektør i Vejle amt.
1894—1923 landvæsenskommissær i
Vejle amtsrådsdistrikt, 1. jan. 1895—
30. okt. 1916 formand for Vejle tekni
ske selskabs skole, 1909 medlem af
taksationskommsisionen for jernbaner
ne Kolding-Heils-Heilsminde og Kolding-Taps-Ødis-Vamdrup, valgt af Vej
le amtsråd, 1915—1916 og 1923—1924
formand for kystkommissionen for
Vejle amtsråds kreds, 1916—1923 for
mand for Vejle ingeniørforening, 1921
—1924 medlem af Dansk ingeniørfor
enings tekniske vej komité, valgt af
Ivar Joachim Gustav Schmith

SCHMITH, Ivar Joachim Gustav.
1893—1923.
Født den 22. maj 1853 i Kolding, søn
af overlærer ved Ålborg kathedralskole Henrik Jørgen Julius Schmith og
hustru Hansine Chrestense, f. Gudme.

71

amtsvej inspektørforeningen, 1922—1923
formand for amtsvej inspektørforenin
gen og derefter æresmedlem af for
eningen.
Gift 29. nov. 1881 med Martha Wøldike, datter af forlagsboghandler Frede
rik Wøldike og hustru Sally Elisabeth,
f. Gundestrup.
En datter er gift med amtsvej inspek
tør Biering-Sørensen, Thisted.
22. feb. 1905 justitsråd, 1920 efter an
søgning fritaget for titlen. 1. maj 1916
rd. af dbg.
Død i Brønshøj 16. jan. 1934.

JENSEN, Hans. 1923—1944.

Født den 27. april 1885 i GI. Sole,
0. Snede sogn ved Vejle, søn af gårdejer
Hans Jensen

Jens Peter Jensen og hustru Marie Kir
sten Hansdatter, f. Sørensen.
1902 eksaminand, 1908 kandidat, 1909
og begyndelsen af 1910 assisterende in
geniør ved Horsens kommunes havne
ombygning, derefter indtil 1911 assiste
rende ingeniør ved Vejle kommune,
1911 og halvdelen af 1912 tilsynsføren
de ingeniør ved anlæg af Rødkærsbro
—Kellerup banen, 1912—1914 ingeniør
ved anlæg af Vandel—Grindsted ba
nen, 1. jan. 1915—30. juni 1923 assiste
rende ingeniør ved Vejle amts vejvæ
sen, 1. juli 1923 ansat som amtsvej- og
vandinspektør i Vejle amt, teknisk
konsulent for Vejle—Vandel—Grind
sted banen fra 1. april 1930 og statens
tilsynsførende med land vindingsarbej
der fra 1941 til sin død. Endelig var han
formand for kystkommissionen for
Vejle amtsrådskreds.
Gift den 14. dec. 1923 med Marie Vilhelmine Michelsen, datter af gårdejer
Julius Theodor Michelsen og hustru
Kirsten, f. Johansen.
Død den 22. nov. 1944.

KRISTENSEN, Johannes Anton.
1945—

Født den 23. dec. 1898 i Gjerlev by,
Randers amt, søn af snedkermester Pe
der Kristian Kristensen og hustru Jenstine, f. Sørensen.
1919 student fra Randers statsskole,
1919 eksaminand, 1920 filosoficum, 1925
cand. polyt., 1925—1926 ingeniør ved
Åbenrå amts vejvæsen, 1926—1928 til
synsførende ingeniør ved vejanlæg un-
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med land vindingsarbejder i Vejle amt,
1945— arbejds- og socialministeriets
tilsynsførende med sløjfning af tank
grave m. v. i Vejle amt.
1933—1934 medlem af bestyrelsen for
Sønderj yIlands ingeniørforening, 1946
medlem af bestyrelsen for Vejle inge
niørforening, 1946 amtsvej inspektør
foreningens repræsentant i vej komi
teens vej belysningsudvalg.
Gift den 14. april 1927 med Helga
Laura Petra Jensen, datter af arrest
forvarer Jens Peter Jensen og hustru
Christine, f. Nielsen.

Johannes Anton Kristensen

der Sønderborg amts vejvæsen, 1928—
1934 teknisk vej assistent ved Sønder
borg amts vejvæsen, 1. dec. 1934—30.
sep. 1937 ingeniør ved overvej inspek
toratet, 1. okt. 1937—28. feb. 1945 inge
niør ved vejkontoret i ministeriet for
offentlige arbejder, 1. marts 1945 amts
vejinspektør ved Vejle amts vejvæsen.
1940—1945 medlem af det af Køben
havns havnebestyrelse nedsatte tek
niker-udvalg angående Københavns
havns fremtidige udvidelsesmulighe
der, 1944—1945 beskikket som teknisk
sekretær i det af ministeriet for offent
lige arbejder nedsatte udvalg angåen
de trafikforbindelserne til Københavns
lufthavn, 1944—1945 medlem af sekre
tariatet for det af indenrigsministeriet
nedsatte samordningsudvalg for Kø
benhavns omegnskommuner, 1945—
landbrugsministeriets tilsynsførende

Viborg amt
v. GEDDE, Christian Wilhelm Truels.
1846—1847.

Født den 3. maj 1799 i København,
døbt den 12. juni 1799 i den tyske gar
nisonskirke i København, søn af kap
tajn af fodfolket ved kongens regiment
Ove Unger Rosenkrantz von Gedde og
hustru Juliane Amalie von Gedde, f.
Fleming.
4. april 1812 landcadet, 28. dec. 1819
secondløjtnant af fodfolket ved 3. jydske infanteriregiment, 12. nov. 1833
premierløjtnant. Ved hærreduktionen
i 1842 afskediget som kaptajn. I 14 år
lærer ved 3. jydske infanteriregiments
undervisningsanstalt for underoffice
rer i Alborg. 1. maj 1846 vej inspektør
i Viborg amt.
von Gedde har været konstitueret
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som landfoged på Læsø fra ca. 1854 til
stillingen nedlagdes ved reskript af 13.
nov. 1858. Endvidere har han til sin
død forestået skatteopkrævningen på
Læsø, og han har været beskikket som
formand for bjergningskomiteen.
Gift den 25. august 1835 med Johan
ne Gr aae, f. den 3. april 1806 i Visby
præstegård, datter af sognepræst Knud
Graae og hustru Johanne, f. Gynther.
Afgået som vej inspektør den 30. april
1847.
Død den 8. nov. 1866 på Klitgården,
Byrum sogn, Læsø.

hustru Frederikke Agnethe, f. Smith.
18. maj 1843 landmålereksamen, 10.
nov. 1845 exam, jur., nedsatte sig i Vi
borg som landmåler, stiftslandinspek
tør i Viborg stift, konstitueret som vejinspektør den 1. maj 1847, ansat som
vej inspektør 1. nov. 1847. Afgået som
vejinspektør 30. april 1855.
Gift den 29. okt. 1852 med Anny
Cathinka Kornerup, f. 2. okt. 1832, dat
ter af etatsråd, kgl. bygningsinspektør
Peter Ernst Iver Kornerup og hustru
Sophie Dorothea, f. Borch.
Død den 19. april 1862 og begravet
på Frederiksberg.

FOSS, Vilhelm Daniel Christian.
1847—1855.

Født den 24. dec. 1823 i Nakskov, søn
af borgmester, etatsråd Laurits Foss og
Vilhelm Daniel Christian Foss
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ULRICH, Erasmus Vilhelm Theodor.
1855—1894.
Født d. 12. dec. 1824 på Ganneskovhus, Alslev sogn, Præstø amt, søn af
skovrider Niels Brock Ulrich og hustru
Dorothea Magdalene, f. Wørpel.
Tog eksamen som examinatus juris
1843. Var først landmåler og senere
overvej betjent i Viborg amt fra 1. april
1853. Ansat som vej inspektør 1. maj
1855. Amtsvej inspektør 1867. Afgået
som amtsvej inspektør 30. okt. 1894. Di
rektør i Viborg sparekasse. Justitsråd
1891.
Gift 28. juli 1854 med Christiane
Amalie Lütken, f. 28. juli 1828 i Ring
købing, død 1. okt. 1893, datter af kam
merråd Jørgen Carl Lütken og hustru
Elisabeth Cathrine, f. Pram.
Medlem af Bestyrelsen for Viborg

Erasmus Vilhelm Theodor Ulrich

bys og omegns sparekasse. Medlem af
Viborg byråd.
Død i Viborg 20. marts 1903.

DALBERG, Axel Thor Sciavitsky.
1894—1912.
Født den 28. nov. 1840 i København,
Helliggejst sogn, søn af amtsforvalter
Dalberg, Viborg, og hustru Ingeborg
Frederikke Martha, f. Hansen.
Fik 14. april 1862 bestalling som land
inspektør. Blev ansat under Viborg
amts vejvæsen 1868, først som vej assi
stent 1868—1872 og derefter som bi
vejsinspektør 1872—1894. Derefter 1894
—1. april 1912 tillige amtsvej- og vand
inspektør, hvorefter han fremdeles fun

Axel Thor Sciavitsky Dalberg

gerede som amtsvand- og bivej inspek
tør til sin død 15. feb. 1913.
Fik 25. maj 1900 kgl. beskikkelse som
medlem af direktionen for Viborg
sindssygeanstalt. 1867—1869 medlem af
Viborg borgerrepræsentation, og fra
1886 i flere perioder medlem af Viborg
byråd.
Gift 27. juli 1866 med Andriette Ca
thrine Petrea Ring, datter af amtsfor
valter Lauritz Ring og hustru Kirstine
Margrethe, f. Völkersen.
R. af dbg. 16. juli 1901.

DALBERG, Axel Viggo Sciavitsky.
1912—
Født den 16. april 1880 i Viborg, søn
af amtsvej inspektør A. T. S. Dalberg
og hustru Andriette, f. Ring.
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Thisted, amt
HUSEN, Peter. 1852—1864.
Axel Viggo Sciavitsky Dalberg

1898 student, 1899 eksaminand, 1906
cand. polyt., 28. feb.—31. aug. 1906 an
sat hos anlægsentreprenøren for Silke
borg—Langå-banens parcel I, 14. okt.
1906—24. april 1907 assisterende inge
niør hos en privat ingeniør i Køben
havn, 1907—1909 assisterende ingeniør
ved Frederiksberg kommunes tekni
ske forvaltnings 2. afd. 1. marts 1909—
31. marts 1912 vejinspektør i Viborg
amt og fra 1. april 1912 amtsvej inspek
tør samme sted. 1920 landvæsenskom
missær, 1921 amtsvalgt medlem af
fredningsnævnet for Viborg amtsråds
kreds.
Gift den 6. maj 1909 i Holmens kirke
med Emma Margrethe Dalberg, datter
af varemægler Thor Stenzel Dalberg
og hustru Alvilda Louise, f. Ring.
R. af dbg. 1. maj 1935.
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Amtsvej inspektør 4. maj 1852—1. jan.
1864.
(Biografi se under Svendborg amt.)

Peter Husen

Buchhave

BUCHHAVE, justitsråd.
1864—1901.

Amtsvej inspektør 1. jan. 1864—1.
juni 1901.

Lars Peter Enevold Dalsgaard

Gift 27. marts 1901 med Hansine Ka
thrine Larsen, datter af bygmester
Hans Larsen.

B1ER1NG-SØRENSEN, Johannes
Gunnar. 1920—
DALSGAARD, Lars Peter Enevold.
1901—1920.

Født den 25. marts 1871 i Bjergby
sogn, søn af gårdejer Niels Dalsgaard
og hustru Maren Kirstine, f. Lausten.
Uddannet som landbrugskandidat,
ansættelse i Det danske hedeselskab
1898—1901, amtsvej inspektør i Thisted
amt 1. juni 1901—1920, derefter amts
vejinspektør i Sønderborg amt fra 1920
(se dette).

Født 9. okt. 1887 i København, søn
af professor, dr. phil. Søren Sørensen
og hustru Sophie Elisabeth, f. Biering.
1906 student fra Lyceum, 1907 cand.
phil., 1911 cand. polyt., 1911 assistent
hos stadsingeniøren i København, der
efter af tjent værnepligt, 1912 ansat hos.
amtsvej inspektøren for Københavns
amt, 1914—1916 indkaldt til sikrings
styrken og på kornetskolen ved fæst
ningsartilleriet, sekondløjtnant den 15.
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Ringkøbing amt
HYLLING, Sigismund.
Amtsvej inspektør fra 1. okt. 1851.

FRELLESVIG, Karl Frederik Julius
Mathiasen. 1875—1909.

Johannes Gunnar Biering-Sørensen

okt. 1915, 1912—1916 assistent ved Vejle
amts vejvæsen, 1916—1920 assistent
ved Ribe amts vejvæsen, 1. nov. 1920
ansat som amtsvej inspektør i Thisted
amt.
Gift 3. nov. 1917 med Karen de Hem
mer Wøldike Schmith, datter af amts
vejinspektør I. J. G. Schmith og hustru
Martha, f. Wøldike.
10. sep. 1946 r. af dbg.
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Født den 5. aug. 1838 i Helsingør.
Gennemgik hærens elevskole. Der
fra guide i generalstaben. Deltog i kri
gen 1864. 1868 teknisk assistent ved Ar
hus amts vejvæsen, hvor han virkede
i fem år, derefter 1873—1875 assistent
i Præstø amt med station i Fakse, 1.
jan. 1875—1. april 1909 amtsvej inspek
tør i Ringkøbing amt.
Død i København den 18. feb. 1923.
1888 udnævnt til justitsråd. R. af
dbg.
Karl Frederik Julius Mathiasen Frellesvig

ELLERT, Søren. 1909—1920.

PARBO, Johannes. 1920—1921.

Amtsvej inspektør i Ringkøbing amt
1. april 1909—1. okt. 1920.

Amtsvej inspektør i Ringkøbing amt
1. okt. 1920—31. marts 1921.

(Biografi se under Holbæk amt.)

(Biografi se under Roskilde amt.)

JENSEN, Jens Anton. 1921—1946.

Født den 5. sep. 1875 i Bælum, søn af
murer Jens Peter Jensen og hustru Ane
Johanne Andersen.
Først udlært som murer, 1901 stu
dent fra lyceum, 1901 eksaminand, 1909
cand. polyt., foråret 1909 tegnearbejde
for entreprenør Monberg, 1. juni 1909
—1. dec. 1911 assisterende ingeniør hos
ingeniør Werner ved udstikningen og
projekteringen af Ryomgård—Gjerrild
banen, 1. jan. 1912—31. marts 1921 in-
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Jens Anton Jensen

geniør hos entreprenørerne Fibiger &
Villefrance (anlæg af Give—Herning
banen og ombygning af Vejle—Give
banen og parcel af Funder—Bramminge banen m. m.), 1. april 1921—1. april
1946 amtsvej inspektør i Ringkøbing
amt.
23. nov. 1909 gift med Elise Lundsgaard, født den 25. marts 1881, datter
af gårdejer Peder Lundsgaard og hu
stru Karen Lundsgaard.
R. af dbg.

Rasmus Bjerring Mortensen

Student 1919 fra Marselisborg skole,
eksaminand 1919, cand. polyt. 1925
assisterende ingeniør ved Ringkøbing
amts vejvæsen 1. aug. 1926—1. april
1927, teknisk assistent samme sted 1.
april 1927—1. april 1946, amtsvej inspek
tør i Ringkøbing amt 1. april 1946.
Ugift.

Ribe amt
SCHMIDT. 1849—1891.

MORTENSEN, Rasmus Bjerring.
1946—

Født den 5. jan. 1901 i Brabrand, Ar
hus amt, søn af gårdejer Marius Mor
tensen og hustru Petrea, f. Bjerring.
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Modtog 1849 som lieutenant i ar
meen afsked i nåde fra krigstjenesten.
Amtsvej inspektør i Ribe amt 1. feb.
1849—1. okt. 1891.
Blev udnævnt til justitsråd.

MØLLER, Aksel Theodor. 1891—1894
Uddannet som landinspektør. Inden
ansættelsen som vej- og vandinspektør
i Ribe amt ansat som bivejsassistent
ved samme. Ansat som amtsvej- og
vandinspektør i Ribe amt 1. okt. 1891
—1. juli 1894.
Død i funktionsperioden.

HØYER, Christen Skibsted.
1894—1920.

Født den 28. feb. 1855 paa Jægerum
i Brovst sogn, Øster Hanherred, søn af
proprietær Christian Høyer og hustru
Margrethe Marie Christine, f. Skibsted.
1872 eksaminand, 1878 cand. polyt.,
1878—1881 ved forskellige havne- og
udtørringsarbejder, 1. juni 1881—30.
Christen Skibsted Høyer

april 1884 teknisk assistent ved Ring
købing amts vejvæsen, 1. maj 1884—30.
sep. 1894 første assistent ved Frede
riksborg amtsvej- og bygningsvæsen
med bopæl i Hillerød, 1. okt. 1894 ind
til sin død 27. nov. 1920 amtsvej- og
vandinspektør i Ribe amt.
20. feb. 1905—27. nov. 1920 medlem
af bestyrelsen for åndssvageanstalten
i Ribe, 1. jan. 1915—27. nov. 1920 land
væsenskommissær for Ribe amtsråds
kreds, 1907 og 1915 medlem af kyst
kommissionen for Ribe amtsrådskreds.
Gift den 15. sep. 1899 med Bodil
Kirstine Hansdatter, datter af gårdejer
Hans Andersen og hustru Ane Hans
datter.
31. okt. 1907 r. af dbg.

KÆRN, Ejnar Nielsen. 1921—1947.

Født den 23. maj 1877 i København,
søn af kasserer hos A/S Burmeister &
Wain, cand. jur. Carl Johan William
Nielsen Kærn og hustru Clara Augusta
Vilhelmine, f. Wandall.
1895 eksaminand, 1901 cand, polyt.,
feb. 1901 assisterende ingeniør hos J.
V. W. Konow ved tegnearbejde, 16.
marts—5. nov. 1901 og feb. 1902—30.
april 1905 ingeniør hos G. R. Øllgaard,
Hellerup, 8. juni 1905—21. juni 1906
tegner hos forskellige ingeniørfirmaer
i U.S.A., 21. juni 1906—31. okt. 1907 as
sisterende ingeniør hos H. S. Jandon,
civilingeniør, Thamasville Ga., 1. april
1908—31. juli 1912 bygningsinspektør
og offentlig landmåler på St. Croix,
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Gift den 11. sep. 1913 med Christiane
Vilhelmine Margrethe Birch Schiøler,
datter af kommunelærer Carl Anton
Sophus Schiøler og hustru Carla Chri
stiane, f. Birch.
12. april 1943 r. af dbg.

JÆGER, Arne Gregers.

Ejnar Nielsen Kærn

1. aug.—22. dec. 1912 bygmester på
Kongskøj kirke, leder af forskellige
kulturtekniske anlæg for plantagesel
skabet »Dansk Vestindien«, 2. jan.—30.
okt. 1913 assisterende ingeniør for den
vestindiske sukkerfabrik »Bethlehem«,
St. Croix, 1. dec. 1913—31. marts 1921
stads- og havneingeniør i Rønne, 1.
april 1921—1. juni 1947 amtsvej inspek
tør i Ribe amt.
Formand for den komité, der skulde
udarbejde et forslag angående ny vejordning på St. Croix.
1937 medlem af afvandingskommis
sionen for Ribe amt, nov. 1941 statens
tilsynsførende for landvindingsarbej der i Ribe amt, 1937—1940 formand for
D.LF.’s afdeling for Vestjylland og
derefter til 1. juni 1947 medlem af be
styrelsen.
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1947—

Født den 20. aug. 1907 i Chicago,
U.S.A., søn af fuldmægtig M. K. Jæger,
Charlottenlund, og hustru Olga Thyra,
f. Kirkelund.
*1925 student fra Øregaards gymna
sium, 1925 eksaminand, 1930 cand. po
lyt., 1. marts 1930—1. april 1930 afvan
dingen af marsken ved Tønder, 1. april
1930—31. dec. 1934 statens jordlovsudArne Gregers Jæger

valg, 1. jan. 1935—1. juli 1938 Haders
lev amts vej inspektorat, 1. juli 1938
Ribe amts vej inspektorat, 1934 studie
rejse, Chr. Thomsens rejselegat, 1936
studierejse, K. A. Larssens rejselegat,
1. juni 1947 amtsvej inspektør i Ribe
amt. Arbejdsministeriets tilsynsførende
med sløjfning af tankgrave i Ribe amt,
sekretær for indenrigsministeriets vur
deringskommission i Ribe amt vedrø
rende erstatninger som følge af tyske
befæstningsanlæg.
Gift den 25. nov. 1933 med Ellen
Knudsen Buhelt, datter af lærer R.
Buhelt, Randers, og hustru Kristiane,
f. Munck.

Haderslev

amt

Det lokale tilsyn med de mindre veje
blev før 1860 besørget af de to husfogder
med overlandevejsinspektøren i Flens
borg som overordnet tilsynsmyndig
hed.
For chausseernes vedkommende var
tilsynet overdraget en afdeling af inge
niørkorpset. Bygningen af Åbenrå—
Kolding chausseen lededes af kaptajn
i ingeniørkorpset W. A. v. Thulstrup.
Efter vejens fuldførelse blev kaptajn i
ingeniørkorpset Conrad Fred. Bugge v.
Aschlund inspektør for de nordlige
chausseer og de mindre landeveje i de
blandede distrikter (ca. 1856—60). Han
havde bopæl i Haderslev. Ca. 1860 af

løses han af premierløjtnant i ingeniør
korpset Christian Axel v. Nielsen, der
havde bopæl i Åbenrå.
Stillingen som amtsvej inspektør i
Haderslev amt er oprettet i henhold til
skrivelse af 26. maj 1860 fra ministe
riet for hertugdømmet Slesvig.

LAHDE, Ludvig. 1860.
Født 1824. Student fra den latinske
skole i Frederiksborg. Cand. phil. Fra
1846—1857 ved landvæsnet, 1858—1860
vej assistent i Holbæk amt, 1860 amts
vej inspektør i Haderslev amt.
Han ses ikke at have fungeret efter
1876.

KNUDSEN, Laurids Guttorm.
1920—1931.
Født den 16. maj 1874 på Hedegård,
Visby ved Tønder, søn af gårdejer Kre
sten Knudsen og hustru Louise Ama
lie Feddersen.
1893 student fra Odense, 1894 cand.
phil., 1901 cand. polyt., 1901—1903 an
sat ved statsbaneanlæggene, juni 1903—
marts 1904 tegner i U.S.A., marts 1904
—1914 ingeniør ved jernbaneanlæg i
Canada, rejst tilbage til Danmark un
der verdenskrigen, 1915—1916 inge
niør hos entreprenør Bodilsen & Østergaard ved en parcel af Bramminge—
Funder-banen, 1916—1917 indkaldt
ved sikringsstyrken, 1917—1919 be
skæftiget med forsikringsvæsen, 1919
—1920 volontørassistent ved Ribe amts
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Karl Arthur Jørgensen

Laurids Guttorm Knudsen

vejvæsen, 1. april 1920—29. okt. 1931
amtsvej inspektør i Haderslev amt.
Formand for kystfredningskommis
sionen for Haderslev amtsrådskreds.
Gift den 25. marts 1920 med Caroline
Amalie Norup, datter af sognepræst
Vilhelm Norup og hustru Marie, f.
Tranberg.
Død den 29. okt. 1931.

JØRGENSEN, Karl Arthur.

1931—

Født den 18. april 1901 i København,
søn af blikkenslager Jørgensen og hu
stru Johanne Elisabeth, f. Skov.
1919 eksaminand, 1924 cand. polyt.,
1924—25 ingeniør ved firmaet Park &
Smedegaard ved Horsens stations flyt
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ning og Bryrup—Silkeborg banen, 1926
—31 vej- og vandløbsassistent i Hol
bæk amt, 1931 amtsvej inspektør i Ha
derslev amt.
Formand for kystfredningskommis
sionen i Haderslev amtsrådskreds, med
lem af afvandingskommissionen for
Haderslev amtsrådskreds, tilsynsføren
de ved sløjfning af tankgravsarbejder,
jfr. lov nr. 324 af 7. juli 1945.
Gift med Gerda Beck, datter af
bogholder Knud Lausten Beck og hu
stru, f. Petersen.

Åbenrå amt
STRØMMING, Pedersen Knud.
1928—1948.
Født den 9. okt. 1898 i Gravergården, Åstrup sogn, Falster, søn af gård
ejer Anders Pedersen og hustru Anna
Katrine Marie, f. Larsen.
1916 eksaminand, 1921 cand. polyt.,
13. juni 1921—30. sep. 1928 ingeniør
assistent ved Frederiksborg amts vej
væsen, 1. okt. 1928—10. dec. 1948 amts
vej inspektør i Åbenrå amt. Studierej
ser til Norge, Sverige, England, Hol
land, Belgien, Frankrig, Schweiz, Czekoslovakiet og Tyskland.
Medlem af afvandingskommissionen
for Åbenrå amtsrådskreds 1936, af
Åbenrå byråd 1946, af bestyrelsen for
samvirkende idrætsklubber i Åbenrå
Knud Pedersen Strumming

1935, formand for Åbenrå turistforening
1945, for Åbenrå tennisklub 1933—46,
næstformand i lokalafdelingen lands
foreningen til arbejdsløshedens be
kæmpelse 1940, bestyrelsen for beskæf
tigelsesudvalget for grænseamterne
1944—47, bestyrelsen for andelsselska
bet »Sønderjyllandshallen« 1939.
Medlem af amtsvej inspektørforenin
gens bestyrelse 1935—44, sekretær 1936
—44, formand 1948, medlem af besty
relsen for Dansk ingeniørforenings af
deling for Sønderjylland 1932—48, for
mand 1936—48, medlem af ministeriet
for offentlige arbejders vej regeludvalg
1939, af samme ministeriums tekniske
vejkomité 1939, formand for forsøgsud
valget 1948, medlem af forskellige tek
niske udvalg under Dansk ingeniørfor
ening.
Gift den 26. juli 1923 med Marta Eli
se Agnes Strøm, datter af købmand
Lars Strøm og hustru Kristine Marie
Marta, f. Heininge.
Død 10. dec. 1948.

HOLM, Peer. 1949—
Født den 12. feb. 1909 i Ålborg, søn af
forretningsfører Georg Bendtzen Holm
og hustru Signe, f. Lauritzen.
Student 1928 fra Ålborg kathedral
skole, eksaminand 1930, cand. polyt.
1933. Fra feb. 1933 til sep. 1933 ansat
ved Haderslev amts vejvæsen, fra sep.
1933 til jan. 1935 ved baneanlægene i
Iran hos konsortium Kampsax, fra
marts 1935 til juni 1946 ved Haderslev
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Sønderborg amt
DALSGAARD, Lars Peter Enevold.
1920—1941.

Peer Holm

amts vejvæsen, fra juni 1946 til nov.
1947 ved UNRRA’s vejarbejder i Kina
og fra 17. nov. 1947 til 1. feb. 1949 ved
Haderslev amts vejvæsen. Fra 1. feb.
1949 ansat som amtsvej inspektør i
Åbenrå amt.
Gift den 9. nov. 1939 med Eleonora
Nissen, datter af skræddermester Pe
ter Nissen, Flensborg, og hustru Frida,
f. Andresen.
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Født den 25. marts 1871 i Bjergby
sogn, søn af gårdejer Niels Dalsgaard
og hustru Maren Kirstine, f. Lausten.
Uddannet som landbrugskandidat.
Ansættelse i Det danske hedeselskab
1898—1901, 1901—1920 amtsvej inspek
tør i Thisted amt, 1920—1928 amtsvej inspektør i Åbenrå og Sønderborg am
ter. Efter amtsvej væsnets deling 1.
okt. 1928 amtsvej inspektør i Sønder
borg amt til 31. juli 1941.
Gift den 27. marts 1901 med Hansine
Kathrine Larsen, datter af bygmester
Hans Larsen.
11. marts 1932: R. af dbg.
Lars Peter Enevold Dalsgaard

Gift den 17. juli 1931 med Esther
Gudrun Olivia Nielsen, datter af told
funktionær Carl Nielsen og hustru
Kirstine, f. Pedersen.

Tønder amt
POULSEN, Jeppe Bodolf Marius.
1920—1942.

Niels Henry Skovby Nielsen

SKOVBY NIELSEN, Niels Henry.
1941—

Født den 11. jan. 1901 i København,
søn af stationsmester Søren Nielsen og
hustru Nielsine, f. Skovby.
1919 student fra Th. Langs skole, Sil
keborg, 1920 cand phil., 1926 cand. polyt., marts—juli 1927 ingeniør hos en
treprenørerne Fibiger & Villefrance
ved Fredericia banegårdsanlæg, 1927—
1929 ingeniør hos entreprenør Carl
Jensen ved Århus banegårdsanlæg, anlæget af Tørring—Thyregod banen,
Padborg og Fredericia banegårdsan
læg, sommeren 1929 ingeniør hos en
treprenør Henrik Jensen ved regule
ringen af Apotekerbakken i Gråsten,
22. okt. 1929 ingeniør ved Sønderborg
amtsvejvæsen, fra 1. aug. 1941 amts
vej inspektør i Sønderborg.

Født den 16. juni 1875 i Bramminge,
søn af kroejer Christen Poulsen og hu
stru Bothilde Marie, f. Jensdatter.
1892 student fra Ribe katedralskole,
1893 eksaminand, officersskolens næst
ældste klasse og ældste klasses inge
niørafdeling, 1. okt. 1896 premierløjtJeppe Bodolf Marius Poulsen
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nant af ingeniørkorpset. 23. juli 1908
kaptajn, 1. april 1908—31. dec. 1913 chef
for 1. ingeniørdirektions 2. bygnings
distrikt, 1. jan. 1914—1. juni 1919 chef
for 2. ingeniørkompagni, derefter an
sat ved opførelsen af garnisonssygehu
set på Nørrefælled, sidst som ledende
ingeniør, fra 1920 amtsvej inspektør i
Tønder amt.
Formand for Ripenser-samfundet
1918—1920, formand for »Alliance francaise« i Tønder fra 1920, medlem af
landeværnets kontroludvalg siden 1920,
medlem af Tønder landmandsbanks re
præsentantskab 1927.
Gift den 1. april 1913 med Ellen Mar
grethe Clausen, datter af kontorchef i
nationalbanken Axel Hugo Clausen og
hustru Augusta Elise, f. Petersen.
R. af dbg. 5. marts 1919. D. m.
Død den 2. jan. 1946 i København.

BIRKEGAARD, Poul Hansen.
1942—

Født den 5. maj 1902 i Obstrup by,
Århus amt, søn af gårdejer Peder Han
sen Birkegaard og hustru Petrea, f.
Sørensen.
1921 student fra Marselisborg skole,
1922 cand. phil., 1927 cand.polyt., 1927—
1929 vej assistent ved Ringkøbing amts
vejvæsen, 1929—1942 teknisk vej assi
stent ved Svendborg amtsvejvæsen,
1. dec. 1942 amtsvej inspektør i Tønder
amt.
1934 studierejse til England, Holland
og Tyskland.
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Poul Hansen Birkegaard

1929—1932 formand for bygnings
kommissionen og bygningsinspektør i
Sørup—Set. Jørgens kommune og til
lige kommunens tekniske konsulent,
1930—1942 medlem af bestyrelsen for
D ansk amtsvej assistentforening, 1945
medlem af bestyrelsen for Dansk inge
niørforenings afdeling for Sønderjyl
land.
Gift 1.) den 10. nov. 1929 med Kam
ma Anine Nielsen (død den 9. marts
1944), datter af togfører Niels Christian
Nielsen og hustru Martine, f. Christen
sen, og 2.) den 5. okt. 1945 med Gerda
Margrethe Broxgaard, datter af pro
prietær Jens Ovesen Broxgaard og hu
stru Olga, f. Nielsen.

