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TRÆBROLÆGNING

Efter Krigen blev der bevilget 176,870,000 Frs. til Reparation af
Gaderne i Paris, og deraf skulde 4,0D0,000 Frs. bruges til Træbro
lægning. For at finde ud af, hvorledes denne Træbrolægning bedst
skulde udføres, sendte man i 1922 Ingeniører til London, for at de
kunde sætte sig incl i, hvorledes Englænderne bærer sig ad med at
fremstille deres udmærkede Træbrolægning. Chefen for Paris’ Vej
væsen, L. Biette, har efter denne Studierejse offentliggjort de Resul
tater, han derved er kommet til, og af denne Offentliggørelse skal
følgende Hovedpunkter nævnes:

De udmærkede Resultater, som man er naaet til i London, hid
rører mindre fra Træets Kvalitet end fra Valget af de Fremgangs
rnaacler, der er blevet anvendt. Man bestemte sig derfor til i Frem
tiden i Paris at anvende de engelske Metoder for Imprægnering af
Træklodserne og for Udførelse af Træbrolægningen. Desuden blev
man klar over, at man havde overdrevet Anvendelsen af Træbrolæg
ning paa Gaderne i Paris, og man er da i disse Aar kommet incl paa
at erstatte Træbrolægningen i et vist Antal ydre Hovedgacier med
Stenbrolægning, idet Træbrolægningen blev slidt meget hurtigt af
de tunge Vogne, der kører her. Desuden har man erstattet Træbro
lægningen med Comprime Asfalt. især i snævre Gader med ringe
Fald, og som ligger daarligt for Adgang af Lys og Luft. saa Træbro
lægningen ikke kunde tørre. Arealet af Træbrolægningen gik der
ved fra i. Januar i92i til i. Januar 1923 ned fra 2.493,000 til 2,447,000
ni2, og det er Meningen at fortsætte denne Reduktion.

Som tidligere anvender man næsten udelukkende Fyr fra Les
Landes, hvis Pris er kendelig mindre end Prisen for svensk Fyr, og
for at faa større Regelmæssigheci i Træklodsernes Bredde har man
formindsket Tolerencen i Planketykkelsen. Man tillod tidligere
mindst 2 mm og højst 3 mm; nu er disse Tal reduceret til I og 2 mm
paa den normale Planketykkelse af 80 mm. Desuden forlanger man,
at Forskellen i Tykkelse i Snit i samme Planke ikke maa være større
end i mm.

Imprægneringen af Træklociserne udføres ikke mere ved Kogning
under Tryk, men efter den engelske Metode med lufttomt Rum og
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Tryk. Træklodserne kores ind i Autociaven i et delvis lufttornt Rum,
saa Trykket fakler mellem 10 og 20 pCt. af det atmosfæriske Tryk, og
Træklodserne holdes under dette Tryk i omtrent et Kvarter. Naar
denne Tid er gaaet drives Kreosot under et Tryk paa 5—6 kg ind i
Autociaven; derefter opvarmer man til en Temperatur imellem 80
og 100 ° og holder Trykket i en halv Time. Den Mængde Impræg
neringsvædske, der optages, omtrent 140 kg pr. m3, er omtrent den
samme som ved den tidligere Frerngangsmaade ved Kogning under
Tryk, men Operationens Varighed er formindsket fra 3 Timer til
Ih Time, hvilket i betydelig Grad har foroget Fabrikens Produktion,
saa det ikke har været nodvendigt at anskaffe nye kostbare Anlæg.
Paa den anden Side gør den lavere Temperatur, (ler anvendes, det
muligt for Træet at beholde sin Elasticitet, og man har lagt Mærke
til, at de Revner og Deformationer, man fik ved den tidligere Metode,
nu udebliver. Det er endelig muligt ved Anvendelse af særligt sam
mensatte Olier at fremkalde paa Overfladen af Træklodserne et be
skyttende Lag, der forbedrer deres Tæthed og følgelig formindsker
deres Paavirkelighed af skiftende Fugtighed og Tørhed, og man for
mindsker herved desuden Stovdannelsen.

Den Olieblanding, der i øjeblikket anvendes, hestaar af 45 pCt.
Kreosot, 45 pCt. lys, tung Olie og 10 pCt. Gasværkstjære. Man har
desuden forsøgsvis anvendt en Blanding, der forhandles af la Societe
des Bois et Antiseptiques, hvor Tjæren er erstattet af en patenteret
Vædske, hvis Sammensætning er hemmelig.

Tekniken ved Imprægnering af Træbrolægning er endnu ikke
hel fuldkommen, idet selv den nu anvendte Metode ikke imprægne
rer Træet helt igennem, med mindre da Klodserne er meget spinkle.
Og det er klart, at det er af største Betydning, at der finder en saa
dan fuldstændig Tmprægnering Sted, saa Klodserne er helt beskyttede
mod Raad. Der afholdes i øjeblikket Forsøg med nye Metoder,
der skulde gøre en saadan fuldstændig Imprægnering mulig, og det
er muligt. at der i Løbet af kort Tid vil være naaet et Resultat.

Med Hensyn til Træbrolægningens Udførelse søger man baade at
faa Fundamentet tilstrækkelig solidt og selve Brolægningen fuldstæn
dig vandtæt.

Med Hensyn til Fundamentet er man blevet klar over, at den tid
ligere anvendte Tykkelse paa 15 cm er utilstrækkelig i Gader med
tung og stærk Færdsel, og i London er man derfor gaaet op til en
Tykkelse paa 33 cm i saadanne Gader. I Paris har man ikke villet
gaa saa højt op, og har som almindelig Regel fastsat en Tykkelse
paa 20 cm. Denne Tykkelse forøges til 25 cm i alle Gader med tung
og stærk Færdsel og i alle Dele af Gader, hvor Træbrolægningen er
særlig udsat, som f. Eks. paa alle Holdepladser for Omnibusser.
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Desuden har man foroget Tykkelsen at det Pudslag. der skal re
gulere Funclamentets Overflade: den mindste Tykkelse er sat til 2 cm.
For tynde Pudslag skaller at under Slagene fra Brolægningen. især
naar denne holder op med at være vandtæt. Et mere radikalt Middel
vilde være ikke at anvende et saaclant Pucislag, der, hvorledes man
end bærer sig adl, altid er et svagt Punkt ved Træbrolægning. Man
vilde kunne faa en fuldstændig regelmæssig Overflade ved paa de
øverste 5—0 cm af Fundamentet at anvende Grusbeton i Stedet for
den almindelige Beton. Der er nylig blevet afholdt Forsøg herover,
og de har indtil nu givet gode Resultater.

Der udføres desuden i Ojeblikket Forsog med at indlægge en let
Jernarmering i Fundamentet; det er blevet gjort for en Fundament-
tykkelse at iS cm, og Jernvægten har ligget imellem 2.3 og 4 kg
pe. m.

Betonens Blandingsforholcl er 230 kg Portland Cement til i m
Skærver og i4 m Sand. Paa særlig udsatte Steder er Cenientmæng
den forøget til 300 kg. Mørtelen til Puds er udført af 500 kg Cement
til i m fint Sand.

Man har desuden søgt at udføre Betonen bedre end tidligere, og
man er gaaet over til at anvende Blandlingsmaskiner, i hvert Fald
hvor der paa en og samme Arbejdsplads skal anvendes over 200 m3
Beto n.

Desuden har man strengt overholdt den Tid, der var nødvendig
til Betonens 1-lærdning. og i intet Tilfælde maa denne Tid være min
(lre end 10 Dage, naar der anvendes almindelig Portlancl Cement.

Den Langsomhed, hvormed Cementen hærder, er en betydelig
Ulempe ved dens Anvendelse i Gader, og især er Pucislag i den •Tid
de hærder udsat for at blive traaclt itu, til Trods for de Beskyttelses
foranstaltninger, der med stor Omhu træffes. Og desuden gør denne
Hærdningsticl det nødvendigt at gøre Arbejdspladserne større, saa
Arbejdet kommer til at danne en større Hindring for Færdsien. Man
har derfor i Paris fra 1922 anstillet Forsøg med forskellige Slags
alluminiumholdig. hurtigt bindlende Cement baade alene til Pudslag
og til Fremstilling at hele Betonfundamentet. Med disse nye Cement-
sorter er det muligt at formindske Hærciningstiden fra 10 til 3 Dage,
undertiden til 2. uden Skadle for Resultatet. Desuden er der blevet
anstillet. Forsøg med forskellige, helt nye Cementsorter med stor Mod
stanclsevne, og hvis Pris kun er halv saa stor som de aluminiumhol
dige Cementsorter; med disse Cementsorter har man kunnet for-
mindske Hærdningstiden til S Dage.

Med Hensyn til selve Træbrolægningen har man søgt at faa en
nøjagtig Fyldining at Mellemrummene mellem Klodserne. Man kan
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desuden spørge, om det er bedst at sætte Klodserne helt tæt og om
det ikke vilde være at foretrække imellem Skifterne at have en gan
ske smal Fuge og paa denne Maade faa en bedre Forbindelse imel
lem Klodserne. For at klare dette Sporgsmaal har man i 1923 an-
stillet Forsøg med halvtætte Fuger, hvor disse tilvejebringes ved
tynde Trælister eller Ruberoidlister paa i mm og b,2 mm tykke.

Fyldning af Fugerne faas nu i Paris ved Hjælp af Beg, ligesom
man gor i London; men ved Beg forstaar man i Virkeligheden en
Blanding af Gasværksbeg og Antracenolie. Det bedste Blandingsfor
hold er blevet bestemt ved Forsøg, der er blevet udført med stor
Omhu, og den Beg, som fremstilles paa Gasværkerne i Paris, har vist
sig tilfredsstillende. Begen anvendes kogende, og i Anvendelsesøje
blikket maa Temperaturen ikke ligge under 20 o. Den hældes ud
paa Overfladen af Brolægningen og spredes med en Gummiskraber;
Operationen udføres 2 Gange efter hinanden. Forbruget af Beg er
omtrent 3 kg pr. m2 for Brolægning med tætte Fuger og 6 kg ved
halvtætte Fuger. 24 Timer efter at Begen er hældt ud, hældes en
Portlandcementmortel ud for at fylde de Huller, der endnu kan være
mellem Træklodserne; denne Mørtel er blandet af 1000 kg Cement til
i m3 fint Sand.

Naar Udhældningen af Beg er foretaget under gode Forhold i tørt
Vejr, er Træbrolægningen fuldstændig vandtæt. Man ser saa ikke, at
Træbrolægningen arbejder eller sprøjter som Følge af det Vand, der
er trængt ned igennem daarlig fyldte Fuger. Hvad der saaledes er
trængt ned under Brolægningen, løsner den, og naar Vognene kører
over, slaar Træbrolægningen imod Funclamentet, som derved er ud
sat for hurtig at ødelægges. Det er klart, at det især er i Rendestenene,
hvor Vandet samles, at denne Virkning frembringes. For at raade
Bod herpaa har man parallelt med Kantstenen og i en Afstand paa
højst 2 cm lagt en Rende 6 cm bred og 6—7 cm dyb. Denne Rende
er forbundet med Kloaken, saa Vandet kan løbe bort. Selv om denne
Gennemsivning er mindre sandsynlig ved den nye ]3rolægnings-
metode, bliver man dog ved at lægge disse Render, især i Gader med
lille Længdefald. Som Regel sætter man over disse Render Træ-
klodserne først efter at de en og en er dyppet i Beg lige før Læg
ningen.

Man lægger stadig, og rnaaske i højere Grad end tidligere, et tyndt
Gruslag ud over Overfladen og anvender hertil Porfyrgrus. Grus
ningen bevirker den endelige Fyldning af Fugerne og beskytter i
kendelig Grad Brolægningen mod Slid.

Den Omhu, der anvendes ved Udførelse af Brolægningen, maa
ogsaa anvendes ved den daglige Vedligeholdelse, og Træbrolægnin
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gen kan ikke undvære saadan omhyggelig Vedligeholdelse. Man var
i Paris ved Smaareparationer kommet ind paa at anvende hurtige
Fremgangsmaader, idet man blot satte Klodserne paa et Sandunder
lag, men denne Metode var ikke god, idet de saaledes udhedrede
Steder meget hurtigt igen blev ødelagt. I Fremtiden vil derfor ogsaa
mindre Reparationer blive udført med samme Omhu og paa samme
Maade som hele Nybelægninger. I givet Tilfælde kan det blive nød
vendigt. ogsaa at forny Fundamentet. Selvfølgelig vil Anvendelse af
hurtigbindende Cement blive Reglen ved saadanne Reparationsar
bejder.

ASFALT- OG BITUMENVEJE
Uddrag af Rapporterne fra Vejkongressen i Milano.

Ved Direktør C. J. Brodersen.

Der foreligger om dette Emne 9 Rapporter, nemlig fra Amerika,
Argentina, Belgien, England, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz
og Sverige; fra dansk Side var der ikke fremkommet nogen Rapport,
hvilket forsaavidt maa beklages; Grunden hertil kan muligvis ligge
i, at Anvendelsen af Bitumenveje er forholdsvis ny herhjemme og
deri, at Vejmyndighederne ikke i nævneværdig Grad er udrustede
med fornødne Laboratorier til en effektiv Undersøgèlse af de Ma
terialier, der lægges paa Vejene.

Foruden disse 9 Rapporter foreligger der en Generalrapport, som
man her ikke skal komme nærmere ind paa, ligesom Kongressen
vedtog forskellige Udtalelser, der findes refererede i dette Tidsskrifts
4de Hefte, 1926.

Rapporterne omhandler Veje i hvilke

Dæklaget er dannet ved Tilsætning af Biturnen alene
— —

— Bitumen og Asfalt
— —

— Asfalt alene

og der behandles særlig de Dæklag, der er fremstillede efter Blan
dings- og Penetrationsmetoden, og der omtales mer eller mindre
indgaaende de Egenskaber de Materialier, der indgaa i de forskellige
Dæklag, maa være i Besiddelse af, for at deres Modstandsevne ikke
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skal blive ændret under Paavirkning af Temperatur og atmosfæriske
Tilstande, samt den Paavirkning, der fremkommer fra selve Færds
len paa Vejene.

Den belgiske Rapport er ttdarbejdet af Ingeniør S. van Moere.
Den begynder med at udtale, at Grundene til ødelæggelsen af de
bituminose Dæklag er forskellige; nogle hidrorer fra Færdslen, an
dre fra Bindemidlets Natur. Den Paavirkning. der frernbringes af
Færdslen skyldes i Tilfælde af mekanisk Trækkekraft de tangen
tielle Kræfter. der udvikle sig ved Omkredsen af de drivende Hjul:
denne Paavirkning bliver særlig stor, naar Hastigheden er stor. Hju
lenes Glidning, Bremsningen, Sidepaavirkningen i Tilfælde af alt
for oprundet Profil og dernæst Paavirkning ved hurtig Kørsel gen
nem Kurver, ere alle Paavirkninger, der bidrage til at løsne Stenene
i Dæklaget.

I sin derefter følgende Omtale af de bituminøse Vejdæk udtaler
Forfatteren, at det bituminøse Bindemiddel maa være i Besiddelse
af Klæbekraft, Sammenhængskraft og Strækbarhed (Adhésivité,
cohisivité, ductibilité), samt i Besiddelse af en vis Stabilitet baade i
fysisk og i chemisk Retning.

Dèn fysiske Stabilitet maa være saaledes, at Stoffet kun varierer
indenfor meget smaa Grænser under Indflydelse af Teniperaturdiffe
rencer. Forandringen i Stoffets Stabilitet kan have forskellige Aar
sager:

a) den kan skyldes Bortgangen af visse Bestanddele som Følge af
stigende Temperatur eller for de Stoffers Vedkommende, der er op
løselige i Vand. Paavirkning af stærke Regnskyl. En saadan Bort
gang af visse Stoffer medfører en mindre Tæthed i Dæklaget, hvor
ved der opstaar svage Punkter, der i Længden kan give Anledning
til dets ødelæggelse.

b) den kan skyldes Iltning af visse af Stoffets Bestanddele. En
saadan Iltning medfører, at Bindemidlet bliver haardere, mere
sprød, hvad der ligeledes kan virke til Dæklagets ødelæggelse.
Bituminets Iltning gennem Vand maa man særlig fæste sin Op
mærksomhed paa, idet den Ilt, der er optaget i Vand virker mere
intensivt paa Bitumen end selve Luftens Ilt.

c) den kan skyldes Tilstedeværelsen i Bindemidlet af saadanne
Bestanddele, der ere tilbøjelige til at undergaa Forandringer. Dette
er saaledes Tilfældet med forskellige Pynter, hvis Tilstedeværelse
derfor er at frygte, idet disse under Paavirkning af Luftens Ilt kan
gaa over til Svoviforbindelser, der er letopløselige.

Det er derfor Bindemidlets Klæbekraft, Sammenhængskraft og
Strækbarhed til hvilke man i Betingelserne for Arbejdernes Udførel
se skal stille bestemte Fordringer. Til disse Betingelser kan endnu
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føjes Fordringer til Binclemidlets Renhed og man forlanger i Al

mindelighed, at Bituminet skal indeholde mindst 98 pCt. ren Bitu

men oploselig i Svovlkulstof. Endelig maa man naturligvis stille

Fordring om en Minimumsgrænse for Smeltepunktet, der ikke maa

ligge lavere end den Temperatur, Bindemidlet vil blive udsat for

paa Vejen.
De bituminose Dæklag fremstillet efter Blandingsmetoden inde

holder jo foruden det bituminose Bindemiddel tillige Sten, Sand

og et fint Mel, det saakaldte )Filler(( og Asfaltbetonen som saadan

kan da betragtes som en Masse bestaaende af Skærver og Mørtel.

Det Sand, der skal indgaa i Mortelen maa uafhængigt af dets Kva

litet og Natur, være af en ganske bestemt Granulering. d. v. s. at det

maa tilfredsstille ganske bestemte Fordringer med Hensyn til Korn

størrelse. Hovedsagen for Mortelens Vedkommende er dog, at Mel

lemrummene mellem de enkelte Korn bliver saa smaa som muligt

og i saa Henseende maa runde Korn foretrækkes.
Filleren skal bestaa af et meget fint Stof, og dertil benyttes som

Regel Kalkstov, Portland Cement, fint Sand og lign. Hvilket Stof,
der er det bedste, bestemmes ved Forsøg. Hovedsagen er at finde

den rette Finhed af Kornene. Filleren maa forøvrigt være fri for

Fugtighed og for enhver Bestanddel, der kan ove en ehemisk Incl
flydelse paa Bindeio idlet.

Flvad Stenene angaa maa de være rerte og fri for Støv. Under
Hensyn til Automobiltrafikkens enorme Udvikling, som ganske har

forandret Karakteren af de Kræfter, der bidrager til at ødelægge
Vejenes Dæklag. kan der være Anledning til at undersøge. om det
vcdhlivende maa anses for praktisk at foretrække de haardeste og
mest modstandsdygtige Sten. De moderne Dæklag ødelægges ved,
at enkelte Sten rives ud af dette og det vil derfor maaske være
ønskeligt at undersøge. om man ikke opnaaede et bedre Resultat ved
at benytte Skærver af Middelhaardhed til hvilke Bindemicllet bandt
bedre end til rIe haarde Sten.

Den franske Rapport udarbejdet af Ingeniorerue Chonve og Félix.
De bituminose Dæklag bestaar i Almindelighed af et Skelet af

Stenmaterialet (Agrégatet). der er omgivet af et plastisk Bindemid
del bestaaende af Bitumen, Asfalt eller Bitumen og Asfalt i Forening.
Agrégatet giver Dæklaget sin fornødne Styrke, medens Bindemidlet
giver det den fornødne Plasticitet.

Agrégatet dannes af Stenmateriale af forskellige Størrelser;
alt efter Dæklagets Beskaffenhed kan det hestaa af storre og mindre
Skærver, saaledes i Dæklag, der er fremstillede efter Penetrations
metoden eller af smaa Skærver og Sand og af Sand alene, hvor Dæk
laget er fremstillet efter Blandingsmetoden Nogle Dæklag indeholde
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omtrent intet Stenmateriale, nemlig ved Overfladebehandlingen af
Veje, med mindre man vil lienregne de Smaaskærver, der paafores
Hinden efter dens Fremstilling som indgaaende i denne.

Bindemidlet bestaar af Bitumen, Bitumen og Asfalt eller Asfalt
alene, undertiden tilsat lettere Olier og et fint Pulver, »Filleren,
der blandes meget omhyggeligt med Bindemidlet.

For at opnaa et godt Resultat er det imidlertid ikke nok at alle
Dæklagets Bestanddele opfylder de Betingelser, man maa stille til
deres Beskaffenhed. Det gode Resultat afhænger ogsaa af Dæklagets
Fabrikation og senere Udlægning (fejlagtigt Blandingsforhold og
mangelfuld Udlægning og Tromling) men tillige af de lokale For
hold, idet det ikke er givet, at en Blanding, der har givet et godt
Resultat et Sted, ogsaa giver et godt Resultat anvendt under andre
Forhold.

Forinden man i Frankrig gik over til i større Stil at belægge
Vejene med Asfaltbeton lod man anstille nogle meget omhyggelige
Laboratorieforsog for at faa konstateret, hvilke Betingelser Mate
rialet burde opfylde for at opnaa et tilfredsstillende Resultat, idet
man dog var klar over, at de ved disse Forsøg opnaaede Resultater
tillige maatte prøves i Praxis, hvor Forholdene kunne gøre en Æn
dring af disse Resultater nødvendig. Forsøgene blev udførte af
Monsieur Fèret, Chefen for »Laboratoire des Ponts et Chaussées h
Boulogne sur Mer», og omhandlede særlig den ved Blandingsmeto
den fremstillede Asfaltbeton.

Af Laboratorieforsøgene syntes at fremgaa, at Bindemidlet, naar
det bestaar af Resterne ved Petroleums-Destillationen giver en god
kompakt og sammenhængende Beton, men hvis Modstand mod Tryk
er relativ svag; de naturlige Bituminer giver en mod Tryk mere mod
standsdygtig Beton. Hvad angaar Asfaltkalkstenen, synes den til
bøjelig til at give en god Asfaltmørtel paa Betingelse af, at den blød-
gøres ved Tilsætning af kunstige og naturlige Bituminer.

Med Hensyn til Blandingsforholdet mellem Mørtel og Skærver,
da afhænger dette for en Del af Mortelens Beskaffenhed, det synes
som om man opnaar den største Tæthed og største Modstand mod
Vandopsugning ved at tage 40 Volumendele Mørtel og 60 Dele Skær
ver; svarende omtrent til i til 2 efter Vægt. Dog synes Betonen at
blive federe og lettere at anvende, naar man tager noget mindre
Skærver, altsaa 50 eller 40 pCt. efter absolut Volumen, hvad der
som Gennemsnit vil svare til at tage omtrent lige Dele af de to Ele
menter efter Vægt.

Det er absolut nødvendigt, at man tilsætter Blandingen et pas
sivt Stof, bestaaende af et fint Materiale, der kan give Blandingen
Masse og bedre egnet til at modstaa Temperaturens Indflydelse.
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Stoffets Natur synes mindre væsentligt, Hovecibetingelsen er at det
er meget findelt. Nogle Bituminer indeholder allerede i naturlig Til
stand en Del Urenheder, der delvis træder istedetfor dette passive
Stof.

Forholdet imellem de forskellige Dele, der indgaa i den færdige
Beton maa fastsættes ved Forsøg. Af disse synes det at fremgaa, at
Skærverne helst burde være af samme Størrelse og at deres minera
logiske Egenskaber spiller en stor Rolle med Hensyn til Dæklagets
Holdbarhed. Monsieur Féret slutter sine Konklusioner med at ud
tale, at det nu maa overlades til Praxis at bekræfte Rigtigheden af
Forsøgene.

De Punkter, der saaledes nærmere maa undersøges er

Bindeinidlets Natur.

Forholdet mellem dette og de større eller mindre Stenmaterialier,
der skal indgaa i Blandingen.

Mortelens granulometriske Sammensætning.
Forholdet mellem Mørtel og Skærver.
Skærvernes Natur og Størrelse og endelig
Fabrikationsmaaden og Betonens Anvendelse.
Idet Forfatterne nu gaa over til at omtale de praktiske Anvendel

ser af disse Belægninger udelade de helt en nærmere Redegørelse for
de nyere. Forsøg. der er foretagne med forskellige Stoffers Anven
cielse, idet disse ikke endnu kan betragtes som værende komne ud
over Forsøgsstacliet. Hertil henregne Forfatterne saalecles bl. a. Spra
mex, Colas, flydende Asfalt, Asfalt Macadam, Asfalt Maxtis, Por
phyrasfalt m. fl. og gaa derfor kun nærmere incl paa de Anvendel
ser, der maa anses for a t være komne ud over Forsøgsstacliet. og
have funclet stærk Udbredelse, saasorn Monolastic, Tririidacl. Bit
hulit og Stampeasfalt. Dernæst holde de sig kun til at omhandle
Dæklag. fremstillede af den samme Entreprenør. idet de af de for
skellige Entreprenører fremstillede Betoner som Regel afviger fra
hinanden indbyrdes paa en Mængde Omraader. saa at det vil blive
vanskeligt ved en Sammenligning at komme til bestemte Konklu
sioner. De følgende Undersøgelser omhancile derfor kun godkendte
og anerkendte Dæklag, fremstillede af den samme Entreprenør for
hver Kategoris Vedkommende.

I. Monolastil,:. Det Firma, der fremstiller dette Materiale, har
ikke været tilbøjelig til at give nærmere Oplysninger om dette Stofs
Sammensætning og Egenskaber, men det opgiver dog i en tilføjet
Tabel nogle Oplysninger for et Par enkelte Vejes Vedkommende,
men det skal oplyses. at denne Belægningsart har fundet meget
stor Udbredelse i Frankrig og har givet forskellige Resultater uden
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at man har været istand til at føre de mindre gode Resultater tilbage
paa selve Materialet. Det synes snarere som Uheldene skyldes min
dre god Tilretning af Vejbanen, ganske særlig mangelfuld Vandaf—
ledning og mindre god Tilberedning og Anbringelse paa Vejen. Det
skal dog bemærkes, at der findes Dæklag udførte i 1913, som endnu
er i særdeles god Stand, medens andre udførte i 1920—21 har nød
vendiggjort store Beparationer.

2. Trinidad. I de vedføjede skematiske Bilag findes meget fyl
dige Oplysninger om dette Materiale. Fillerens Kornstørrelse er no
genluncie konstant ved de forskellige Anlæg, medens Kornstørrel
sen paa Sandet varierer efter Naturen af det anvendte Sand. Den i
Svovikulstof opløselige Bitumenmængde kan gaa op til 6—7 pCt. ef
ter Vægt og indtil 10 pCt. i Sandasfalt.

Et mindre godt Resultat ved en Vej bygget i 1920 maa skyldes et
mindre godt Blandingsforhold (det drejer sig om Sandasfalt, hvor
Biturnenmængden kun var 7 pCt.), ligesom Entreprenøren mente,
at en Del af Uheldet skyldtes en Mangel ved Filleren, en daarlig
Granulering af Sandet og en mindre omhyggelig Udlægning af Ma
terialet.

Dæklag udførte i 1921, 1922 og 1923 har givet særdeles tilfreds
stillencie Resultater.

Alt i alt synes det, at Biturnenmængden og Agrégatets Granulering
spiller en meget vigtig Rolle, idet de forekomne Mangler som Regel
skyldes Forsyndelser herimoci og en mangelfuld Udførelse af Ar
bejdet.

3. Bit/mht er en Beton, der indeholder 70—80 pCt. Skærver (0—25
mlm), 10—15 0/

fint Sand og 8—9 pCt. ren Biturnen. Fors1elligheder
findes derimod i Mængden af de forskellige Størrelser af Skærver
og af Filleren, der varierer fra 0 (Marseille) til 7 pCt. som Maximum.
Stenmaterialet er enten Porp’hyr eller Diorit.

De hermed opnaaede Resultater har været tilfredsstillende som Hel
hed. Med Hensyn til Belægningen paa Avenue de Prado i Marseille
skal bemærkes, at den blev anlagt i 1922 og synes at holde godt. Den
har kun givet Anledning til smaa Reparationer. Trafikken er betyde
lig, men bestaar udelukkende af lette Køretøjer.

Dæklag indeholdende Bitumen alene som Bindemiddel Agrégatet.
Der anvendes i Almindelighed et haardt Stenmateriale (Porphyr eller
Diorit) med ikke for glatte eller afrundede Flader. Sandet er lokalt
forekommende Sand.

Anvendelsen af Sand alene med Udelukkelse af Sten (Sandasfalt)
saaledes som anvendt i Monolastic og Trinidad før Krigen, synes man
at gaa bort fra, idet alle Entreprenører fortiden anvende større eller
mindre Sten i Blandingen. Skærverne kan være ret smaa (0—5 rn/m)
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som i Monolastie eller have en noget større Storrelse som i Trinidad
og Bithulit (0—25 rn!m). Mængden af Srnaasten (10—25 m/m) i Blan
dingen er 40—50 pCt. for Bithuliten og 25 pCt. for Trinidacien.

Mængden af smaa Skærver (0—5 m/m) i Monolastic og (0—6 m/m)
i Bithulit og af groft og fint Sand udgør i det Hele for Monolastic om
trent 75 pCt., for Triniciad omtrent 56 pCt. og for Bithulit omtrent 40
pCt.. saalecles at den samlede Stenmasse for alle disse Belægninger
udgør omtrent 75 à 80 pCt.

Bitznninet indgaar med 8—9 pCt. i Bithulit, 9—10 pCt. i Trinidad

og 11—12 pCt. i Monolastic. Til Fremstilling af Monolastic og Bithulit

benyttes Texas Mexphalte, altsaa Destillationsprodukter med omtrent

samme Egenskaber, Vægtfylde ved 25 0 0. lidt over 1, Seighedsgrad

75—80. Penetration ved 25 0 0. — 55 til 65, Smeltepunkt 50—60 0 0.
Bitumen oploselig i Svovikulstof 99,5 pCt.

Trinidaden udviser derimod en væsentlig Forskel. Vægtfylde ved

25° C. — 1,4, Penetration ved 25° 0.— 4, Smeltepunkt 1100 C. Ren

Bitumen 56,9 pOt., Mineralske Bestanddele 33,9 pCt., Vand — 4,2

pCt.
For at benytte denne sidste Bitumen i Dæklag tilsættes mineralske

Olier (Flux) i Forholdet 2,5 pCt. af hele Blandingen, saaledes at dens

Egenskaber bliver Seighed ved 25 ° C. — 40, Penetration ved 25 0 0.

— 40 til 150 (60—80 for Asfaltbeton). Smeltepunkt 65 0 C, saaledes,

at dens Egenskaber nærmer sig til Destillationsproduktets Egenska

ber.
Filler. Der anvendes i alle Tilfælde et meget fint mineralsk Stof,

Kalk eller Cement. Dets Mængde efter Vægt er i Monolastic 14 pCt.,

i Trinidadbeton 6.5 pCt. og 5—6 pCt. i Bithulit.
Man synes herefter at være berettiget til at udtale, at Blandings

forholdene i hiturninose Betoner synes at blive standardiserede og

være af følgende Størrelse:
Agrégat (0—25 m/m) 75 à 80 pCt. (i Monolastic 0—5 m/m)
Bitumen 9—12 pCt.
Filler varierende fra 5—15 pCt.

Dæ/ciag indeholdende en Blanding af Bilumen og As/’alt.
Den typiske Sammensætning er

70 kiL bituminøs Mastix (pulveriseret Asfaltsten, indeholdende i det
mindste 5 pCt.. ren Bitumen, blandet med 15—IS pCt. renset
Bitumen).

6 ku. vadsket Sand (0—4 mim).
50 ku. Srnaaskærver af Porphyr (10—35 mlm).

Dælclag af Asfalt alene (Stampeasfelt).
Denne bør indeholde idetmindste 6 pCt, og højst 13 pCt. ren Bi

turnen efter Vægt. Urenhederne (Ler) bør ikke overskride 3 pCt..
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Almindelige Betragtninger. Af det foregaaende uddrager da For
fatterne følgende almindelige Betragtninger:

A. Bindemidlet skal sikre Sammenhængen mellem Dæklagets mi
neralske Bestanddele og give det den fornødne Plasticitet. Dets Be
skaffenhed maa rette sig efter de atmosfæriske Forhold paa Anven
deisesstedet og efter Trafikken. Denne Variation opnaas dels ved
Tilsætning af lettere Olier, dels ved Hjælp af Filleren; den første gør
Bituminet mere flydende, medens Fillerens Rolle er mere komplice
ret.

I varme Klimaer foretrækkes en Bitumen med en ringe Penetra
tion, og denne maa være saameget desto større, jo lavere Temperaturen
er, Trafikken ringere og det mineralske Agrégat mindre stærkt. I
Frankrig anvender nogle Trinidad, andre Mexikansk Bitumen (Spra
mex, Texaco etc.)

Filleren. Nogle Entreprenorer forklarer den Rolle Filleren spiller
paa følgende Maade: Filleren spiller kun en fysisk eller mekanisk
Rolle, men forandrer ikke Bindemidlets chemiske Egenskaber. Der.
som man blander et Bindemiddel med Filler af forskellig Natur, af
samme Kornstørrelse og i samme Volumenforhold, faaer man en Mør
tel, hvis fysiske Egenskaber ligger meget nær ved hinanden. Dersom
man derimod foretager Blandingen med lige Vægtdele Filler, men af
forskellig Natur og samme Kornstørrelse, bliver Mortelens Egenskaber
forskellige og dens Plasticitet voxer i omvendt Forhold til den til
svarende Fillers Vægtfylde, d. v. s. i omvendt Forhold til Antallet af
Korn af samme Vægt.

Jo flere Korn, der findes, desto større bliver den samlede Overflade
af Kornene, og Bitumenhinden derfor tyndere. Den bituminøse I-Tinde
kan derfor ved Tilsætning af en given Filler i et passende Forhold
blive gjort saa tynd, at dens fysiske Egenskaber synes fôrandrede og
at den bliver mindre sensibel for Temperaturforandringer. Filleren
opfylder derfor i Bindemidlet en anden Rolle end netop den at ud
fylde Mellemrummene.

Denne Theori synes særlig at forklare Trinidadens særlige Egen
skaber, da den i naturlig Tilstand indeholder en Mængde fine lerede
Bestandele, hvorfor den er mindre følsom overfor Temperaturforan
dringer end de ved Destillation frembragte Bituminer.

Forfatterne fremsatte dog denne Forklaring med alt muligt Forbe
hold.

0. Agrégatet er Dæklagets Skelet og dets Soliditet er afhængigt af
Stenmaterialets Beskaffenhed og dets Sammensætning. Materialet
maa være istand til at modstaa Paavirkning til Knusning og af Stød
saa meget som muligt, hvorfor man ikke kan bruge bløde Materialiér
paa Veje med stærk Trafik. Stenenes Overflade maa være ru, da det
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derved bliver lettere for Bindemidlet at klæbe ved denne. ligesom

Vejens Overflade bliver mindre glat. Materialet maa ligeledes være
istand til at modstaa atmosfæriske Paavirkninger. hvilket altid vil
være Tilfældet med Materiale, der er egnet til at moclstaa Knusning og
Stod.

Hvad angaar Stenmaterialets Form, da maa det være skarpkantet

og ikke indeholde lange Skærver. Længde. Bredde og Tykkelse maa

være omtrent den samme. man maa altsaa vælge et Materiale, der er

ret regelmæssigt i Form. saa at det slutter godt sammen i Dæklaget.
Stenlaget maa være sammensat af forskellige Dimensioner, saa

ledes at den samlede Masse bliver saa tæt som muligt. Man maa der

for soge at bestemme hvilke forskellige! Dimensioner af de enkelte
‘Sten, der giver den sterst mulige Tæthed og dette maa bestemmes ved
Forsog.

De ovenfor angivne Egenskaber for Bindemidlet og Agrégatet maa
bestemmes under ét. Blandingsforholdet er af stor Vigtighed og maa
bestemmes efter de lokale Forhold og Bestanddelenes Egenskaber.
Blandingen kan derfor ikke foretages efter et Skon. Et godt Resultat
kan ikke opnaaes med et godt Bindemiddel og et daarligt Agrégat el
ler omvendt.

Vandtætheti. Asfaltbeton er vandtæt uden at være helt uigennem
trængelig for Vand. Den indeholder i Virkeligheden en Del fine
Aabninger, som man kun kan faa bort ved et Overskud af Bitumen,
der imidlertid ikke kan anvendes, fordi det gor Vejbanen blod og
klæbrig i Solskin. Naar man fylder alle et Dæklags Porer med Vand,
taber det en Del af sin Haardhed paa lignende Maade, som det sker ved
en ehausseret Korehane. der er blod, naar den er mættet med Vand
og haard, naar den er tor. Man bor derfor soge at forhindre, at der
kan staa Vand paa Overfladen og dette jo storre Trafikken er paa
Vejen.

Endvidere viser det sig, at den mindste Revne i Dæklaget, hvis
Vægge kan klæbe sammen, naar den er tor, ikke lukker sig, naar
Revnen er fyldt med Fugtighed.

Firmaet. Routes & Pavages har observeret to Fænomener, det ene
det meget bekendte, at en hel Del fine Revner, der kan observeres ef
ter den kolde Aarstid, klæber fuldstændigt sammen igen om Som
meren, og det andet, men heldigvis sjældnere Tilfælde, hvor en Del
af Dæklaget deler sig i Smaastykker og derefter helt bliver til Grus
uden tilsyneladende Aarsag. Ved at analysere og nærmere undersoge
Smaastykkerne viser det sig, at Bituminet ganske har mistet sine
sammenbindende Egenskaber. Ved at torre Smaaslykkerne fuldstæn
digt viser det sig, at de atter genvinder de sammenhindende Egenska
ber.
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En omhyggelig Undersøgelse af Vejstrækninger. hvor saadanne
Skader fremkommer, har cia ogsaa vist, at en mangelfuld Afvanding
og Dræning har medført, at Fundamentet er blevet imprægneret mcci
Vand og derved tabt sin Fasthed. Ved Trafikens Paavirkning, giver
Fundamentet efter, og der danner sig Revner i Dæklagets Berørings
flade med Fundamentet. Disse Revner fyldes mcci Vand og klæbe ikke
mere sammen. Revnerne, der til en Begyndelse ikke kan ses, komme
efterhaanden op til Overfladen. Man ser derfor, at der pea saadanne
Steder først uciskiller sig større eller mindre Flager, der stadig deles
i mindre Stykker, og tilsidst er det Hele tilsyneladende Grus. Under
søger man Stykkerne, navnlig naar Revner er ved at danne sig, vil
man se, at de ere fulde af Vand og Jord; Stykkerne lader sig let søn
der cl ele.

Firmaet henregner ogsaa de Skader, der opstaar paa Dæklaget i
Rendestenene som hidrorencle fra disse Aarsager.

Efter alt, hvad der foreligger, synes Forholdene i Frankrig at ud
vikle sig i Retning af bituminøse Dæklag mccl srnaa Skærver. Fir
maet »Routes & Pavages» (Monolastic), der under Krigen har anlagt
store Strækninger med Sandasfalt, fordi det havde Vanskelighed ved
at skaffe sig Porphyr, har nu genoptaget Udførelsen af Dæklag, inde
holdencie smaa Skærver. Selskabet ))Trinidadl(c gaar ligeledes i Ret
ning af Asfaltheton. Bithulitselskabet arbejder kun med Beton.

Trinidaciselskahet begruncier sin Stilling med, at Belonen fordrer
en mindre Nøjagtighed med Hensyn til Fabrikationen, at den paa
rjrkes mindre af Temperaturer, giver mindre Bølgedannelse og er
mindre glat og desuden billig.

Dog synes det værd at lægge Mærke til, at Udførelsen af Dæklag af
Mastixasfalt (Asfalt & Bitumen) synes at vinde Terræn. Da Coulé- el
ler Mastixasfalten kan fremstilles mindre glat end Stampeasfalt ved
at der i dens Overflade indstøbes Porphyrslærver, har Byen Paris ta
get under nøje Overvejelse at indføre Couléasfalt istecietfor Stampeas
falt dersom de hidtil udførte Forsøg falde tilfredsstillende ud.

Konklusion. Forfatterne udtale, at der er ingen Tvivl om, at man
ved at fortsætte mccl methocliske Forsøg og Undersøgelser vil komme
til mere komplette Slutninger. men man kan allerede nu konstatere,
at de i sin Tid udførte Laboratorieforsog er bleven bekræftet ved at
vise:

i) Udviklingen af Dæklag, udførte efter Blandingsmetoden og inde
holdende foruden Sand og Bindemidlet, en vis Mængde Skærver
og Grus.

2) at man i Almindelighed sætter et Fyldstof til Bindemicllet, enten
direkte og i forskellig Mængde.

3) at Mængden af Bindemidlet, Filler og Agrégat maa bestemmes
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meget omhyggeligt i ethvert enkelt Tilfælde efter Materialernes
Natur og

4) at Agrégatets mineralogiske Egenskaber har en stor Indflydelse
paa Resultatet.

Paa et enkelt Punkt synes der imidlertid at finde en Uoverensstem
melse Sted mellem Laboratorieforsogene og Praxis, nemlig med Hen
syn til Storrelsen af de i Agrégatet indgaaende Skærver. Efter Labo
ratorieforsogene burde disse være af omtrent samme Storrelse. I Hen
hold til Praxis synes Forholdene ikke at være saa simple, i ethvert
Tilfælde synes det som om man stræber efter at faa Skærver af for
skellig Storrelse, saaledes at man derved opnaar den tættest mulige
Masse, i hvilken Hulhedsprocenten er saa lille som mulig.

Et synes man imidlertid at kunne fastslaa, nemlig at for en given
Asfaltbeton bestemt under Hensyn til Vejen og den foreliggende Tra
fik, er de Egenskaber, de i Betonen indgaaende Stoffer skal være i
Besiddelse af, tilstrækkeligt definerede.

Ligeledes kan man udtale, at naar enkelte Anvendelser i Frankrig
har givet uheldige Resultater, har Manglerne sædvanligvis vist sig
efter kort Tids Forløb og har været begrundede i Fejl ved Fabrika
tionen eller i mangelfuld Udlægning. Hvad særlig angaar Fabrika
tionen, da har mangelfuldt Blandingsforhold og en mangelfuld Gra
nulering spillet en fremtrædende Rolle.

Den engelske Rapport, vdarbejdet af E. E. Finch, T. i. Hadfielcl,
I. S. Killick og L. S. Mc. Kenzie.

Forfatterne indleder deres Rapport med at hringe i Erindring at
paa det Tidspunkt. da den første Vejkongres blev afholdt i Paris i
1903, var man stærkt optaget af at belægge Vejene med Tjæremaca
d;am; den samme Belægning brugtes endnu ved Afholdelsen af Kon
gressen i Brüssel i 1910, ja, selv i 1913 blev dette Materiale anvendt i
stor Stil. Men siden 1913 har Trafiken paa de engelske Veje udvik
let sig enormt. Man skal blot af Exempler. der fremgaa af selve Rap
porten, nævne at medens den daglige Trafik i 1912 paa Vejen London
Dover vare 568 Tons, var den i August 1922 naaet op til 1943 Tons og
i August 1925 til 4623 Tons. Det er derfor blevet en Nødvendighed at
finde et Materiale, som kan modstaa denne Trafik og som tillige er
mindre bekosteligt end Sten og Træ.

Efter alt, hvad man kan dømme, maa man anse Asfalt og bitumi
nose Dæklag for at være Løsningen og disse Belægningers Popularitet
vil sikkert voxe betydeligt i de kommende Aar. Det viser sig ogsaa,
at der lægges betydeligt mere af disse Dæklag end af nogetsomhelst
andet, hvilket formentlig skyldes Materialets Prisbillighed, dets lange
Levetid, Behageligheden for de kørende ved at befare det, samt den
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overordentlig store Lethed, hvormed det lader sig reparere. Desuden
maa det tages i Betragtning, at Dæklaget er saagodtsom uigennem
trængeligt for Vand, saaledes at det beskytter Undergrunden for Over
fladevandets Paavirkning.

Den Art bituminese Dæklag, der er mest almindelige i England
er de, der komprimeres ved Tromling, altsaa i Almindelighed dem,
der gaa under Betegnelsen Asfaltbeton.

Efter at have fremsat nogle Bemærkninger om Oprindelsen til Bi
tuminet, som man ikke her skal komme nærmere ind paa. fremkom
mer Forfatterne med nogle Bemærkninger vedrorende Undersøgelsen
af det til Vejarbejder leverede Bitumen og fremhæve da, at det er af
stor Betydning at prove Bituminets Vægtfylde for deraf at slutte sig
til den Mængde Urenheder, det indeholder, hvilket saa nærmere kan
bestemmes ved Oplosningsproven. Denne Bestemmelse af den virke
lige Bitumenmængde er jo nedvenclig for at beregne, hvor meget af det
foreliggende Materiale, der skal indgaa i Blandingen.

Det bemærkes dernæst, at den hidtil meget anvendte Penetrations
preve er man i den senere Tid begyndt at stille sig noget tvivlende
overfor, mulig begrundet paa, at det har vist sig, at Bituminer af for
skellig Oprindelse, men udvisende den samme Penetrationsgrad, har
givet meget forskellige Resultater, hvor det drejede sig om Prøve for
Smeltning og Strækbarhed. Endvidere forholde de forskellige Bitu
miner sig forskelligt overfor Penetrationsprover, idet flere bløde Bi
tuminer giver betydeligt efter for Penetrometernaalen uden at gen
nembore Hinden, saaledes at man derved faar et falsk Resultat af
Prøven.

Som Følge deraf gaar man derfor mere og mere over til at sam
menligne Bituminerne efter deres Smeltepunkt (point de fusion). da
dette synes at give et sikrere Resultat.

Hvor det drejer sig om Bitumen af samme Raaolier og raffineret
paa samme Maade, menes det dog, at man meget vel kan nøjes med
Penetrationsmetoden.

Med andre Ord, dersom man foretrækker en Bitumenart for en
anden, maa Penetrationspreven være den, man bor stole mindst paa,
da den giver et Resultat, som kun i ringe Grad viser, hvorledes den
paagældende Bitumen vil forholde sig paa Anvendelsesstedet.

Anderledes med Hensyn til Smelteproven, der giver et bestemt Bil
lede af den Temperatur ved hvilken Bituminets sammenbindende
Egenskaber vil ophøre. Man bor derfor i sine Betingelser istedetfor
som tidligere at forlange en Bitumen med en Penetration af 50, for
lange en saadan med et Smeltepunkt af f. Ex. 55 ° C. Med denne For
dring kan man faa Bitumen med forskellig Penetration, men dette er-
betydeligt mindre generende end Bitumen med forskellige Smelte
punkter.
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Med Hensyn til Bituminets Strælcbarhed (Ductibilitet) bemærke
Forfatterne, at der hersker meget forskellige Meninger om denne og
Forfatterne er egentlig ikke helt klare over, hvad Strækbarhed egent
lig er og hvilken Rolle den spiller med Hensyn til Bedommelsen af en
Biturnen. Det synes at være en fejl Opfattelse, at Strækbarheden er
nodvenclig for at give Bituminet tilstrækkelig Bojelighed, naar Tem
peraturen er lav. Hvis Stoffet skal have en stor Strækbarhed ved
lave Temperaturer, saa maa det bringes i Erindring, at der i Speci
fikationen altid forlanges opgivet Strækbarheden ved 25 C., ved
hvilken Proven er foretaget. Formentlig vil denne Strækbarhed helt
eller delvis tabes ved lave Temperaturer og som Regel har Bitumi
nerne en meget ringe Strækbarhed ved 0 , idet Strækbarheden for
mindskes proportionalt med Temperaturfaldet. Man vil naa et Punkt,
hvor der fremkommer Revner, men disse hor man ikke tillægge alt
for stor Betydning, forudsat at Betonen er af den Beskaffenhed, at
den kan faa sin Strækbarhed tilbage ved stigende Temperaturer. Naar
Temperaturen stiger, vil Bituminet blodgores og Trafikken vil hjælpe
til, at Revnerne voxer sammen, inden de bliver fyldte med Stov og
andre fremmede Bestanddele.

Bituminet maa have en Strækbarhed af idetmindste 50 cm. ved
den hojeste Temperatur, der kan findes idetmindste i 2 Maaneder af
Aaret. Kan denne Temperatur f. Ex. i Juli og August være 50 O C.
fordrer man sædvanligvis, at den onskede Strækbarhecl skal være til
stede ved 45 O 0., for at man kan være sikker paa, at selv om man kan
faa et køligt. Aar efter Anlæget, maa Betonen dog kunne taale idet-
mindste en Temperatur paa 45 0., d. v. s. 5 ° under det normale. Den
ledende Tanke heri er den at fordre af en Bitumen Evnen til at bi
beholde sin Sammenhæng og sine sammenhindende Egenskaber hele
Aaret igennem og aldrig blive saa blod, at den efterlader Spor eller
Mærker. Deraf maa man dog ikke fristes til at bruge den haardeste
Bitumen, da man saa vil faa en meget skor Vare. I et Klima, der er
meget fugtigt, vil man soge at sikre sig mod Fremkomsten af Ridser
og Revner, og man vil derfor foretrække at løbe den Risiko, at Bi
tuminet bliver noget blod i Varmen. Hensyn maa ogsaa tages til Tra
fikkens Beskaffenhed. Ganske i Alm indelighed maa man søge at Bi
tuminet maa forblive sammenhængende og lidet strækbart saa længe
som muligt og dog kunne blive blødere og strækbart i en tilstrækkelig
lang Tid for at yde tilstrækkelig Sikkerhed for at de smaa Ridser og
Revner og Indtryk i Overfladen, der kan fremkomme, kan bringes til
at forsvinde. Det er netop derfor af Vigtighed at vide ved hvilken
Temperatur den ønskede Strækbarhed er naaet.

I Praxis stiller Forholdet sig nu noget simpiere, idet man har be’
mærket, at Minimums Strækbarheden er i høj Grad afhængig af
Smeltepunktet. Man skonner, at Maximums Strækbarheden findes
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nogle Grader under Smeltepunktteniperaturen, og det er derfor, at
dersom man forlanger, at en given Biiumen skal have sin Maximums
Strækbarhecl ved 25 ° C., følger deraf med Sikkerhed, at denne Bi
turnens Smeltepunkt sjældent kan være over 25 ° C., i ethvert Tilfælde
ikke mere end 25 0 C. over. Dersom det i Modsætning hertil er nød
vendigt at have en Bitumen, der har et højere Smeltepunkt for at
rette sig efter de tilstedeværende klimatiske Forhold, vil det være
ulogisk at forlange af en saadan Bit.umen f. Ex. et Smeltepunkt 65 0 C.
og en Maximums Strækbarhed ved 25 ° C. En saadan Bitumen vil
have en høj Strækbarhed, men denne vil findes ved en højere Tem
peratur. formodentlig 35 0 c,, og derfor bor der i Speeifikationen for
langes Strækbarhed ved 35 0 C. og ikke under 50. I England plejer
man at anvende en Bitumen med en Strækbarliecl af 100 ved 25 ° C.

Med Hensyn til Oploseligliedsproven gør Forfatterne opmærksom
paa, at det man sædvanligvis kalder ren Bitumen opløselig i Svovl
kulstof ikke er absolut ren Bitumen, men indeholder tillige meget
fine Partikler af Kulstof, som under Prøven er gaaet gennem Filtret.
Det er saaledes oplyst, at en raa bituminos Olie kan adskilles fra en
raa ikke bituminøs Olie, derved at den indeholder bl. a. fint Kulstof.
l\’Ian ved at Tjære og Beg indeholder en stor Mængde fint Kulstøf. og
man mener, at dette i høj Grad bidrager til at give Tjæren og Bogen
deres sammenbindencie Egenskaber. Forskellen i det KLilstof. der fin
nes i Bitumen og i Tjære ligger sandsynligvis i. at Kornene i den sid
ste er betydeligt grovere, hvorved det er muligt at opfange dem i et
Fitter, naar man foretager Prøven med Opløselighed i Svovlkulstof.
Disse Kulpartikler menes at give Olien sin Karakter som Bitumen og
man slutter deraf, at ogsaa andre Urenheder kan være medvirkende til
at give Olien dens bituminøse Karakter, og dette kaster ogsaa noget
Lys over den Rolle, som Filleren spiller i den bituminøse Blanding,
idet den bidrager til at forøge dens sammenbindende Egenskaber.
Allerede Clifford Richardson har fremhævet dette ved Omtalen af
Trinidadasfaltens Egenskaber og selv ved denne har man fundet, at.
det i den naturlige Asfalt indblandede fremmede Stof ikke var til
stede i tilstrækkelig Mængde. men maatte forøges.

Underlaget og Sorteringen af (let mineralske Agrégat.

Medens de engelske. Ingeniører til at begynde med har støttet sig
til de Methoder, der var anvendt i Amerika, mener de dog, at der se
nere er indført væsentlige Fremskridt i England under Hensyn til den
moderne Trafik. De amerikanske Ingeniører har i stor Stil benyttet
Cementbeton som nødvendigt Underlag for de hiturninøse Slidlag.
De engelske Ingeniører cleritnod have bestræbt sig for at. gøre de exi
sterende Fundamenter egnede til at modtage bituminose Dæklag. Her-
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under har de indvundet betydelige Erfaringer, saaledes at man nu har
bestemte Forudsætninger baseret paa lang Erfaring med Hensyn til
Tykkelsen og Sammensætningen af Asfaltbetonlaget, der skal danne
Fundament for et bituminost Slidlag, uden at det skal være nødven
digt at ty til et Underlag af Beton. Forfatterne vige ikke tilbage for
at fremsætte den Teori, at man for Asfaltbetonveje, der skal bære en
moderne hurtiggaaende Trafik meget vel kan fremstille Laget af Ma
terialier bundet sammen med Bitumen og uden Anvendelse af et Be
tonfundament. Selv om det maa indrømmes, at man for visse efter
givende Grundforhold maa ty til et Betonfundament for at gore dette
solidt nok til at bære Asfaltbetonlaget og at Gementbeton i saadanne
Tilfælde endog kan være paakrævet, særlig hvor det drejer sig om en
Undergrund af Ler og visse Sandarter, maa det existerende Funda
ment, forudsat at det er i tilstrækkelig goct Tilstand kunne benyttes
til at bære Asfaltbetonlaget uden Anvendelse af Gem entbeton, selv med
en meget tung Trafik. Dette gælder ogsaa, hvor almindelig Macadam
har været benyttet til Vejbygningen.

Tykkelsen af Asfaltbetonlaget er variabel, idet den afhænger at
Underlagets Bæreevne, som omhyggeligt maa undersoges og omfat
ter Maaling af Stenlaget, Jordbundens Beskaffenhed m. m. Hvis As
faltbetonlagets Tykkelse er større end 7% ctm. maa det foretrækkes at
lægge deti 2 Lag for at opnaa den størst mulige! Tæthed ved Hjælp at
Tromlingen.

Forfatterne udtale, at hvor det ikke drejer sig om Udlægning at
Mastix eller Comprimeasfalt gaar Udviklingen i Hetning af istedetfor
Cementbeton at anvende Asfaltbeton, og at Udviklingen i denne Ret
ning bidrager til at forlænge Korebanens Levetid og at fremme Ud
viklingen af den Istandsættelse af Vejene, der nu er en bydende Nød
vendighed som Følge af Automobiltrafikens store Udvikling.

Med Hensyn til de Undersøgelser, der i England foretages af Entre
prenører og Ingeniører af biturninose Blandinger, der benyttes i Vej-
bygningen, bemærker Forfatterne, at man prøver en stor Mængde
forskellige Materialier. Asfaitbetonen saavel som Slidlagets Godhed
afhænger i Almindelighed betragtet af Agrégatets Natur og Mængden
og Beskaffenheden af det bituminøse Bindemiddel. I Praxis er Be
tingelserne dog ikke særlig detaillerede, og man støtter sig hoved
sagentlig til meget store Vedligeholdelsesgarantier. Heraf følger, at
Entreprenørerne ere tilbøjelige til at anvende Blandinger, der tid
ligere har vist sig tilfredsstillende, saaledes at de Forsøg, der gøres
for at finde forbedrede Fremgangsmaader, særlig er knyttede til en
kelte Grupper af Entreprenører, medens øgsaa saadanne Ingeniører,
der har store Arbejder under sig og ere istand til at foretage saadanne
Forsøg, ogsaa anstille dem.

Labøratorieforsøgene samle sig da særlig øm at undersøge
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1) De forskellige Stenmaterialier og andre, der kan benyttes til Frem
stilling af Asfaltbetonen og

2) De forskellige Bituminer og Fluxolier som man kan disponere
over til Fremstilling af Bindemidlet.

a) Agrégater benyttede til Asfaltbeton i 2 Lag.
Man anvender mange forskellige knuste Sten til Buncilaget eller

Betonen. Tidligere benyttede man udelukkende Granit, Basalt eller
en anden haard Stenart, men i de senere Aar har Anvendelsen af an
dre Materialier udviklet sig betydeligt, saaledes at man nu benytter
betydeligt lettere Agrégater, som Affald, Jernslagger, Betonaffald,
Kalk, Slagger fra Forbrændingsovne rn. m. til Binderlaget. Dog maa
det bemærkes, at disse Materialier fordrer et storre Indhold af Bitu
men, dog maa man sorge for, at Blandingen ikke bliver for fed. Ja
der i san Tilfælde danner sig Revner.

(Fortsættes).

OM FÆRØSKE FORHOLD
I ANLEDNING AF DE PAA FÆRØERNE UDFØRTE VEJANLÆG

Af cand. polyt. Henry Dührkop.

Den Opgave at bygge en Vej pan FærØerne er ikke alene nf Hen
syn til Terrænet, men ogsnn pan Grund nf Klimaet og de specielle
Krav, der stilles til Trnfiken, san forskellig fra de Opgaver, danske
Vej anlæg byder pan, at en KlargØrelse nf disse særlige Forhold
mnnske kunde pnnregne Interesse.

Geografiske Forhold.
Øerne er 18 i Tnllet med et snmlet Areal pan en. 1400 km2. De

strækker sig fra 6° 15’ vestlig Længde til 7° 41’ vestlig Længde
(Green-wieh) og fra 62° 24’ nordlig Bredde til 61° 26’ nordlig Bredde.

Sydvest for de 6 nordligste »NordreØerne€ ligger de 3 stØrste nf
Øerne, nemlig »ØsterØ (286 km2), »StrØmØ< (373 km2) og »VnngØ€
(178 km2). Af stØrre sydlige Øer er >SandØK< (114 km2) og sydligst

>SuderØ< (153 km2). Øerne ligger adskilte nf dybe Sunde eller
F’jorde, der ofte hnr Retning Nordvest—Sydost.

Øernes Beliggenhed er meget isoleret. Der er en. 300 km til
ShetlandsØerne, en. 450 km til Island og en. 675 km til Norge. Disse
Afstande giver meget store >frie Stræk< for Atlnnterhnvets Bølger.
størst fra Sydvest, hvor de knn nna snndnnne StØrrelser, nt de knn
slaa over 100 m i Vejret, nnar de bryder mod de stejle færøske
Klippevægge.
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Havet og Besejlingsforlzold.

I det hele taget er Havet om Færøerne meget uroligt. Vaiidstan
den kan saaledes mellem »Vaagfr< og Myggenæs variere med op til
2,5 iii paa Grund af Tidevandet, der ogsaa kan foraarsage stærke
StrØmme i Fjordene mellem Øerne. Paa de værste Steder kan Strøm
men løbe 15—16 km i Timen; men almindeligt er dog Strømme
med omkring 4 km Hastighed, Disse Strømme kan undertiden danne
den saakaldte Strømsø, idet de, naar de løber imod de store Bølger
fra Havet, i den Grad kan føre Vandet bort under dem, at de bry
der eller dog faar deres Højde forøget, fordi Afstanden fra Bølge
til Bølge bliver mindre. Der kan derfor i de aabne Fjorde baade
være Strøm og stærk SØgang. I Fjorde hvor Søerne ikke naar ind,
kan Forholdene gøres meget besværlige af den saakaldte >BardesØ<,.
der kan bevirke periodiske Differencer i Vandstanden paa over i m
med en Hyppighed paa 3—4 Gange i Timen.

Øernes Terrænforhold.

Paa Trods af de omtalte vanskelige Besejlingsforhold i de om
givende Farvande, vil det alligevel falde en Færing naturligt at
nævne Samnfærdsien paa Landjorden i anden Række, idet Forhol
dene her ogsaa i høj Grad er varierende.

Kysten gaar mange Steder lodret op af Havet, og Stigningerne
vil overalt være store.

Navnlig mod Nordvest er Terrænet stærkt couperet og det højeste
Punkt ligger 882 rn over Havet. Vanddybderne lader heller ikke
noget tilbage at ønske. I det indre af Fjordene træffes ofte en større
Vanddybde paa 60—80 mn.

Bjergarten er Basalt. Den er finkornet og haard og ligger lag-
delt i Bænke, adskilt af Tuf- eller Lerlag, der som Regel er blødere.

Selve Basalten forvitrer vanskeligt, men de teglrøde, sandstens
agtige, blødere Lag nedbrydes ret livligt, og derved underskæres de
ovenfor liggende Masser og styrter ned. Paa denne Maade frem
kommer »Uren< og Bjergenes ejendommelige Udseende, med Ter
rasser over hinanden; de saakaldte »Hamre<. Forøvrigt danner
Færøerne en Højslette, hvis MiddelhØjde naar noget over 300 ni.

Op fra denne HØj slette hæver sig igen enten spidse, skarpe
Toppe (Tindur) eller skraa Klippemasser, med større eller mindre
lige afskaarne Flader (fjall eller felli).

Klippe er det, der i langt overvejende Grad møder Øjet, men
paa de lavere Steder er Klippebunden dog dækket af et Jordlag med
op mod 3/4 ii Tykkelse. Jordlaget giver Næring til et frodigt og
farverigt Grønsvær, til Byg, Kartofler og Roer ni. m., Træer findes,
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men kun paa Steder hvor Mennesker har hjulpet med at skaffe
Jordbund og Læ.

Der findes Stenkul paa Øerne, der findes en ringe Mængde Kob
ber, ligesom ogsaa Opal kan forekomme, men disse Ting drages der
i Øjeblikket næppe nogen stØrre Nytte af.

Klimatiske Forhold.
Da FærØerne ligger i GolfstrØmmen er Klimaet meget mildt.

Især er Vinteren mild, og Faar og Heste gaar tide hele Anret. Som
meren er fugtig og ofte taaget. Luftens Middeltemperatur er i Ja
nuar 3°, i Juli 11°. Havets Temperatur svinger fra 4—5° oiu Vin
teren til 10—12° om Sommeren. Is pan Fjordene eller Havet kendes
ikke, men der kan ligge Sne i Fjeldene.

Vejrliget er meget ustadigt. rrordenvejr hører til Sjeldeaheder,
medens Stormene kan være meget hyppige og voldsomme, men i
Reglen ogsaa kortvarige. Vindens Retning kan pan Grund af Fjel
dene variere stærkt paa de forskellige Steder, og voldsomme Kaste-
vinde, grundede paa Fjeldenes Form følger gerne med. Sydvest er
Retningen for baade de stærkeste og de hyppigste Vinde, og Vind-
forholdene er iøvrigt snaledes.

Vindretning N N.ø ø 5.0 5 S.V V N.VStille

AntalflageaflOO 14 12 5 10 10 16 13 5 12

NedbØren er herhjemme oa. 600 ut/ilt om Anret. Pan Færøerne
f nar de 2000 m/m Vand om Anret fordelt pan 267 Regnvejrsdnge.

Den længste Dag er 20 Timer, den korteste kun 4 Timer.

Bebyggelse og Ejendomsforhold.
Den første Bebyggelse fandt Sted omkring Anr 850. Færingerne

bor i Bygder, hvoraf der nu findes en. 100. Disse ligger san godt
som alle ved Strandkanten, idet det ved Valget af Bopladser ikke
alene kommer an pan Dyrknings- og Beboelsesforhold, men ogsna i
høj Grad pan, hvordan Adgangen til Havet er. Omkring Bygden
ligger det velopdyrkede Land, »Bøen<, der er matrikuleret og nyder
de til Jorden knyttede Rettigheder, sansom Forstrandsret, Fugle-
bjerge o. s. v., men maa ogsnn bære de Byrder og Skatter, der pna
hviler Jorden.

Til »BØen< knytter sig Betegnelserne »indengnards og uden
gnnrds< og til »Fjeld og Fjære<, hvoraf det første betegner Ejen
dommens forskellige Brug som opdyrket og uopdyrket, mens »Fjeld
og Fjære€ betegner Udstrækningen fra Fjeld til Strand.
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De senere Opdyrkninger ?lrøerc & ikke matrikulerede og uden
baade Rettigheder og Byrder. De er at regne som Dele af den uop
dyrkede Haugec henlagt til særligt Brug for Ejerens eget Tykke.

Nærmest Bygden kaldes Haugen for *Hushaugec. Der har Be
boerne Ret til at skære TØrv og GræstØrv til henholdsvis Brændsel
og Tagdækning, (TØrvelagenes Mægtighed er gerne 0,5 til i m) og
der græsser ogsaa Faar og KØer om Sommeren.

Fra Hushaugen kommer man ud i Fjeldhaugen, der deles I Un
der- og Overhaugen. Underhaugen ligger nedenfor de nederste
Fjeldhamre. Overhaugen gaar fra Hammer til Hammer opefter.

Haugen er som oftest tilgroet. Der er Græsarter, haardfØre Plan
ter og Mos. Fuglelivet er rigt og gavner paa flere Maader Haugen.
Den GØdning, Fuglene UlfØrer Haugens GrØnsvær, er slet ikke uden
Betydning, og (le æder en Mængde Orme, der ellers vilde Ødelægge
Græsvæksten.

Her par Hestene og Faarene, vogtede at Haugens )Soidemandc
og hans Hund. Soidemanden vælges, og under Benyttelsen af Haugen
er der ofte Fællesskab blandt Ejerne.

Hestenes hidtidige Opgave var at bære GØdning ud paa BØen
og TØrv hjem. Til KØrebrng anvendtes de kun sjældent KØreveje
er jo noget ganske nyt deroppe.

Historiske Forhold.
Ved Motivering af Vejanlæg paa FærØerne, vil en UndersØgelse

af den historiske Udvikling af Øernes Forhold ogsaa have Interesse,
hvorfor der her kort skal gØres Rede for Øernes Historie.

Naar man mærker sig den ualmindeligt isolerede Stilling at
Øerne, der nærmere er omtalt foran, er det klart, at dette I Forbin
delse med Naturforholdene, stærkt har hæmmet Udviklingen, sær
lig i den ældre Tid.

Som ogsaa er nævnt, begynder Bebyggelsen I Aar 850.
I Aar 1709 var der paa FærØerne 5000 Mennesker, og det er for

staaeligt, at dette lille Samfund, paa Grund at de Tiders daarlige
Samfærdselsmidler, igennem Aarhundreder havde staaet buade
svagt og ene. Det samme var ogsaa Tilfældet med de enkelte Dele
at dette Samfund, de forskellige Bopladser, der var adskilte af høje
Fjelde og stormfulde og strØmhaarde Fjorde.

Hertil kom, at det viste sIg nØdvendigt — for at skaffe Befolk
ningen de tiltrængte Forsyninger at fremmede Varer, og Afsætning
udenfor Øerne at dens egne Produkter — at drive Handelen paa
Øerne for Statens Regning, og at drive den som Monopol.

Monopolhandelssystemet, der fØrst ophØrte Aar 1856, hæmmede
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altfor stærkt enhver privat Foretagsomhed, og umuliggj orde enhver
Fremgang af Betydning.

Man kan forstaa, at Færingerne under disse Forhold i adskillige
Retninger stod meget slet ucirustede til at føre Udviklingen fremad
under de friere Forhold, der indfandt sig, da vi omkring Aar 1849
—56 fik Grundloven og Frihancielen.

Det mest hæmmende var den saa at sige totale Mangel paa Ka
pital, og til en Begyndelse gik det da ogsaa meget langsomt fremad,
men i de sidste Aar — de sidste 20—30 Aar — er der arbejdet med
Held for at fremme Næringslivet.

Af denne Fremgang giver følgende statistiske Oplysninger et
godt Billede.

Som nævnt var der i 1769 ca. 5000 Mennesker pan Qerne. Hun
drede Aar senere i 1870 var Befolkningen naaet op til 9992 Men
nesker. — Springet skete omkring 1850 og staar jo rimeligvis i For
bincielse med Handelsmonopolets Ophævelse 1856.

I 1880 var der 11,220 Mennesker, i 1901 15,230, i 1906 16,348,
i 1911 18,000, i 1916 19,617 og i 1921 21,352 Mennesker, og af dette
sidste Tal var kun 503 fødte udenfor FærØerne.

Den aarlige Tilvækstprocent var i Aarene 1901—06 1,43 pCt.,
i Aarene 1906—il 1,94 pCt., i Aarene 1911—16 1,74 pCt. og i 1916
—21. 1,71 pCt.

I Aarene 1769—1800 var den til Sammenligning 0,30 pCt. og i
1870—80 1,15 pCt.

Denne Tilvækstprocent, der altsaa før Krigen har været meget
nær ved 2 pCt., vidner stærkt om Befolkningens Kraft og Fremgang.

I det egentlige Danmark var Procenten 1920—24 1,0 pCt., i Eng
land og Wales 0,8 pCt., i Belgien 0,9 pCt., i Italien 1,2 pCt., i Spa
nien 0,7 pCt. og i Polen 2,1 pCt.

Det er Tal, der viser, at Færøernes Befolkningstilvækst er gan

ske enorm i Forhold til, hvad man skulde vente, og at den langt
overstiger Middeltilvæksten for de europæiske Lande.

Ser man paa Antallet af Fiskefartøjer er Fremgangen ogsaa
ganske øjensynlig. Oprindelig foregik alt Fiskeriet fra aabne Ro
b aade.

I Aaret 1908 var der 1500 Rohaade og 40 Motorbaade, i 1910 var
der 102 Motorbaade, i 1911 1600 Robaade og en. 120 Motorbaade.

Naar (let erindres, at en Motorbaad den Gang kostede ca. 5000
Kr., betyder dette en ganske overordentlig Udvikling for en Lands
del, der er saa fattig som Færøerne, og det vidner om en betydelig
Evne til at udnytte dette moderne Apparat, og Udviklingen er da
heller ikke standset. 11924 var Antallet af Robaade saaledes 1534,
medens der var 185 Motorbaade ti en Værdi af ca. 1,193,000 Kr.
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Antallet af Fiskekuttere, som jo anvendes til fjernere Fiskeri,
idet en stor Del af disse gaar til Island, er i Aarene 1917—23 for
øget fra 123 til 153 eller Drægtigheden i R.-T. fra 8524 til 11,476.

Om Erhvervsforhold.

Sammenlignes Befolkningens Fordeling over de forskellige Er
hverv, giver f. Eks. rfallene fra 1921—191i Oplysning om Forskvd
ningerne. Tallene angiver Antallet af de ved Erhvervene ernærede
Personer:

-P —
- ,

i 0

1778 6669 1163 133 190 2352 1490 1147 1921
2031 4083 2230 276 0 1671 950 I 657 1911

Udbyttet af Skibsfiskeriet ved selve Færøerne og ved Island var
af TØrfisk i 1917 5795 t og i 1924 12,540 t; i 1923 fangedes endda
14,105 t til en Værdi af 5,229,000 Kr.

(JdfØrslen fordeler sig saaledes i 1000 kg:

Guano ogj Klipfisk Salt.fisk Tran Hvalolie Benne1 Uld

1924 5102.9 5268.9 142.3 127S.3 75-1 7 54.4 ( 161.200 Kr.)
1921 5000.7 5886 5 953.7 — 160.0 5.9
1917 3155.9 29893 12.6 — —

Færøernes samlede UdfØrsel beløb sig i 1924 ialt til 10,280,100 Kr.
Skibsfarten paa Danmark og fremmede Lande i 1924 (uden at

Fiskeskibe medregnes) var iridg. 134 Dampskibe og 41 Sejl- og Mo
torskibe (henholdsvis 76,085 R.-T. og 4198 R.-T) og udg. 148 Damp-
skibe og 27 Sejl- og Motorskibe (henholdsvis 84,542 R.-T. og 2075
R.-T.).

Skibsfarten paa Thorshavn i 1924 har været indg. 136 Damp-
skibe og 15 Sejl- og Motorskibe, hvoraf henholdsvis 33 og 3 er gaaet
fra eller til færØske Havne.

Vestrnanhavn har haft 31 indgaaende Dampskibe, som alle kom
fra eller gik til færØske Havne. Her er Fiskeskibe ikke medregnede.

Trafiken af fremmede Fiskeskibe er størst paa FærØernes sik
kert bedste Havn, Vestmanhavn. Der var i 1924 indgaaende i Vest-
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manhavn 258 engelske Dampskibe (27,565 R.-T.). Derefter kommer

Klaksvig, der har haft 172 Dampskibe i Havn (15,827 R.—T.) i sam
me Aar.

Mens Tabellerne om Befolkningens Fordeling efter Erhverv vi
ste Tilbagegang for Landbruget, giver følgende Tal Besked om Land
brugsareal ets Anvenciel se, HØstens StØrrelse og Anvendelse af HØst
redskaber i 1924:

Græsarealer til Høslet 2:354,2 hmi
kun til Græsning 130.3 -

Moden Byg 16,5
Havre og andet GrØntfoder 6,7 -

Kartofler 125,5 —

Kaalrabi, Turnips o. a 9,9 —

Udyrket (Arealer i Indmarken) 685,0 —

Andre Arealer: Haver, Bebyggelse ni. ni 62,8 - —

Areal af FaaretrØ 80,1 ——

Avlen Sommeren 1924:
HØ 66424 kg
Kartofler 14871 rr(lj.

Korn 321 - -

Rodfrugter 1396 —-

Til at give et Begreb om iaa hvilket Udviklingstuin Landbruget
staar, kan fØlgen(le statistiske Opgivelser tjene, idet der nemlig i
1924 fandtes:

Plove 47 Stk.
Harver 81 —

Slaamaskiner :1 —

Hesteriver 6
Tærskemaskiner (til Haandkraft) 20 —

do. (anden Drivkraft) 6 -—

Vogne og Kærrer (til Hestekraft) 193 —

Vancikraftanlæg o. a.:
Overfaldshjul 5
MØller drevet ved Overfaldshjul 12

(10. drevet paa anden Maade 22
Andre Vandkraftanlæg i
KorntØrringshuse 142
TØrvehuse i Haugen 594
Faarehuse 415
Faareskjul 2145
Faarehunde 506
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Kreaturholdet December 1924:
Heste 636 Stk.
Køer 2761 —

Hornkvæg ialt 3857 —

Faar og Lam 64199 —

Geder og Kid 21 ——

Grise 30 —

HØns 17779 —

Gæs 3904
Mælkeproduktionen i 100 i 24689
Ægproduktionen i Snese 42259

Disse Tal, hentede fra »Danmarks Statistik. Statistiske Med
delelser. 4 Række. 75 Bind. 4 Hefte. Befolkning og Erhvervsforhold
i Færp Amt. KØbenhavn 1926<, er især taende for Fiskeriets Ved—
kommende, og de viser tydeligt, at denne Hoveclnæringsvej har
undergaaet en Omlægning, idet Fiskeriet, der tidligere foregik fra
aabne Robaade, nu foretages i stadig stigende Grad fra Motorbaade
eller Kuttere.

Hele denne Omlægning har kostet meget og lagt stærkt Beslag
paa l3efolkningens Kræfter, ogsaa fordi der med den er fulgt en
Ændring af Fortidens primitive Forhold i Almindelighed.

Det er derfor forstaaeligt, at meget endnu ligger ugjort hen al

det, som kan anses for særdeles Ønskeligt, og ogsaa er ganske nØd
vendigt for, at det kan blive muligt at udnytte de naturlige Erhvervs—
kilder, Fiskeriet og Landbruget, fuldt ud og for at Færøerne kan
hestaa i Konkurrencen med de fremmede, især Paa Fiskeriets Om
raade.

I denne Kamp for at holde sig paa Højde med Konkurrencen har
Færøerne faaet megen Hjælp fra den danske Stat.

Omkring Aarhundredets Begyndelse ansøgte det færøske Lag-
ting om at faa de færøske Havneforhold gjort til Genstand for en
samlet Undersøgelse ved Statens Foranstaltning. Det blev over
draget Ingeniør P. Bruun (senere Professor), der i 1908 indgav sin

>lndheretning om færøske Havneforhold «.

Efter dennes Fremkomst ansøgte Lagtinget om Statens StØtte
til en Række Anlæg ved forskellige Bygder.

11914 blev (le nødvendige Forarbejder udført af Vandbygnings
væsenet under senere VandbygningsdirektØr C. F. Lillelunds Le
delse. Arbejdet blev dog forhalet af Krigen. Først i 1921 blev det
udbudt og i Foraaret 1922 paabegyndtes det.

Kravet om bedre Havneforhold fulgtes med Kravet om bedre
Vejforhold. Vejenes Hovedopgave, som Led i en samlet Kommuni
kationsplan, maa blive fØlgende to:
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For de fØrste den, at skaffe Bygder med daarlige Besejlings
forhold Forbindelse med større og vigtige Bygder pan samme Ø.

For det andet den, at forbinde Bygder, der nok har gode Havne-
forhold, men enten for lang Søvej mellem Havnene (f. Eks. hvis
Bygderne ligger paa hver sin Kyst at en lang smal Ø) eller for be
sværlig en SØvej, paa Grund af Hav- og StrØmforhold, der ogsaa
kan gøre den altfor usikker.

I 1905 afgav en norsk Ingeniør Horn en Betænkning angaaende
eventuelle Vejanlæg paa FærØernec. I 1913 opnaaedes Tilskud fra
Staten og i 1914 blev Arbejdet paa en Vej fra Sand til Skopen paa
Sandø paabegyndt.

1 1917 og senere blev Statens Tilskud forøgede. saadan at 6 Vej-
anlæg — ialt 71.3 km Vej — nr færdige I 1925. At disse ses 5 pan
Kortet.

Før disse Anlæg blev udført fandtes der overhovedet ikke Lande
veje paa Færøerne. Der nr I en Aarrække af Kommunerne og
private — til Dels med StØtte fra Amtskommunen — anlagt en Del
Veje, men det var altsammen ufyldestgørende.

De fleste Veje nr kun for Fodgængere, og Kørevejene var me
get korte. Naar en Færing skulde fra en Bygd til en anden gjaldt
hans første Tanke Banden. Havet vil deroppe altid være den na
turligste og mest brugte Færdselsvej mellem Steder med gode Havne.
Men selv om Havneforholdene mange Steder er gode (og faste Baad
ruter med Motordrift er I Gang paa flere Steder) v11 man af det
foran om Strøm- og Vindforhold nævnte forstaa, at Havet som
Færdselsvej pan mange Steder er altfor usikkert og Junefuldt.

De nævnte faste Baadruter tager sig blandt af Posten. Foruden
med Rutedampskibene og visse særlige Postruter, besørges Post
mellem Færøerne Indbyrdes med Dampskibet Smirllc efter føl
gende Plan:

Mandag: Fra Thorshavn 6,30 Fm. til Sand (eller Skakvig), Tran
gisvaag, Vang, Trangisvaag.

Tirsdag: 6,30 Fm. fra Trangisvaag til KvalbØ; I Thorshavn Ca.
4,00 Em.

Onsdag: 10,00 Fm. fra Thorshavn til GØte, Fuglefjord (eventuelt
Lervig) og Klaksvlg.

Torsdag: 6,30 Fm. fra Klaksvig; I Thorshavn ca. 9,00 Fm.
Fredag: 6,30 Fm. fra Thorshavn til Midvaag, Sandevaag (even

tuelt Myggenæs), SØrvaag, Vestmanhavn.
LØrdag: 6,30 Fm. fra Vestmanhavn til Kvivig, Midvaag; I Thors

havn ca. 12 Middag.

Yderligere er der Iverdage Baadpost: Thorshavn—Kollefjord
—Kvalvlg—Solmundefjord—Thorshavn eller omvendt med AnlØb
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af de forskellige Bygder i Sundelaget og Skaalefj ord. Kollefj ord,
Kvalvig og Solmundefjord anløbes pan hver Tur. De Øvrige anlØbes
mindst 2 Gange ugentlig (efter Fartplanen). Denne Band er tillige
Mælkeljaad (PostbesØrgelsen er et Bierhverv).

Tirsdag og Fredag gaar endelig en Motorbaad fra Vestmanhavn
til Sdr. Gjov og Futaklet og ligeledes to Gange om Ugen gaar der
Motorbaad fra Kvalvig til Haldersvig og Eide, anlØbende mellem-
liggende Bygder.

Ruterne er jo tydeligt nok ikke i Stand til at tilfredsstille den
voksende Trafiks Trang til gode Forbindelser mellem Bygder og
Qer. Skal I. Eks. en Købmand i Vestinanhavn have Gods sendt fra
Thorshavn, kan han een Gang om Ugen, nemlig Fredag Aften,
faa det med »Smirik. l3aaden skal dog først den lange Tur uden
om VaagØ. Den kommer til Vestmanhavn fra Nordvest og Thors
havn ligger i den stik modsatte Retning. Sejlturen har Ca. 3 Gange

Afstanden mellem Byerne i Luftlinie, og den har været højst ube
hagelig, hvis (let har blæst.

Hver Dag gaar der imidlertid Baad i det roligere Farvand Vest
for StrØmØ. San kan Godset komme med der og sættes af i Kolle—

fjord eller Kvalvig.
Fra Kollefj ord gaar der Tirsdag og Fredag en PostfØrer ad den

nyanlagte Vej til Kvivig. Var det tungt Gods, kunde (let køres i
Bil til Kvivig, rides til Sdr. Gjov og sejles til Vestmanhavn Tirsdag
eller Fredag, eller det kunde rides fra Kvivig eller Kvalvig til KØb—
manden i Vestmanhavn.

Det er altsaa under alle Omstændigheder en indviklet og dyr
Befragtning, fordi der mangler et Stykke Vej, og tillader Vejret
det, er det meget muligt, at Manden ender med at ty til sin egen
Band.

Fartpl anen for Dam peren > Tjaldur « viser, at denne ogsaa kan
bruges af den lokale Trafik. Thorshavn har iS Anløb om Aaret,
Klaksvig ligesaa og Vestmanhavn 10. Damperen sejler ved hver
Tur rundt mellem de større Bygder i 4 Dage, medens selve Turen
til KØbenhavn kun tager 3 Dage.

For en færØsk Bygd er det en dyr Foranstaltning at staa i For
bindelse med Omverdenen ved san stor en Damper, fordi den Tra
fik, de fleste af de anlØbne Bygder kan byde, slet ikke staar i For
hold til Skibets St(rrelse.

»Tjaldur kan ikke tjene meget pan den lokale Trafik, og an—
løb den kun nogle faa Hovedpiadser, kunde den maaske gøre 20
Ture aarlig i Stedet for 15

D. F. D. S.s Damper »Sleipner< gaar i samme Fart med 12 Rej
ser pr. Aar. Dette peger altsaa i Retning af, at Øernes Forbindelse
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med Omverdenen skulde ske over faa Trafikeentre, mens lokale
Ruter hesØrgede Viderefordeliugen af Personer og Gods, altsaa en
Deling i Nær- og Fjærntrafik.

Nærtrafiken maa ske over Land eller Vand, og hvad Trafiken
til Vands angaar vil dens Fuldkommenhed, foruden af det foran
nævnte — Naturforholdene og Elementerne — ogsaa være begræn
set derved, at der maa være et vist Grænseforhold mellem Trafikens
Omfang og Befolkningens StØrrelse, som ikke lader sig overskride,
fordi Baadens Besætning, pan Grund af de farlige Farvande, ikke
kan naa ned under et vist givet Antal, der er uafhængigt af baade
Rejselængde og Baadens StØrrelse.

Konsekvensen af disse rjg er altsaa, at (ler maa bygges Veje,
men kun saa mange, som er nØdvendige for, i Forbindelse med
sikre Baadruter, at danne et sammenhængende og planmæssigt
Kommunikationssys tern.

Foruden den her omtalte Opgave for Vejene, den at skaffe Til
fredshed med Samfærdselsforholdene, for blandt andet at give

Handelen (le Lettelser, den behØver for at kunne fortsætte sin til
syneladende sunde Udvikling, er der endnu en betydelig Opgave
for Vejene deroppe, nemlig den at medvirke til at skabe Muligheder
for et Landbrug.

Det Landbrug, der er laa FærØerne, vil maaske ved en fØrste
Betragtning ikke give meget Haab om Udviklingsmuligheder. Land
brug efter danske Begreber eksisterer overhovedet ikke.

Øernes Landbrugsforhold er tidligere omtalt. Der var i 1924
2354,2 ha til HØslet, det er ca. 4265 Tdr. Land, og af Græsarealer
til Græsning alene ca. 236 Tdr. Land. Paa disse Arealer er det Fan
rene gaar, og UdfØrslen af Uld i 1924 var 63,4 t og af LammekØd
7,9 t.

Der hØstes moden Byg pan ca. 30 Tdr. Land, altsaa paa et Areal,
der ikke er stØrre end (let, eii stor dansk Gaard bruger til Byg.

Til Havre og GrØntfoder bruges ca. 12 Tdr. Ld. og til Kartofler
ca. 227 Tdr. Land, mens Kaalrabi og Turnips o. a. tager ca. 18 Tdr.
Land.

IndfØrslen i 1924 af Landbrugsprodukter viser imidlertid tyde—
ligt nok Ønskeligheden af et Landbrug. Avlen af HØ var 6642,4 t
og der blev indfØrt 43,914 t HØ og Halm. Avlen af Kartofler var
ca. 1487,1 t, men der blev indfØrt 905,856 t eller ra. % af Av1en.
Avlen af Korn var 32,100 t og her var lndfØrslen 2385,148 t. Heraf
var de 84,550 t Byg og Avlen kan maaske regnes at være ca. 12
hkg/ha, d. v. s. at de hØstede en. 12• 16,5 100 kg = 20,0 t Byg,
eller at IndfØrslen af Byg var ca. 4 Gange Avlen. Forbruget over-
skrider altsaa i høj Grad Produktionen. Den færØske Jord egner
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sig udmærket til Opdyrkning, men to Ting kræves for at et Land

brug kan udvikle sig. Den fØrste er en Omlægning af Ejendoms—

forholdene hvad Jorden angaar. Det er foran nævnt, at »BØen€ er

matrikuleret, mens de nyere Opdyrkninger >TrØenr ikke er det,

ligesom ogsaa de Rettigheder og Byrder, der paahviler Jorden, er

omtalt.
Skal Færingerne bringes til at dyrke Jorden pan nye Steder,

maa (ler fØrst bringes saadan Orden i Ejendomsforholdene, at Jord-

brugeren kan vide, at den Jord, han opdyrker, er hans.
Forholdene deroppe minder pan dette Omraade meget om Til

standene i Danmark, før det danske Landbrugs Opkomst. Den

Jord, der nu gror noget paa, er delt i smnd Lodder. Pna visse Dele

af »BØenc vokser der een Ting, paa en anden en anden Ting og

samme Mand har sine Lodder liggende spredte over hele »BØen€.

Skal derfor et Landbrug opelskes, maa hele dette System for-

kastes, og Lodderne maa samles saadan at Ejerne kan komme fra

enhver af sine Marker til en anden, tiden at han først behØver at

skulle ind over en fremmed Mands Jord.
Dernæst maa der indfØres moderne Dyrkningsmaader. Hertil

kræves blandt andet moderne Landbrugsmaskiner, og det, at der

allerede findes en Del saadanne i Brug pan Færøerne, tyder pan en

vis Villighed til at opfylde dette Krav.

De fØrste efter vore Forhold moderne Landbrugsredskaber pan

FærØerne var at se i KirkebØ, hvor en SØn af en derboende Kongs

fæster, efter at have gennemgaaet en Kursus pan en Landbrugs

skole ved Bergen, i Aaret 1885 gav sig til at bearbejde Jorden med

Plov og Harve og anvende Vogn til Transport af Gødning og andet.

Som Eksempel paa, hvorledes tidligere Forsøg i denne Retning

er gennemførte, kan nævnes, at den nf det kgl. danske Landhus

holdningsselskab udsendte Plovmand< Jensen i Slutningen af Maj

1851 kom til Bygden Porkere, hvor han ved Hjælp af et Par halv-

vilde færingske Heste plØjede et Stykke Grønjord. Heri saaedes

kort efter dels Byg, dels noget andet >Stads< (Hør). Bonden, pan

hvis Mark Pløjningen havde fundet Sted, forklarede om Efteraaret

for Sysselmanden, at nævnte >Stads€ i Begyndelsen havde været

grønt, men nu (luede det ikke, da Køerne ikke vilde æde det. Han

blev meget forundret, da Sysselmanden ved Gnidning af Straaeùe

fremhragte noget, der lignede »Hamp<.
Statistiken viser, at Forholdene paa (lette Omraade er bedrede,

idet der til de i Aaret 1924 behandlede ea. 350 Tdr. Land da fandtes:

47 Stk. Plove,
81 — Harver,

3 — Slaamunskiner,
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6 Stk. Hesteriver,
26 — Tærskemaskiner,

193 — Vogne og Kærrer,
34 — MØller,
16 — Rensemaskiner til Korn,

142 — KorntØrringshuse samt 639 Heste.

Ser man paa Kortet forstaar man, at en anden væsentlig Grund
ifi at Landbruget staar i Stampe maa søges I Manglen pan Veje, der
kan give Adgang til Jorden. 1 Indledningen under Omtalen at Byg
derne, Ejendomsforhold og Jordens Benævnelse og Brug er nævnt,
at det var Adgangen til Havet, der var afgørende ved Valget at Bo
pladser. Beliggenheden blev Ikke valgt med Hensyn til de dyrk-
bare Marker for Øje, og derfor kom ogsaa mange at Bygderne til
at ligge i Terræn, hvor dette beredte og endnu bereder mange Van
skeligheder for Opdyrkningsarbejdet.

Det opdyrkede Land er jo BØenc rundt omkring Bygden, og
den ligger ofte med meget store Sidefald.

Naar disse to Ting, der er saare vigtige — Ændringen at Jor
dens Ejendomsforhold, og den bekvemme Adgang til Jorden ad
KØreveje —, er sikrede, er der aabnet Mulighed for et lØnnende
Landbrug pan FærØerne.

Antallet at Mennesker forsØrgede ved Landbrug alene var i
1911 2031, i 1921 1778. Ved Landbrug og Fiskeri var der 11911
Ialt 2230 Mennesker forsØrgede, mens der i 1921 var 1163.

At Antallet af Mennesker, der beskæftiger sig med Landbrug,
har haft Tilbagegang fra 1911 til 1921 bar sandsynligvis sin Grund
I Fiskerlets Omlægning og deraf følgende Opsvlng, men at 1778
+ 1163 = 2941 Mennesker at 21,352 eller ca. 14 pCt. har med
Dyrkning at gøre viser dog, at Landbruget for Fiskerne er et me
get væsentligt Bierhverv.

I Virkeligheden er disse mindre Jordstykker, hvorpaa der avles
Kartofler og holdes en Ko (der er en Ko for hver 8 Mennesker), af
san stor Betydning, at en Bygd uden dyrkbar Jord lige omkring sig
Ikke kan trives.

Anlæget af Veje vil reducere Ulemperne ved at bo borte fra Ha
vet san stærkt for Færingerne, at Befolkningen, naar Mulighederne
for Landbruget tillader det, naturligt vil fordele sIg jævnere over
Øerne, og derved vil igen Arealet at den dyrkede Jord vokse.

En Flskerbefolknlng som PærØernea er jo nu helt og holdent
afhængig af Havet, og skal der med Piskerlets Udvikling følge be
tryggende økonomiske Forhold, maa der komme et Landbrug med
som Regulator, stort nok til at afværge en Krise, om Fiskeriet et
Aar slog fejl.
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At Udviklingen vil gaa i denne Retning, kan Erfaringer fra an
dre Steder med lignende Forhold godtgØre.

IngeniØr Horn nævner f. Eks. Udviklingen paa Lofoten og Ve

steraalen i Norge. Qgrupperne har mange Lighedspunkter med
FærØerne. Befolkningen boede tidligere i Smaabyer ved Havet, Fi
skeri var Hovednæringsvejen, Landbruget var tiden Betydning, og
der var NØd og Elendighed, naar Fiskeriet svigtede.

Saa begyndte man Vejbygning i ret stor Maalestok, og i Løbet
af en 20—30 Aar skiftede øernes Karakter fuldstændig. Bebyg
gelsen rykkede ind i Landet og bredte sig jævnt langs Vejene, Be
folkningstallet voksede, og Landbruget rykkede mere og mere i
Forgrunden.

Man har Landbruget at falde tilbage paa, hvis Fisken udebliver
et Aar, saadan at Tilstandene er blevet meget mere stabile og sunde.

FØlgende Tal viser Udviklingen. Qerne ligger mellem 67° og
69° nordlig Bredde, altsaa nordligere end Færøerne. Hele Arealet
er 3750 km2. Folkemængden var i 1801 10695 Mennesker, i 1865
21,464, i 1891 37,054 og i 1900 49,992 Mennesker.

I 1862 havde Qerne ingen Veje, og indtil 1905 blev der af Staten
bygget 207 km Veje for Ca. 1,03 Mill. Kr. foruden en betydelig
Mængde kommunale Veje, og i den af Myndighederne i 1889 op
stillede Vejplan opfØrtes Ca. 435 km Statsveje til Ca. 2,7 Mill Kr.,
samt 512 km Bygdeveje til 1,48 Mill. Kr. eller ialt Ca. 950 km til
4,15 Mill. Kr.

Vejanlægene paa FærØerne kan foruden at tjene som Led i
øernes Kommunikationsplan og som Opdyrkningsveje maaske og
saa faa Betydning for Hvalfangsten.

Først kan nævnes Grindefangsten, der er meget varierende, baade
hvad Fangststed og Fangst angaar. I 1923 fangede man f. Eks.
1047 og i 1924 slet ingen. Naar Grinderne viser sig, gaar der »Grin
deraab<, og det gælder da om hurtigst muligt at være paa Pletten.
Her kan Vejene derfor faa Betydning ogsaa efter Fangsten, naar
Kødet skal transporteres væk.

Noget større Betydning har Fangsten af Storhval, der siden
1894 har været drevet fra Færøerne fra faste Hvalfangststationcr
(vistnok 7).

Hvalfangerne udnytter ikke hele Hvalen; men afsætter en Del
af Kødet til Færingerne, der selv bruger det som Næringsmiddel i
stor Udstrækning, eller giver Kreaturerne det.

Tidligere, da der ingen Veje var, kom dette Kød kun de aller
nærmeste Bygder tilgode, san at store Mængder af det gik til Spilde,
hvorimod Vej anlæg, der jo ogsaa sætter Hvalstationerne i Forbin
delse med de øvrige Bygder, kan bidrage stærkt til at sætte Prisen
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ned paa dette gode og billige Næringsmiddel, blandt andet ved, at
intet KØd behøver at gaa til Spilde.

Hermed er nævnt (le vigtigste Grunde, der taler for at fort
sætte det Arbejde med Anlæg af Veje paa FærØerne, som allerede
er begyndt. At Færingerne selv ser Betydningen af ordnede Kom-
mii nikationsforhold fremgaar of det store Antal Andragender om
flere Vejanlæg, soni er indgivet efter 1925 og til Dels ogsaa under
søgt saavidt, at der foreligger foreløbige Proj ekter.

1)et maa saa i hvert enkelt Tilfælde af Bevillingsmvndighederne
søges afvejet, om den indirekte Nytte, en Vej vil medfØre, omsat
til Penge, vil være stor nok i Forhold til, hvad der bruges til For
rentning og Amortisation af den Kapital, der maa nedlægges i Vejen.

Denne indirekte Nytte kan kun bestemmes ved et SkØn og her
ved maa ikke glemmes den Ting, at Vejene, Irvis de ellers kommer
til at svare til deres Hensigt, vil medfØre bekvemmere og mere
menneskelige Livsvilkaar, et Forhold, en Færing særligt maa lægge
Vægt pan, fordi han paa dette Omrande sna afgjort ikke er forvænt.

AALBORG-TÆLLINGEN
Af Ingeniør V. JIalling.

Den 2den september 1925 foretog man under ledelse af stad-
ingeniør Niels Olsen en færdselstælling i Aalborg, en tælling, der
baade ved planlægning og metode er noget for sig. Omtalt flere
gange i dette tidsskrift er den dog san interessant, at den atter er
omtale værd. Tilmed har den opnaaet en vis aktualitet, efter at
vej tidsskriftets redaktion har efterlyst brotællinger.

Metoden ved Aalborgtællingen er mere simpel end Karl Nord—
gftrds og vil dog være tilstrækkelig god overfor mange danske bro—
spØrgsmaal, naar det da ikke drejer sig om byernes indre forbold
(Knippel sbro, Langebro).

I Aalborg var 2 mand stationeret pan pontonbroen, 2 ved jern—
baneoverskæringen Vesterbro-Hobrovej syd for bykernen, men
egentlig noget for tæt pan denne, idet man vist man betegne trafik
fra Hasseris til bykernen som lokaltrafik i allersnævreste forstand.
Disse 4 tællere opnoterede orntsbogstcwer og numre paa saavel
nordgaaende som sydgaaende Biler, idet den ene Mand tog de nord
gaaende, den anden de sydgaaende.
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Tællingen skulde give et billede af den gennemgaaende trafiks
betydning. Det lykkedes ogsaa at faa et resultat, som dog trænger
til at forbedres. I tællernes noteringsbog var der delt op med 15
minutter som tidsinterval. Det vilde have været bedre, om tællerne

havde noteret tiden med minuts nøjagtighed, dertil krævedes blot 4
ens afstemte ure, og det kunde sikkert opdrives. Ulejligheden var
ikke blevet uoverkommelig, da der højst var 20—24 biler pr. kvar
ter — ikke 2 i minuttet. Naa, det var jo det første forsøg med en
ny metode, saa det kaa jo rettes næste gang.
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Kvarterdelingen vanskeliggør opgørelsen meget. Naar saaledes
en vogn har passeret det ene tællested mellem 121/i og 12% og det
andet mellem 1 og 11/4, har den saa været mere end 3/4 Time un
dervejs?

Tællingens inddeling nødvendiggj orde, at man satte den øvre
grænse for gennemkørselstiden til tre kvarter, men det er jo ind
lysende, at det er for lang Tid for en strækning paa ca. 1 kilo
m etc r.

Det er interessant at undersøge passanterne. Af de 1492 biler,
der er talt (nogle er talt mange gange ved begge Steder, andre kun
een gang ved eet sted), indgaar kun 61 biler to gange hver (alt—
saa i alt 122 gange) paa en saadan maade, at de kan karakteriseres
som passanter. Dette er kun ca. 8,2 pCt. af den samlede trafik
med biler, altsaa kun en ringe del.

De 61 biler fordeler sig saaledes:
Aalborg by 14, Nørresudby by og Kjær herred 15, desuden nor

denfjords-vogne 10, søndenfjords 22. Halvdelen er altsaa lokal-
trafik (under Kjær herred kan dog skjule sig nogle længere ture).

Hvis bilisterne altsaa fastholder kravet om direkte forbindelse
mellem den ny bro og Hobrovej, kan de ikke støtte sig til disse
opgivelser, der tydeligt viser, at Aalborg er endestation, ikke gen
nemfarts- og bedested. i)ette bekræftes yderligere, nnar man be
tragter forskellen mellem trafiken paa Vesterbro og paa ponton
broen.

Antal biler passeret Antal biler passeret
pontonbroen Vesterbro

Fra Aalborg by 251 544
- Nørresundby, Kjær herred 164 33
- Aalborg birk, Fleskum herred. 20 77
- Hellum-Hindsted herred 14 24
- Nibe, Løgstør, Aars-Slet herred 11 87

I alt fra Aalborg Amt 460 765

Fra Hjørring amt 94 17
- Randers amt 7 22
- Thisted amt 22 3
- Viborg amt 7 10

andre amter 43 42

173 94

Bilernes procentvise fordeling er for pontonbroens vedkom
mende vist pan figuren, hvor tallene er anbragt i de paagældende
retskredse.

.
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Pontonbroen blev passeret af 353 biler fra søndenfjords rets
kredse, af 280 biler fra Vendsyssel. Vesterbro passeredes af hea
holdsvis 806 og 53. Disse tal er ikke til at tage fejl af. De søn
dnfjordske biler standser op, beder og kØrer hjem igen .Aulborq
er du iIcIe en gennem furtsstulion, floor der bedes, den er ende
slution. Man maa meget beklage, at vi ikke ogsaa har tællinger
fra Gugvej og Østerbro, men de kommer maaske næste gang. Vej
nettet er ved Aalborg sæt simpelt, at man har enestaaende betin
gelser for at kunne gennemføre værdifnlde tællinger relativt billigt.

Det er klart, at en del af denne trafik maa være lokaltrafik.
Udelader man biler, (ler er hjemmehørende i Aalborg og NØrre—
sunilby, svinder tallene da ogsaa betydeligt ind (selv om disse bi
ler udelades, er iler dog en del lokaltrafik tilbage, som ikke kan’
fjernes, da man ikke kan udskille bilerne finere end efter rets—
kredse, uden at gaa til politiet, hvad (ler vil koste et stort arbejde)

Broen passeredes af 102 sØndenfjords og 116 nordenfjords biler
\resterbro passeredes af 262 søndenfjords og 20 nordenfjords

biler.

l3roen er da primært en vigtig lokalforbindelse mellem Aalborg
og NØrresundby, sekundært en forbindelse mellem Aalborg og dens
nordlige opland Vendsyssel, og endelig forbindelse mellem Vend
syssel og den syd for Limfjorden liggende del af Jylland.

Amternes interesse i broen tegner sig saaledes: Aalborg (excl.
Aalborg by) 209, Hjørring 94, Thisted 22, andre amter 57. Er
Aalborg amt saaledes interesseret i 209 tilfælde, repræsenterer de
andre amters interesse dog 183, hvoraf halvdelen fra Hjørring amt.

Broen er, da den er hovedforbindelse mellem to betydelige
landsdele, en statsopgave, hvilket viste sig tydeligere end nogen
sinde, da jærnbanebroen for nylig blev spærret paa grund af en
paasejling, hvorved hanetrafiken henvistes til at bruge lastbiler og
omnibusser, hvis man da ikke vilde føre godset over Thisted
Oddesnnd—Struer-----•Langaa til Aalborg.

De nordjyske amters interesse i broen er meget væsentlig, og
brohovederne Aalborg og NØrresundby er i end højere grad inter
esseret. Lokaltrafiken vilde vise sig noget tydeligere, hvis man
undersøgte de andre færdselsarters forhold ogsaa (hestekøretojer,
trækkevogne, cykler og fodgængere).

Staten har her en vanskelig opgave paa bedste maade at skære
gennem lokalstridighederne. Staten er saaledes i nogen grad for.
pligtet til at sørge for, at broen konuner i forbindelse med hoved-
vejnettet Iaa en forsvarlig maade. Mens NØrresundby uden tvivl
har en del genneingaaende færdsel, som gør byen interesseret i at
faa den ledet hurtigt og nemt ned til broen, saa gadenettet ikke
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belastes unødigt af denne tiproduktive, skadelige trafik, gælder
dette slet ikke for Aalborg. Her er den gennerngaaende trafik kun
ringe saa ringe, at dens fjernelse ikke vil betyde nogen kendelig
lettelse for trafikforholdene i Aalborgs gader. Aalborg er inter
esseret i at lede færdslen fra broen til bykernen paa god maade
(hvis denne kan siges at repræsentere endemaalet for færdslen),
og Aalborg er interesseret i at faa en god forbindelse fra Vester
brooverskæringen til denne aordgaaende trafiks endemaal (by-
kærnen). Her vilde en Nordgårdsk tælling angaaende bestemmel
sesstedet være motiveret. Et gennembrud koster jo mange penge,

saa (let er ikke umotiveret at bruge nogle hundrede kroner til kla
ring af dette spØrgsmaal..

Vil bilisterne da have et gennembrud, er der noget, der taler
for, at de (altsaa staten, der maa varetage deres interesser) kom
mer til at garantere, at gennembrnddet ikke kommer til at koste
mere end en vis Sum, som det maa paahvile Aalborg at betale.
Hvad vil bilisterne iøvrigt kunne spare i tid? 10 minntter maaske,
hvis da færdselsforholdene i Aalborg ikke udvikler sig alt for
voldsomt.

Under alle omstændigheder maa det hævdes, at spørgsmaalet
om landtilslutningerne og deres forbindelse med det bestaaende
gadenet er ligesaa vigtigt som spørgsmaalet om den mest rationelle
dragerform.

Den omtalte tælling giver et bidrag til forstaaelsen af, hvad
der foregaar i trafikhenseende, men mon det ikke vilde være nyt
tigt at analysere endnu nærmere, hvad vej færdslen tager, naar den
forlader broen?
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Oversigt over Landern,jenes Kørebanehefct’ste(ser og Lct’n

Alminde- Ohausse- Cement Asfalt Tjære-
lig Bro- brolæg- Beton Beton betonAmtsraadskreds lgning ning

km km km km km

Bornholm
Kjøbenhavn
Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Maribo
Odense
Assens
Svendborg
Hjørring
Aalborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Vejle
Viborg
Thisted
Ringkøbing
Ribe
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Tønder

2 320
3.700
2.767
0.500
3.392
9.532
2.476
1.681
1.144
2.001
2.930

6.876
2.646
2 900
0.708

0.800

3.706
50.818
15.093
22,348

0 023
6.083

12.5952)

14.351
4 354
2097)

11.028
4,720

17.264
4.222

29.718
16.123
10.818-
21.891

5.659
6 524
1.035
1.600
2.040

5.253

1.525

0.188
0.279
0.282

0.435
1.527

0.573
0.603

0 170
0.262

0.515
1.701
2.514
0.881
0.306
1.050

1.100

0 100

0.109

0.880

0.438

0.010

1.632

10.378

1.060

0.626

6.807

Danmark 12.814 269.957 2.637 46.373

‘) Kronprins Frederiks Bro 0.147 km. 2) Heraf er 5.663 km. udført som 2Stk.
0.85 m. brede Striber, der tjener som Spor. Resten af Kørebanen er overfladebe
handlet.. J) Heri Chr. IX’ Bro 0.266 km. 4) Heraf 0.050 km. med Betonsten.

20.503
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en af Landeveje og Landevejsgader den 1. April 1926.

Asfalt- Ernulsi- Ov:rfiaA].d
1i

Længden af Landeveje

nakadam onsma- handlet lig 1\Iaka- eller
og Landevejsgader

kadam Makadam dam uharpet Lande- Lande-

km km km km
Grus veje vejsgader Ialt

km k k
m

33866 204.7S4 242 356 242 356

0.003 23.Sl0 79.477 2.712 82.189

44.519 35.984 14.752 114.018 1.976 116.015

12S.0S8 147911 1.347 314.5111) 314511

110.845 198.721 311.789 311.789

131116 i 152,479 21.012 314.300 314300

154.652 194.610 371.758 0.070 371.838

0 633 55.572 250.343 323.923 ) 323.923

1.120 86.500 198 708 292.472 292 472

60.400 132.531 196.172 1.111 197.283

28.036 420 497 461.997 . 1.412 463.409

17.040 224563 36.764 288.604 1.416 200.050

7 155 180.000 ‘ 2.0S.522) 412.941 412.941

27.419 188.098 104.468i) 331.656 0.796 332 452

16.340 73.551 15.200 138.938 138.938

62.356 243.948 325.327 1.240 326.567

4.784 376.021 394027 394027

52.798 I 481.957 85.084 642.458v) 642.455

12.709 71.991 228.106 319265 319265

5.361 250.360 184.780 454.363 0.471 454.834

32.176 216.220 170.2938) 421.425 0.917 422.342

18.328 223.538 20.493 266.473 206.473

116.347 45900 165.171 165.171

2520 101.709 104.535 104535

. 209.966 80.650) 29&919 296.919

0.903 1.753 12.142 7597.0571116.420 4895.737 1217.377 7584,015

) Tildels Grusdæklag paa ældre Skærvomakadam. 6) Tildels Flintskærver. 7)

Heri Broen over Jærnbnnen ved Skive. 0.028 km. 8) Heraf 0.459 km. oves-fjæret.
8) Heraf 13,600 km. Jordvej.
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SVENSK—DANSK VEJNOMENKLATUR
Fra Svenska Väginstitutet, Stockholm har Redaktionen modtaget 1. Del

af Institutets ,,Förslag til Vagnomenklatur”. ,,Dansk Vejtidsskrift” opfylder
sikkert et ønske hos mange Danske ved at bringe denne Nomenklatur i
Oversættelse, og ved til denne Oversættelse at feje tilsvarende svenske og
danske Ord og Udtryk, saaledes at der her geres et ferste Forseg paa Tilveje
bringelse af en vejteknisk svensk-dansk og dansk-svensk Ordbog; denne Ord
bog vil blive fortsat, naar de manglende Dele af Svenska Vikginstitutets Vag
nomenklatur foreligger. Den omfattende og udmærkede svenske Litteratur,
der allerede nu findes til Belysning af vigtige Problemer indenfor Vejinge
nierkunsten, har hos os Danske vist Savnet af en saadan Ordfortegnelse.

Dansk Vejtidsskrift haaber inden altfor længe ogsaa at kunne bringe en
tilsvarende dansk-norsk Ordfortegnelse.

Svensk Dansk Forklaring

Akvedukt Akvædukt Bro til Overfering af Kanal eller
Vandledning.

Allmän vbg Offentlig Vej Vej paa Landet, som (af vedkom
mende Amtsraad (lansstyrelse) kendes
at være nyttig og nedvendig for den
offentlige Samfærdsel (landsvag, byg
devbg, enklare vag), eller som, skent
ikke af nævnte Beskaffenhed, alligevel
findes at være til Gavn for det offent
lige (ödebygdsvbg). — (Off. Vej ved
ligeholdes af det offentlige).

Arbetsprofil Se renstakningsprofll.
Avstândsvisare Afstandsviser Tavle eller andet Mærke med An

givelse af Afstanden til et nærmere
betegnçt Sted. — Oftest kombineret
med Vejviser.

Balanslinje Planumslinie’) Skæringslinie mellem Planum og
en lodret Plan.

Balansplan Planum 1) Plan, bestemt af Underbygningens
lavest beliggende Kronekant samt af
en paa denne vinkelret, vandret Linie.

Ballastmur Daarligt Udtryk i Vejbygningen. —

Se kaatrnur.

‘) Delinitionen gælder strengt matematisk kun for en uendelig kort Strækning.
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Bank Dæmning, Opfyldt Vejstrækning. — Ligeledes
Paafyldning Betegnelse for Vejprofilet eller Del

heraf, i hvilken Planum ligger over
Jordoverfladen.

Bankdike Dæmningsgrøft Grøft langs Dæmning.
Bankett Banket Vandret eller næsten vandret Af

sats mellem to til samme Side hæl
dende Skraaninger.

Betongspdnt Betonspundsvæg Se spdnt.
Bindare Binder I Murværk indgaaende Sten, hvis

Dimension vinkelret paa Murfladen
med en vis Størrelse skal være større
end de øvrige Stens tilsvarende Di
mension.

Bombering Oprunding Ophøjning af Vejbanen i Vejens
Midte.

Bro Bro Anordning med fritbærende Kon
struktion til Overføring af en Vej
over en anden Trafikaare (som Vej,
Jærnbane, Kanal) eller over en natur
lig Forhindring (som Vandareal, Dal
Sænkning). Vejbro kaldes ogsaa Via
dukt, især hvis den ikke fører over
Vand.

Bro i udvidet Betydning er en kol
lektiv Benævnelse for enhver Anord
ning med fritbærende Konstruktion
til Overføring af en Færdselsvej over
en anden eller over en Hindring.

Bygdovlig Se allmän vüg.
Bygg (-yta) ‘) øvre Flade af en i Mur liggende

Sten.
Bädd Slyngværk Et paa svag Grund anbragt Lag til

(Rustbädd) Forstærkning af Vej legemet, sædvan
lig af Ris (risbädd, Risfietning) eller
Faskiner (faskinbädd) eller Tømmer
(f. Ex. timmerbadd, plankbädd).

Blirlager Bærelag, Et under Slidlaget anbragt Lag, der
Paklag skal understøtte Slidlaget og forstærke

Vejbanen.

1) ikke Liggeflacie
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Dike Groft Se vügdike.

Dikesbredd Greftebredde En Grefts Bundbredde eller Lys-
vidde. — Naar Breddemaal angives,
menes Bundbredde, som sammen med
Skraaningsanlægget og Greftedybden
bestemmer Greftens Sterrelse.

Dikesdjup Greftedybde I Afgravning: Greftebundens Dybde
under Planum. I Paafyldning: Gref
tebundens Dybde (i Midten) under
Jordoverfladen.

Dikesmall Greftelære Lære tU Brug ved Udstikning og
Udførelse af Grøfter og Skraaninger.

Dosering Daarligt Udtryk. Se .slünt.

Drbnering I Dræning Vandafledning. Vandafledning gen
nem aabne Rendesten eller Gref
tør: aaben Dræning; — gennem luk
kede Ledninger eller overdækkede
Grøfter: lukket Dræning.

Dubbeltrumma Dobbelt Stenkiste Stenkiste med to Gennemleb.

Enkeltrumma Enkelt Stenkiste Stenkiste med et Gennemleb.

Enklare vkg Se elmiin rUg.

Enskild väg Privat Vej Vej, som vedligeholdes af en eller
flere Private, for hvis Ejendomme den
er til stadig Nytte som Kerevej, det
være sig til Rjemkersel eller Udker
se! eller andet. (Lag av d. 24. juli
1907 § I).

Farbana Daarligt Udtryk. Se rUgbane.
Faskinbädd Faskinslyngværk Se Kidd.

Faskiner Faskiner Ris, sammenbundet i Ruller (Diam.
alm. 0,3 m), at anvende som en Slags
Madrasser. Jfr. feskinbUdd og faskin
matte.

Faskinmatta Faskinmadras En af Faskiner dannet Nadras til
Beskyttelse mod f. Eks. rindende
Vand.

Fliekning Pletvis Udbedring For Haanden udført Fyldning af Vej
saar og Vejspor.

Fângdamm Fangedæmning Dæmning til Brug ved Terlægning
I af Byggeplads.

Gata Gade Betegnelse for Vej i Byer eg bylig

I nende Bebyggelser.



1927 DANSK VEJTIDSSKRIFT 119

Svensk Dansk Forklaring

Genomstik Gennemstikning Anordning til Bortledning af Vand
fra Vejbane gennem Rabatter.

Grusharpa Grusharpe Redskab til Frasortering af sterre Sten
fra Grus. Sædvanligvis bestaar Har.
pen af i Ramme anbragte, parallele
Stænger.

Grusskift Endepilles Kronskifte.
Gångbana Gangsti Den nærmest for Fodgængere bereg

nede Del af Vejbanen.
Handriicke Daarligt Udtryk. Se skyddsrllcke.

Harpa Harpe Se grusharpe.
Hjulspår Hjulspor Se rOgspår.

Hasttrampspiir Hestespor Se vflgspdr.
Isoleringslager Isoleringslag Særlig anbragt Lag, der skal beskytte

en Vejs Skærvelag mod Frysning
(Frostleftning) eller Indtrængning af
den uuderliggende Fyld eller natur
lige Jordbund.

Jordfiyttning Jordflytning Udgravning og Transport af Jord.
Jordlåda Vejkasse I Underbygningeri udformet Fordyb

ning, der skal optage Skærvelaget.
Jordlösen Se ,narklösen.
Jærnspânt Jærnspundsvæg Se spånt.
Kantmur Kantniur Mindre Stettemur, der skal forhindre

Udglidning af den indre Grefteskraa
ning i Udgravning.

Kilometerpåle Kilometersten Ved Vej anbragte Sten (Pæle), der
angiver Afstanden i Km fra et vist
Udgangspunkt.

Kon Jord (-kegle) Kegleformet Afslutning af Skrænt ved
Endepille, Stenkiste el. lign.

Korrugering Belgedannelse Af Motortrafikken fremkaldt BeIge-
dannelse i Vejbanen.

Kulvert Hvælving Daarligt Udtryk ved Vejbygning. Fore
kommer som Betegnelse for mindre
Broer eller større Gennemleb, udført
som Hvælvinger af naturlige Sten
eller stebte af Beton.

Körbana Kerebane Den især for Køretøjer beregnede Del
af Vejbanen.

Landfilste Endepille, Land- Endeunderstetning for en Bro.
fæste (for Træbroer)



120 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1927

Svensk Dansk Forklaring

Landsväg Landevej Se albndn vdg.
Ligg (-yta) Hvileflade, Ligge- Underste Flade af en i Mur liggende

flade Sten.
Liggfog Liggefuge Vandret Fuge i Murværk.
Lutning Hældning, Stig- Planumsliniens Hældning mod den

ning eller Fald vandrette Plan, sædvanlig angivet
som en Brøk eller i Promille, £ Eks.
for en Stigning af 1 m paa 20 m
saaledes 1 20 eller 50 0/00. Man skel
ner mellem Stigning (lutning i upp
fersbacke) og Fald (lutning i utfers
backe).

Lutningskurva Overgangsstigning Kurve, som i Længdeprofilet danner
Overgang mellem to sammenstedende
Vejstrækninger med forskellig Stig
ning eller Fald.

Längdmätning Længdemaaling, Opmaaling af en Vejlinies Længde
Stationering med Afmærkning af Mellemnpunkter

med konstant Afstand (som Regel
20 m).

Längdprofil Længdeprofil Fremstilling af Planumsliniens Belig
genhed i Forhold til Jordoverfladen
og en vis Nulplan.

Löpare Leher I Mur indgaaende Sten, hvis Længde-
retning er parallel med Murfladen.

MarklDsen Erstatning for Erhvervelse af Jord til
(for Vej) Vejanlæg.

Matjordsavtagning Mnldjordsafgrav- Bortgravning af Muldjorden.
ning

Matjordsbeklädnad Muldjordsbeklæd- Anbringelse af et Muldjordslag.
ning

Motlutning Kontrastigning, Fald, der er modsat Hovedstigningen
0tabt” Stigning for en vis Vejstrækning.

Mötesplats Medeplads Plads, hvor Vejbredden forøges for at
muliggere Nede mellem Køretøjer.

Normalsektions- Tværprofil Tegning, der angiver den almindelige
ritning (-tegning) konstruktive Udførelse af Tværpro

filet i f. Eks. Paafyldning, Afgrav
ning etc.

Ordnad stenfyll- Stenkastning Stendækning, nærmest Overfladen,
ning ordnet saaledes, at der ingen sterre

Huller findes.
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Profilering
Profilritning

Plankeslyngværk
Spundsvæg
(al’ Planker)
Plantegning

Provväg Prøvevej, For
søgsvej

Pâlspiint
Renstakning

Renstakningsprofil

Daarligt Udtryk. Se bürlager.

Pyramide- eller kiledannede Sten til
Brug i Bærelaget.

Bairelag af Paksten.
Aftrapning i Jord.
Det Stenskifte i Fundament, Mellem-

eller Endepille, hvorpaa Overbyg
ningen oplægges.

Udsprængning i Klippe i Afsatser
(,,pallar”).

Se planritning.

Udjævning af Jordoverfiaden paa saa
danne Vejstrækninger, hvor Paafyld.

ningshøjden eller Afgravningsdybden

ikke overstiger visse, for hvert Til
fælde angivne, Maal (alm. 0,3—0,5 m).

Se b/idd.
Se spånt.

Tegning, der angiver en Vejs plane

Beliggenhed samt de indenfor en vis

Afstand fra Vejlinien liggende Ter

rængenstande.
Daarligt Udtryk ved Vejbygning. Se

planering (al’ Klippe).
Se längdsprofll, tvcerprofll, renstaknings

profil. — Profil anvendes ligeledes

— skønt urigtigt — i Stedet for mail.

I (Se dette Ord ‘)).
Se uts(itn ing.

Fremstilling af Jordliniens og Pia
numsliniens Hejdebeliggenhed. Jvfr.
längdsprofll.

Vej eller Vejstykke, der er stillet under

Observation til Undersøgelser af tek.

nisk og økonomisk Natur.
Se sp?nt.
Den nøjagtige, endelige Afsætning

(Udstikning) af en Vejlinie.
Profiltegning af den endelig udstukne

Vejlinie.

Svensk Dansk Forklaring

Paklag
Paksten

Pakstenslag
Bænkgravning

Lejeskifte

Bænksprængning

Plan
Planering

Packlager
Paeksten

Packstenslager
Pallgrävning

Pallskift

PalIspringning

Plan
Planerin g

Plankbädd
Plankspiint

Planritning
(filr väg)

Planspringning

Profil Profil

Profiltegning

Pælespundsvæg
Endelige Udstik

ning

‘) NB findes her kun i ,,dikesn,all”.
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Ridbana Ridesti Den for Ryttere beregnede Del af
Vejbanen.

Rishildd Risslyngværk Se bädd.
Rustbkdd Se bfldd.

Råeke Rækværk Se skyddsrarke.
Rjning Rydning Fældning og Bortskaffelse af Træer

og Buske. Se ogsaa stubbrytniitg.
Rörtrumma Rergennemlob Gennemleb af Ror, oftest af brændt

Ler eller Beton. Jfr. tremrna.
Sidotag Indsætning TJdgravning, man foretager udenfor

Vejenes Normalprofil for at vinde
Jord til Opfyldning.

Sidotrumma Gennemleb i Vejgroft.
Sikt a) Oversigt Den Mnlighed for at overse Vejen,

som Beliggenheden i Plan og Profil
tillader.

b) Sigte Metaltraadsnet med kvadratiske Ma
sker.

Skevning Sidehældning, Vejbanens Leftning mod Vejens Yder
Skævning kant i Kurver.

Skogsrojning Skovrydning Se riijning.
Skol (-sten) Mindre Sten eller Skærver, som ind

kiles i Mnrfuger for at tilvejebringe
godt Anlæg eller Tætning (,,skolningj.

Større ,,skol” i Murfladen kaldes
ogsaa ,,stup” (ordret ovs. ,,stejl skraa
ning”), særlig hvis den er trekantet.

Skyddsräcko Rækværk, Sikker- Rækværk, anbragt udenfor Vejbanen
hedsrækværk for at forøge de Vejfarendes Sik

kerhed.
Skiirning Afgravning Afgravet Vejstrækning. — Ogsaa Be

tegnelse for Tværprofil eller Del her
af, i hvilken Planurn ligger under
Jordoverfiaden.

Vej i lukket Udgravning kaldes
Tunnel.

Skiirningsdike Vejgrøft i Afgravning.
Skkrningsliv Den Del af en Afgravning, som be

grænses af Planum og lodrette Pla
ner gennem Planums Skæringslinier
med Afgravningsskraaningerne.

Sladd Se vägsladd.
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Slitlager Slidlag Vejbanens øverste Lag, der i Tilfælde
af Afslidning kan fornyes.

Slänt Skraaning, Skrænt En hældende Jordoverflade.

Slkntbekladnad Skraaningsbe- Jfr. rnatjerdsbekladnad, stenbeklddnad og
klædning torvbeklüdnad.

Spånt (-vkg) Spundsvag Væg af spundset eller uspund set Tern-
mor (plankspånt, pålspånt), Jærn
(jarnspftnt) øller Beton (betonspånt).

Stabbstenar Stabsten Blokke eller Stolper, sædvanlig af
Sten eller Beton, anbragt langs Vej
banen for at forøge de Vejfarendes
Sikkerhed.

Stakning Udstikning Se rügstalcniag.

Stenbeklkdnad Stenbeklædning Skraaningsbeklædning af Sten, som
(Sarnrnenhugget stilles tæt mod hinanden.

Glacis”)
Stenelevator Stenelevator Maskine til Lefining af Stenmateriale.

— Hoveddelen bestaar som Regel af
en bevægelig Kæde uden Ende (Baand)
med dertil fæstede Skaale afStaalplade.

Stenglacis Daarligt Udtryk. Se stenbeiciOdnad.
Stenfyllning Stenfyldning Opfyldt Stenmasse.

Stenkross Stenknuser Maskine til Knusning af Sten. Hoved
delen udgøres som Regel af to over
for hinanden anbragte, riflede Kæber,
den ene fast, den anden bevægeligt
svingende og gnidende mod den faste
Kæbe.

Stensorterare Stensorterer Maskine til Sortering af Stenmateriale
efter Kornsterrelse, oftest kombineret
med Stenknuser. — Hoveddelen be
staar i Reglen af en med svag Hæld
ning liggende roterende Pladejærns
cylinder med tætsiddende runde Hul
ler. Cylinderen er ofte delt i flere
Afdelinger, Sorteringsbælter, med
successivt voksende Huldiaineter.

Stentransportör Stentransporter Maskine til kontinuerlig Transport af
Stenmateriale. Hoveddelen bestaar
som Regel at en endeles Kæde (ell.
Baand) med eller uden dertil fæstede
Skaale.
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Stubbrytare
Stubbrytning

Stödjemur
Stödmur

Stötfog
Svacka

Såll

Temmerslyngværk
Dæktervsbeklæd

ning
Lagtørvsbeklæd

ning
Linieføring

Gennemløb af udsprængte eller ud
kilede Sten.

Redskab tilOpbrydning afStubbe el.lign.
Bortskaffelse af Stubbe.
Se stödrnur.
Mur, der skal støtte bagved liggende
Jord- eller Xlippemasser.

Lodret Fuge i Murværk.
Bølgeformet Fordybning i Vejbanen.
Plade med tæsiddendø runde Huller
af samme Størrelse.

Udgravnings-, Løssprængnings- eller
Opfyldningsarbejder, udføres før Un
derbygningen.

Se bidd.
Beklædning med Græstorv, som læg.
ges ved Siden af hinanden i et Lag.

Beklædning med Græstørv, som læg
ges i Lag ovenpaa hinanden.

Daarligt Udtryk; i Stedet bør anven
des utstakning (Udstikning), linjefö
ring (Linieføring).

Se vügtrafik.
Gennemløb med trappeformet Læng
desnit.

Dække i Gennemløb.
Den Del af Gennemløbet, der ligger
mellem Fløjmurene.

Anordning, der tillader mindre Vand
mængder at passere under Vejen;
Lysaabningen har som Regel enten
firkantet Tværsnit af mindst 0,3 X
0,3 m’s Størrelse eller rundt Tvær
snit med en Diameter paa mindst
0,15 m. Grænsen mellem Gennemløb
og Bro kan siges at ligge ved den
Aabning, som ikke kan overspændes
med et Dække af Natursten. — Jvfr.
dränering, täckdike og bro.

I Traktform ordnet Overgang mellem
et Gennemløbs øvre Ende og der
udmundende Grøfter.

Stentrumma

Svensk Dansk Forklaring

Stenkiste

Stubrydder
Stubrydning

Stettemur

Stødfuge

Sold, Sigte

PlaneringTerrassering

Timmerbädd
Torvbeklädnad

Torvsattning

Traced

Trafik
Trapptrumma

Trumdäck
Trumliv

Trumm a

Trumtratt

Trafik

Overligger

Gennemleb,
Stenkiste
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Trumvinge Endemur og Ende af Gennemleb samt paa begge
Flejmur Sider af dette, parallelt med Vej-

linien anbragte Stettemure (trum
vingmurar).

Trumvingmur Fløjmur Se trumvinge.
Trumöppning Lysvidde Gennemlebsareal af Stenkiste eller

Gennemleb.
Tunnel Tunnel Se skärning.

Tvärprofil Tværprofil Se tvOrsektieu.
Tvitrsektion Tværprofil Skæringen mellem Vejlegemet og en

lodret Plan i Vejens Tværretning.
Tbekdike Dræn Ledning af Rør uden Mnffer eller af

f. Eks. Sten, Slagge el. lign, anbragt
under Jordoverfiaden til Dræning.

TJnderbyggnad Underbygning Vejlegemet med Undtagelse af Over-
bygningen.

Utsättning Afsætning Detailleret Afsætning af Jordarbejder.
Varningstecken Advarselstegn Ved Vej anbragt Tavle eller andet

Mærke, som opfordrer til Iagttagelse
af særlig Forsigtighed ved et skarpt
Hjerne, stejl Bakke eller andet Sted,
hvor Trafikken kan være farlig.

De for øjeblikket gældende Be
stemmelser (Den internationale Kon
vention om Automobiltrafik 1909)
indeholder Advarselstegn for Kurve,
Kentrakurve og Jwrnbeneoverslcæring
(rundt Mærke med sorte Tegn paa
hvid Bund).

Som Forslag til internationalt Ad
varselstegn foreligger den af K. A. K.
udarbejdede, i Sverrig almindelig an
vendte, rede Trekant, der som eneste
Advarselstegn skal erstatte de tid
ligere anvendte.

Vattenavledning’ Vandafiedning Se drUnering.
Viadukt Viadukt Se bro.
Vilplan Hvilestykke En i en lang og stejl Stigning indlagt

kort vandret eller næsten vandret
Vejstrækning.

Vingmur Flejmur, Stettemur med Tilslutning til Ende
Vangemur pille.
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Väg Vej Banet, mer eller mindre bredt Stykke
af det naturlige Terræn, hvorpaa
man kan færdes fra et Sted til et
andet, til Fods, til Hest eller til
Vogns, uden at Vognen er bundet
til et bestemt Spor.

Vej i udvidet Betydning derimod
en kollektiv Betegnelse for Kommu
nikationsaarer i al Almindelighed,
som f. Eks. Jærnbane, Sporvej, Vand
vej, Luftvej.

Vhgbana Vejbane Den for de vejfarende beregnede Del
af Vejen.

Vhgbredd Vejbredde Vejbanens Bredde.
Vbgbro Vej bro Se bro.
Vägdike Vejgreft Fælles Betegnelse for Grøft i Afgrav

ning og i Faafyldning (bankdike og
skiirningsdike).

Vhgfarande Vejfarende Enhver, som færdes til Fods (fotgtn
gare, Fodgænger), ridende eller ke
rende paa Vejen.

Väghyvel Vejhevl Vejredskab til Afbevling af Snavs
samt til Tilvejebringelse af Oprun
ding ved Afhevling af Vejsiderne. —

Hoveddelen er som Regel et skarpt,
skraatrettet Staalblad.

Vägkant Vejkant Vejbanens ydre Begrænsningslinie.
Väggkropp Vejlegeme Vej med de i denne indgaaende Dele,

samt de til den herende Dele af den
naturlige Jordoverflade.

Vbglinje Vejlinie Vejens Midtlinie ved Udstikning og
Afsætning.

Vkglkngdmätning Se lüngdrnätning.

Vkgport Bro, der skal føre Veje under Jærn
bane, Gade eller anden Vej.

Vbgren Vejrabat Den nærmest Vejkanten liggende Del
af Vejen.

Vägrivare Vejopriver Vejredskab til Oprivning af Slidlagets
Overflade. — Hoveddelen bestaar
som Regel af stærke Stænger eller
Tænder af Staal.
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Vejskopa Jordsluffe Vejredskab til Opsamling af Jord,
Grus el. lign. — Hoveddelen er som
Regel en langs Jorden slæbende
Pladejærnsbotte baaret af to HjuL

Vägskrapa Vejskraber Vejredskab til Afskrabning af Slam.
— Hoveddelen bestaar som Regel af
en skraat anbragt Række fjedrende
Stænger eller Tænder af Staal.

Vkgsladd Vejslæde Vejredskab til Udjævning af Hulheder
og Hjulspor paa Grusveje, ,,sladd
ning”. — Hoveddelen bestaar som
Regel af to parallele, bag hinanden
anbragte, indstillelige, uskærpede
Blade, sædvanligvis af Staal.

Vitgspår Vejspor, Hjulspor, I Vejens Længderetning gaaende Fu
Hestespor rer i Vejbanen, fremkomne ved Ind-

virkning af Keretejernes Hjul (hjul
spår, Hjulspor) eller af Trækdyrenes
Hove (hästtrampspår, Hestespor).

Vitgstakning Vejudstikning Opsegning og Afsætning i Marken af
en Vejlinie.

Vagsår Vejsaar Mindre Fordybninger i Vejbanen, i
Regelen fremkomne ved Indvirkning
af Motorkeretejernes Drivhjul.

Vkgtrafik Vejtraflk Samfærdsel paa Vej.
Viigvisare Vejviser Ved Vej anbragt Tavle eller andet

Mærke med Angivelse af hvor Vejen
ferer hen.

Vagvalt Vejtromle Maskine til Sammenpresning af Vej-
legemet. — Hoveddelen bestaar af
een eller flere jævne, tunge Valser.

Åvja Slam Dynd En paa Vejbanen fremkommende
Blanding af afslidt Vejmateriale og
Snavs.

Ödebydsvkg Se aflinan vdg.

Överbygnad Overbygning Slidlag med eventuelt Bærelag (Pak
lag).

Överdike Greft ovenfor Afgravningsskraaning.
Översten Større Sten, som ligger over Jord-

overfladen ved Afgravning, og som
ikke medregnes til den Mængde, der
skal afgraves.
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Dansk Svensk Dansk Svensk

Advarselstegn Varningsteeken Hestespor Hbsttramspår
Afgravning Skarning Hvileflade Ligg (-yta)

Afstandsviser Avståndsvisare Hvileplan (stykke) Vilpian
Afsætning TJttsätning Hvælving Kulvert
Akvædukt Akvedukt Hældning Lutning

Banket Bankett Indsætning Sidotag
Betonspundsvæg Betongspånt Isoleringslag Isoleringslager

Binder Bindare Jordfiytning Jordllyttning
Bro Bro Jærnspundsvæg Jærnspånt

Bankgravning Paligravning Kantmur Kantmur
Bærelag Barlager Kegle Kon

Bolgedannelse Korrugering Kilometersten Kilometerpåle

(paa Vej) Kontrastigning Motlutning
Dræning Dranering Korebane KOrbana

Dæmning, Paa- Bank Landevej Landsvbg
fyldning Lejeskifte, -sten Paliskift

Dynd Ävja Liggeflade Lig (-yta)

Ende- og Fløjmur Trumvinge Liggefuge Liggfog
Endepille Landfitste Længdemaaling Lbngdmbtning

Fald Fallande lutning Længdeprofil Langdprofil
Fangedæmning Fångdamm Lære, Skabelon Mall

Faskiner Faskiner Løber Löpare
Faskinmadras Faskinmatte Muldjordsafgrav- Matjordsavtakning

Flikning, se plet- ning

vis Udbedring Muldjordsbeklæd- Matjordsbekladnad
Flejmur Vingmur ning
Prevevej Provvkg Medeplads M5tesplats

Gade Gata Oprunding Bombering

Gangsti, Gangbane Gångbana Overbygning Overbygnad
Gennemleb Trumma Overligger Trumdbek

Gennemstikning Gene mstick Oversikt Sikt
Enkelt Gennemleb Enkeltrumma Paafyldning Bank

Dobbelt — Dobbeltrumma Paklag Bärlager (Paek
Grusharpe Grusharpa lager)

Græstervsbeklæd- Tor vbekl ildnad Paksten Paeksten
ning Pakstenslag Paekstenslager

Græstervesætning Torvsilttning Plan Plan
Grøft Dike Planering Planering
do. overdækket Tilekdike Plankeslyngværk Plankbbdd
Greftelære D ikesmall Plankespundsvæg Plankspånt

Harpe Harpa Plantegning Planritning
Hjulspor Hjulspår Planum Balansplan
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Dansk Svensk Dansk Svensk

Planumslinie Balanslinje Trafik Trafik
Pletvis Udbedring Fliokning Tromle Vågvalt

Privat Vej Enskilcl ‘väg Tunnel Tunnel
Profil Profil Tværprofil Tvarsektion

Profiltegning Profilritning (Tv.-profil)
Provevej Provvag Udbedring, pletvis Fliekning

Pælespundsväg Palspånt Udstationering Langdmatning
Ridesti Ridbana Udstikning Stakning

Risslyngværk Risbadd do., endelige Renstakning
Rydning Röjning Underbygning Underbygnad

Rörgennemleb Rörtrumma Vandafiedning Vattenavledning
Rækværk Raeke (Skydds.) Vangemur Vingmur

Sidehældning Skavning Vej Väg
Sigte Sikt do. privat Enskildvbg

Skabelon 1%lall Vejbane Viigbana
Skovrydning Skovrydning Vej bredde Vagbredd

Skraaning, Skrænt Slant Vejbro Vkgbro
Skraaningsbeklæd- Sliintbekliidnad Jordsluffe Vagskopa

ning Vejfarende Vagfarande
Slam Ävja Vejgreft Vagdike

Slidlag Slitlager Vej hevl Väghyvel
Sold Såll Vejkant Vagkant

Spundsvæg Spånt (-vag) (se ogsaa Vejside)
Stabsten Stabbstenar Vej kasse Jordlåda

Stenbeklædning Stenbeklildnad Vejlegeme Vagkropp
Stenelevator Stenelevator Vejlinie Vilglinje
Stenfyldning Stenfy]lning Vejopriver Vagrivare

Stenkiste Stentrumma Vejsaar Vagsår
Stenknuser Stenkross Vejrabat Vagren
Stensorterer Stensorterare Vej skraber Vkgskrapa

Stentransporter Stentransporter Vejslæde Viigsladd
Stigning Stigande Lutning Vejspor Vagspår

Stubbrydder Stubbrytare Vejtrafik Vilgtrafik
Stubrytning Stubrydning Vejtromle Vagvalt

Stødfuge StPtfog Vejudstikning Vagstakning
Stettemur Stödmur (Stöd- Vejtromle Vagvalt

jamur) Vejviser Vagvisare
Traedring Linjeföring Viadukt Viadukt, Vagport
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FORELØBIGE ANVISNINGER FOR UDFØRELSE

AF OVERTJÆRING

Udarbejdet af Tjæreudvalget indenfor det schweiziske Studieselskab
for Automobilveje.

L Definition. Overtjæring

er et Overtræk. af Veje med Vej

tjære, maaske med Tilsætning at

Asfalt eller Jordolie, hvor Tjæren

trykkes ned i Stenlaget, eventuelt

indtil dette mættes.

IL M aalet for Overtj æ

r i n g e n. Ved Overtjæring faas

tætte, asfaltlignende, ensartede

Overflader. Overtjæringen Ijeskyt

ler Vejdækket mod Fugtighed og

mod Beskadigelse ved at enkelte

Dele (Skærver og Grus) løsnes at

F’ærdslen. Den almindelige Maka

dams Levetid forøges til det dob

belte eller tredobbelte. Tillige hin

dres Støvdannelse.
III. Udførelsen. Alminde

ligt Kendskab til Vejbygning og

nøjagtig Overholdelse af de følgen

de Forskrifter alene giver som

Følge af de i de fleste Tilfælde

forekommende Sidevirkninger in

gen Sikkerhed for god Udførelse.

Særlig Fagkundskab og fremfor

alt praktisk Erfaring paa dette

vanskelige Omraade er en ubetin

get Forudsætning for, at Arbejdet

skal lykkes.

IV. Redskaber. Tjærekan

de; transportabel Haandtjærema

skine; Tjæremaskine til Hestetræk

eller Maskinkraft.
Tjæren fordeles ved smaa Ar

bejder for Haanden med Kost eller

Gummiiskraljer, ved større Ar

bejder maskinelt ved Vanding med

eller uden Tryk.

Overtjæringens Godhed er ikke
alene afhængig af Maskinernes Art
og Størrelse, men især af en om

hyggelig Udførelse at Arbejdet.
V. Arbejdstid. I Alminde

lighed fra April til September, jo
tidligere desto bedre.

VI. V e j r ø t. Overtjæringen

maa kun udføres i tørt, varmt

Vejr, ikke i Frost.
VII. De Veje, der skal tjæres,

maa tilfredsstille f ø 1 g e n d e

K r a v:
1. Nye Dæklag, der skal tjæres,

maa være fri før Ler.

2. Dæklaget maa være fuld

stændig tørt. Efter Regn maa Tjæ

rearbejclet først igen paahegyndes,

naar Vejen er fuldstændig tør

(stovtor).

3. Veje, der skal tjæres, maa

ikke have større Tværfald end 3

pCt. og ikke større Længdefald end

5 pct.; Slaghuller i et gammelt
\rejdæk bor repareres helst ved

pletvis Udbedring mindst 3 Uger

før Overtjæringen eller ved at fyl

des med Tjæreskærver eller Tjære-

grus, varmt eller koldt, I Uge før

Overtjæringen.

4. Det Dæklag, der skal tjæres,

maa være fuldstændig tæt. Nye

Dæklag maa derfor have Færdsel

i nogle Uger, for at de skal kom

primeres fuldstændig og ingen Før-

skydning mere finde Sted.

5. Af stor Betydning er det, at

Vejens Overflade renses grundigt
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for Snavs, Støv og fine Stenkorn,

hvilket gøres ved at børste den
energisk med Staaltraads- eller

Piassavakoste, og hvis det er nød
vendigt ved at løsne en Dækskorpe

ved Sprøjtning med Trykvand. En
mulig tilstedeværende fast Støv-
skorpe maa fjernes, for at Tjæren
kan komme til at binde paa Skær
verne.

VIII. Tjærens Beskaffen
h e d. Enhver Vejtjære bør under
søges, for at man paa Grundlag af

Undersøgelsen sønere kan uddrage

Erfaringsresultater. Prøver bør op
bevares.

1. Til Vejtjærens Kvalitet maa
stilles bestemte Krav; den maa
derfor købes paa Steder, man har
Tillid til.

2. Raatjære bør om muligt al
drig anvendes, men man bør om
muligt kun anvende særlig be
handlet Vejtjære.

3. Naar man udtager Prøver af
Tjæren, maa man passe, at det
virkelig bliver paalidelige Gen
nemsnitsprøver. Dette naas a) ved

at tage Tjæren gennem Jernrør,
der langsomt stikkes ned i Tjæren,
hvorpaa Rørets øverste Ende luk

kes med en Træprop, og Roret

trækkes op (Stikhævert), b) ved at

udtage en Prøve ved at i/ og 2/3 af

Indholdet tommes ud af Tjære
kedlenl). I Tønder blandes Indhol

det godt, ved at Tonderne mIles,

saa man derved er sikker paa at
faa en Gennemsnitsprove.

4. Ved 15 O C. maa Vægtfylden

ikke være større end 1,225. Tjære

med Vægtfylde under 1,140 maa

kun anvendes, naar der kort Tid

efter den første Overtjæring ud

føres en anden, eller det drejer sig

om et Dæklag, der tidligere har

været overtjæret, og som er fuld

stændig tæt.

5. Med enhver Tjære maa ud

føres en brudt Destillation.

Nedenstaaende Talangivelser

kan tjene som Holdepunkter.

0. Bestemmelse af Viscositeten.

a) Efter Hutchinson: Nedsynk

ningstid ved 25 O efter Paa,skru

ning af Vægt Nr. 2 (henholdsvis Nr.

1 ved tyndtflydende Tjære) 3—20

Svku nder.

b) Efter Lunge: Nedsynknings

tiden bestemmes ved 150 C. for

Lunges Tjæreprøver fra den neder

ste Ende indtil Punkt 1,250; Spinde

len dyppes i Forvejen engang ind

til dette Punkt, og man lader den

dryppe af i 3 Minutter; der faas

kun nøjagtige Værdier for tynd

Vand eller Ammoniakvand ikke over 1 pCt. (efter Vægt)

Lette Olier (under 170 0) ikke over 1 — —

Mellemolier og tunge Olier fra 170 o27o 0 12—24 — —

Antracenolier fra 270 0_300 0 4—12 —

Fenol ikke over 5 —

Naftalin ikke over 8 —

Frit Kulstof ikke over 22 —

‘) Dureh Entnahme einer Probe bei ein Drittel und zwei Drittel
Leerung des Teerkessels.

(efter Tolunien)

(efter Vægt)
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Tjære (omtrent 15 Sekunder til 30
Minutter).

c) Efter Engler: Udlobstiden for
200 cm8 Tjære al Englers Apparat
bestemmes, alt efter den tilsyne
ladende Konsistens ved 20 0, 50 ° og
100 °. De fundne Sekunder deles
med 52 (Udlobstiden for 200 cm8
Vand ved 20 ° C.). Det fundne Tal
betyder Viscositet efter Engler
(Grader E). Der geres opmærksom
paa, at de med dette Apparat
fundne Resultater kan være tvivl
somme.

IX. Tjærens Behandling.
Tjæren opvarmes saa meget, at den
flyder godt, d. v. s. til 100 o_13o
efter Luftens Temperatur.

X. Tjæreforbruget. Paa
et normalt Dæklag, afhængigt af
dets Tæthed og Ruhedsgrad, 2—3
kg pr. m2; paa et tæt, tidligere
tjæret Dæklag 0,5 til 1 kg pr. m2.

XL Grusning og Grus
ningsmaterialets Beskaf
f e n h e d. Til Grusning kan bru
ges: Skærveaffald, groft Grus
(man maa vogte sig mod daarlig
Basalt).

1. Et ringe Indhold af Stenmel
er tilladeligt, aldrig derimod af
Ler.

2. Kornsterrelsen kan være ind
til 15 mm.

3. Materialet skal være saa tørt
som muligt.

4. Det er hensigtsmæssigt at
tromle efter Grusningen med en
let 34—5 ts. Tromle; det formind
sker Bortslyngning af Grusnings

materiale og bidrager til at fylde
Tjærelaget med Grus, men det er
ikke ubetinget nødvendigt. Grus
ningen udføres for Haanden med
Skovl eller med en særlig Vogn.

XIL Tilsyn med og Ved
ligeholdelse af en Over
t j æ ring:

1. Der maa straks tjæres efter
(om nødvendigt, naar Vejret og
Vejens Overflade er kold eller
fugtig, ved Anvendelse af et Appa
rat til Opvarmning og Torring af
Vejen) paa Steder, hvor

a) Tjærehuden er revet itu,
b) Tjærehuden er mindre end 1

mm tyk,
c) Fugtigheden efter Regn længe

holder sig.
2. Der maa straks gruses paa de

Steder, hvor
a) der blev tjæret efter,
b) der viser sig Tjærepytter, d.

v. s. for fede Steder,
c) Tjærehuden efter fire Ugers

Forløb endnu er blod.
XIIL Forbrug af Grus. I

m3 100—150 m2.
XIV. Overtjæringen gen

tages:
1. Paa Veje med stærk Færdsel

det første Aar 2 Gange og saa i Al
mindelighed I Gang om Aaret efter
Færdslens Størrelse.

2. Paa Veje med mellem og
ringe Færdsel alt efter Omstændig
hederne.

(Efter Schweiz Zeitschrift für
Strassenwesen 1920, 5. 220).
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OM OVERTJÆRING AF SKÆRVEVEJE

Den franske Overingeniør i Aux
erre, Gr a m a i n, har opstillet føl
gende Regler før Overtjæring af
Skærveveje, søm Dansk Vejtids
skrift her gengiver ud fra den Be
tragtning, at det drejer sig øm et
meget vanskeligt Arbejde, øg at

det maaske vil have nøgen Inter

esse at sammenligne disse Regler
med de engelske (Dansk Vejtids
skrift 1924, 5. 95) øg med de schwei
ziske (se ovenfor).

A. Almindelige Betragt
n i n g e r.

1. En Overtjæring giver gøde
Resultater, hvis den udføres om
hyggeligt, i tørt og om muligt
varmt Vejr.

2. Det maa anbefales kun at
overtjære første Gang en Vej, der

er i god Stand.
3. En ny Vej, hvis Overflade

ikke har FIuller (fladhes) opfylder

disse Betingelser.

4. En Vej, hvori der er Automo
bilhuller, men som har bevaret sit
normale Profil, vil ligeledes op
fylde Betingelserne, naar 1-lullerne
fyldes op ved pletvis Udbedring i
samme Flojde som de tilsvarende
Dele af Vejen.

5. Anvendelse af tjærede Skær
ver maa foretrækkes hertil.

0. En nytromlet Vej maa først
overtjæres, naar den øverste
Tromle skorpe er fuldstændig for
svundet som Følge af Regn, Tørke
eller Færdsel. Hertil maa om Som
meren regnes at medgaa mindst 3
Uger.

7. Af Hensyn til Færdslen er det
ønskeligt, at en FIalvdel af Vejen
overtjæres ad Gangen.

B. Vejens Forberedelse
til Overtjæring.

8. Støv er Tjærens Fjen
d e. Alle Steder, hvor der er Støv,
klæber Tjæren ikke til Vejen.

9. Fugerne i Skærvelaget skal
bluttes ved Fejningen, før at Tjæ
ren kan trænge ned i dem. Et godt
Udfald af Overtjæringen afhænger
af den Omhu, hvormed Fejningen
u cifore s.

10. Maskinfejning kan benyttes,
men Fejningen bor altid afsluttes
med en energisk Fejning med en
almindelig Piassavakost (Gaard
kost), saa ethvert Spør af Støv for
svinder.

11. De Dele af Vejen, hvor Af
fald (detritus) hænger fast, maa
skrabes omhyggeligt.

12. Det, der fejes af Vejen, bør
samles ved Siderne (i Rendestene
ne) af Vejen og køres bort, inden
Tjæren spredes.

13. Siderne af Vejen maa især
fejes energisk, thi der samler sig
der i Almindelighed mere Støv end
paa de andre Dele, og de holder
derfor længere paa Fugtigheden.

14. Kanterne af Vejen er altid
et svagt Punkt i Overtjæringen, og
et godt Resultat opnaas her ofte
forst det andet Aar.

C. Opvarmning af Tjæren.
15. Tjæren opvarmes til omtrent

80 ° C. i smaa Gryder med et Rum—
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indhold paa 200 Liter, og som har

et Spredeapparat og er anbragt paa

en 2-hjulet Vogn, som en enkelt

Mand kan trække.
10. De smaa Maskiner anbefales

til Overtjæring af stærkt befærdede

Veje, hvor der maa gøres noget

særligt for at unclgaa Ulykker. Det

er med dem muligt at faa Tjæren

godt fordelt over Vejen.

Som Følge at Arbejdsstedets

ringe Længde bliver Génen for

Færdslen saa lille som muligt.

D. Tjærens Spredning.

17. Tjæringen paabegyndes

langs Kanterne.
Tre Mand, deriblandt Forman

den, hver med en Piassavakost,

følger efter Tjæremaskinen og for

deler Tjæren, der spredes over

Vejen fra Spredeapparatet.

18. Formanden bestemmer den

Hastighed, hvormed Tjærema

skinen kører og dermed den Mæng

de Tjære, der bruges, efter det som

Vejen kan optage i de forskellige

Afsnit. Denne Mængde varierer

ved første Overtjæring mellem 1,4

og 1,7 kg pr. m2.
19. Ved første Passage over

Vejen tjæres en Bredde paa om

trent 1,25 m i en Længde paa fra

100—120 m.
20. Ved anden Passage tjæres

en ny Bredde paa 1,25 m ved Siden

af den første og saaledes fortsættes

ind mod Vejens Midte.
21. Naar Tjæren hænger daar

ligt ved Vejen, kan Grunden være

den, at Overfladen er støvet. I

saa Tilfælde er det til ingen Nytte

at prøve paa at faa Tjæren til at

hænge ved; Fejlen skyldes Støvet.

Man maa feje Tjære og Støv bort

og begynde forfra.
22. Man bor undgaa at anvende

for megen Tjære, hvorved Vejen
bliver fedtet; ved Fejningen maa

man sikre sig, at Vejen faar den
Mængde Tjære, den kan optage.

E. Grusningen.

23. Sandet maa være rent, tørt,
grovkornet og være harpet gennem
en Harpe med 0,02—0,03 m Afstand
mellem Stængerne. Det bør inde
holde mindst 25 pCt. Sten.

24. Kvarts- eller Kalksand giver
udmærkede Resultater.

25. Sandet bør med Skovl spre
des ud over Tjærelaget og fordeles
i et jævnt 5—6 nim tykt Lag.

26. Gru’sningen af den ene Halv
del af Vejen bør udføres samtidig
med, at den sidste Bredde af denne

Halvdel tjæres, for at man kan
undgaa, at Vogne skrider øg for at

formindske Génerne for Færdslen.

27. Kørsel paa den overtjærede

og ikke grusede Vej bør forbydes.

F. Kørslens Virkninger.
28. Naar Vejen er gruset, aab-

nes den straks for Færdslen.

29.Af Færdslens Størrelse af

hænger den Hurtighed, hvormed

Overtjæringen gøres færdig, thi

Vognene spiller en betydelig Rolle

paa dette sidste Stadium af Ar

bejdet.

30. Ved Kørslen trykkes Sandet

ned i Tjæren, Stenene knuses,

trænger ned i Massen og danner

en Stenmosaik, saa man faar et

Slidlag, der gør, at Vejen bliver

lidet glat.
31. I de første Dage efter Over-
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tjæringen ser Vejen ikke godt ud;

Smaastenene ligger spredt paa

Overfladen, og Vognene slynger

dem i alle Retninger eller knuser

dem.
32. Lidt efter lidt bliver Over

fladen jævn fra Midten og ud imod
Kanterne. Der dannes et Overtræk

aa Vejen; Tjæren optager den

nødvedige Mængde Sand og Grus,

og Færdsien blæser det oversky

dende bort.
33. Paa en stærkt befærdet Vej

dannes dette Overtræk i Lobet af

‘omtrent 3 Uger.

G. Arbejdets Organisa
ti 0 n.

34. Paa et Arbejdssted kræves:

1. En Arbejdsformand,

2. Ti Arbejdsmænd,

3. To Tjæremaskiner (med 200

Liter Indhold).

35. Hvis man ikke har Fejema

skine, kan Fejningen af Vejen, før

Tjæren spredes, udføres af 3 Mand.
To Mand kræves til Behandling

‘og Opvarmning af Tjæren i Ma

skinerne, og en sjette til at trække

dem. Tre Mand, og heriblandt For

manden, fejer Tjæren ud; de to

‘sidste gruser Vejen.

30. Et saadant Arbejdshold kan

sprede 4000 kg Tjære paa en Ar

bejdsdag paa 10 Timer, hvis Tjæ

ren er leveret paa Vejen i Pe

troleumstønder. Det er heldigt at

lade hver Mand have sit særlige

Arbejde, saa han lærer det til

Bunds.

I-I. Særlige Bemærkninger.

37. For at blive tilstrækkelig

beskyttet maa en ny Vej tjæres to

Gange det første Aar; de to Over

tjæringer udføres med mindst 6
Ugers Mellemrum.

Den anden Overtjæring kan ud

føres sammen med den aarlige
Overtjæring, der omtales nedenfor
(44).

38. Den første Overtjæring giver
ikke et tæt Overtræk, der kan be
skytte Vejen mod Fugtighed.

39. Naar dette Overtræk er dan

net, ser man efter Regn, at Vejen

tørrer meget hurtigt og ensartet.

40. Hvis visse Dele forbliver

vaade midt i tørre Dele, bør man

alene paa disse Steder tjære tredie

Gang, thi ethvert saadant vaadt

Sted giver hurtigt Anledning til, at

der dannes Autornobilhuller.
41. Et Eftersyn lige efter Regn

aabenbarer Ufuidkommenhederne

ved en Overtjæring.

L Vedligeholdelse af
o v e r t j æ r e d ø V e j e.

42. Naar en Vej har faaet det

omtalte tætte Overtræk, er der in

gen Anledning for denne Vej til at
ødelægges i Fremtiden, hvis Færds

len ikke forandres paa unormal
Maade, og hvis den ikke overlades
til sig selv; med andre Ord, hvis
Overtrækket holdes passende ved
lige.

43. Beskadigelserne skyldes som

oftest de Tilsynsførende, fordi de

ikke i rette Tid gør de fugtige Ste

der i Orden, eller lader Automobil

hullerne vokse, eller endelig Vejens
aarlige Overtjæring.

44. Denne sidste Overtjæring ud

føres søm ovenfor omtalt; men den

forudgaaende Fejning af Vejen er

mindre besværlig. Tjæremængden
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ligget’ mellem 0,7 og 1,0 kg pr. m2 Skærvelaget reduceres til alene at
afhængigt af, hvor meget Over- være et Fundament for dette.
trækket har været slidt. (Revue Générale des Routes, Paris,

45. Ved de aarlige Overtjæringer April 1926).
er det muligt at foroge Tykkelsen (Schweiz. Zeitschrift fdr Strassen
af Overtrækket, der saaledes bliver wesen 1926, 5. 270).
et Slidlag paa Vejen, og selve

SPØRGSMAALET OM EN INTERNATIONAL NOMENKLATUR

FOR VEJMATERTALER OG FÆLLES

UNDERSØGELSESMETODER

Som omtalt i Dansk Vejtidsskrift 1926, 4. Flæfte, 5. 199, vedtog man
paa den V. internationale Vejkongres i Milano i September 1926, at der
skulde nedsættes et internationalt Udvalg med Sæde i Paris til

a) at udarbejde en Nomenklatur for de vigtigste Materialer og Me
toder, der anvendes i Vejbygningen,

b) at standardisere de Metoder, efter hvilke Prøver udtages af Tjære,
Bitumen og Asfalt, og efter hvilke disse Prover dernæst undersøges.

Kongressen beder 1-lovedbestyrelsen i Forbindelse med Forretnings
udvalget for l’Association Internationale Permanente des Congrés de la
Route om at vælge dette Udvalg saaledes:

a) at Udvalget kommer til at bestaa af Repræsentanter for de paa
Kongressen tilladte Sprog samt for Spansk og et af de skandinaviske
Sprog;

b) at Udvalget faar Ret til at supplere sig med Repræsentanter for
andre Sprog, naar de Emner, der kommer til Forhandling, gør dette
ønskeligt;

c) det er en Forudsætning, at der i alle Tilfælde til Udvalget i de
forskellige Lande som Repræsentanter kun vælges d e b ø d s t k v a ii
f i c e r e d e.

I den originale franske Tekst lyder Punkt c) saaledes:
c) Que dans tons les cas, on fera appel aux person

nalités les plus qualifiées appartenant aux Associa
ti ons comp étente s établi e s dans les différe nts pays.

I »Roads and Road Construction< 1926, 5. 355, har Dr. Percy E. Spiel
mana, der paa Kongressen paa den britiske Delegations Vegne anbe
falede Resolutionen, om dette Spørgsmaal skrevet følgende:
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Det var betegnende for det stærke ønske om at faa tilvejebragt en
international Nomenklatur, at Sporgsmaalet om internationale Regler
for Udtagelse af Prover slet ikke blev berørt under den Diskussion, der
blev fort. Og han var selv den eneste, der omtalte Standardiseringen af
Provemetoder, da han sagde, at Institution of Petroleum Technologists
i dette Sporgsmaal havde fort England frem i første Række, saaledes
at man fra engelsk Side var klar til straks at optage en Drøftelse
af det.

Den enstemmige Glæde, hvormed dette officielle Forslag fra Kongres
sens Ledelse blev modtaget, gør det nødvendigt, at Englands Stilling i
dette Sporgsmaal præciseres; og han vil da give en Oversigt over de
forskellige Forslag, der fra Tid til anden er blevet offentliggjort som
den bedste Nomenklatur.

Det vil blive vanskeligt at finde en fuldt tilfredsstillende Losning,
dels fordi Ordenes Betydning maa fastslaas med videnskabelig Nøj
agtighed, og dels fordi der maa tages Flensyn til gældende Skik og
Brug og Flandelsudtryk, og endelig skulde de nationale Betegnelser saa
vidt muligt dækkes af de kommende internationale.

1-loveddiskussionen i Udvalget vil sikkert komme til at dreje sig om
Ordene »B i t u m e n og »A s f a 1 t og nogle Ord, der almindeligt bruges
i Forbindelse med Tjære og nogle Tjæreprodukter.

Det første og største Sporgsmaal er: skal Tjære- og Jordolieprodukter
(naturligt forekommende og Destillationsprodukter) og behandlede, saa
de kan bruges i Vejbygningen, betegnes som »b i t u m e n» eller ej?

I Almindelighed gaar Anskuelserne imod dette.

The British Engineering Standards Association
(1916) holder dem skarpt adskilte. Den franske C o mm i s s i 0 n P e r
manente de Standardisation (1923) gør det samme. Den
C z e c h o s 1 o v a k i s k e Rapport til Kongressen (1926), der viser en
meget omhyggelig Behandling af Sporgsmaalet, udtaler sig klart imod
at kalde Tjære for Bitumen. The American Society for
T e sti n g 1W at e r i al s (1918) skiller Tjære fra Bitumen ved at for-
fange, at Bitumen skal være oploselig i CS2 A b r ah a m (Amerika
1918) kalder Tjære et Kuldestillat og Kul for »pyrobitumen». I-I o 1 d e
‘(Tyskland 1912) holder Tjæren for sig som værende »kunstig». E n g I e r
(Tyskland 1912) omtaler ikke Tjære i sin Nomenklatur. M a ill s o n
(Tyskland 1926) skiller ogsaa skarpt imellem Tjære og Bitumen.

Meningerne gaar derfor i Retning af at holde adskilte de Stoffer, der
stammer fra Jordolie, fra de Stoffer, der faas af Kul.

Mere tvivlsomt er det andet Sporgsmaal, Slægtskahet mellem »B i
tu men» og »A s f alt»

The British Engineering Standards Association
(1916) definerer »Bitumen» som en Asfaltolie i det væsentlige oploselig
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i CS2, med mindre det er en »naturlig Biturnenc< (native bitumen), der

maa indeholde sit mineralske Stof. »Asfalt» er et Vejmateriale, der

indeholder den nedvendige Mængde mineralske Stof. »Naturlig Asfalt»

eller »Asfaltsten» (native or rock asphalt) er et Stenmateriale, impræg

neret i Naturen med Bitumen.

H a c k f o r d (England 1920) kalder »Bitumen» luftformige, flydende

og faste, naturligt forekommende organiske Stoffer (som han nærmere

definerer). Han omtaler ikke Asfalt. Den franske C o ni ni i s s i o n

Permanente de Standardisation (1923) definerer Bitumen og

Asfalt nær op til den engelske. Den C z e c b o slov a kl sk e Rapport

til Kongressen adskiller Bitumen og Asfalt efter deres Opløselighed i

CS» og undgaar omhyggeligt Sanimenblanding mellem naturlige og-

kunstige Produkter.

The American Society for T e sting kl ateri als (1918)

definerer Bitumen som luftformige, flydende og faste Stoffer af natur

lige eller vulkanske (pyrogenous) Kulbrinter og deres ikke metalliske

Afledninger (dirivatives). A b r a b a m (Amerika 1918) definerer Bitunien

som Olie, naturlige og kunstige Stoffer, (ler bruges i Vejbygningen,

naturlige Stoffer (native waxes), og asphaltites, nien bruger ikke Ordet

Asfalt paa en utvetydig Maade.

M r a z e k (1923) bruger Betegnelsen »fri Bitumen» (free bitumina>

for luftformige, flydende og faste Stoffer og »Asfalt» for mere eller min

dre iltet fast Bitunien.

B n g i e r (Tysk 1912) taler om benzoloploseligt og ikke-benzoloplose

ligt Bitunien og sætter »Asfalt» tilligemed Grahamite og andre som

»Oxybitumen». I-i o 1 d e (Tysk 1912) henforei4 naturlig Gas, Jordolie og

Ozokerite under naturligt forekonimende teknisk Bitumen og deler end

videre de »unsoponifiable» i (1) især Kulbrinter, flydende og fast Bt

tumen, med iltede og svovlede Kuibrinter, og (2) faste eller flydend&

svovlede eller iltede Kulbrinter, naturlig Asfalt af en angiven kemisk

Natur. M a lii s o n (Tysk 1926) bruger »Bitumen» i dets vide Betydning

og »Asfalt» til at betegne de faste, naturligt forekonimende Stoffer.

Man vil saaledes se, at der gor sig to Tendenser gældende ni. I-I. t.

disse Ord, hvilket kort kan udtrykkes saaledes: (1) Man begrænser

»Bitumen» og »Asfalt» til at omfatte faste eller halvfaste Materialer

hidrorende fra Jordolier, som er henholdsvis overvejende opleselige

eller uoploselige i CS»; og (2) at tildele »Bitumen» en meget vid Betyd

ning og give »Åsfalt» en noget underordnet Stilling.

Disse Synspunkter er ikke bundne til bestemte Lande, men i det

store og hele gaar Tendensen i Europa iniod den snævrere Fortolkning

af Ordet »Bitumen» i Modsætning til de amerikanske og nogle tyske

Anskuelser, som giver det en langt mere vidtgaaende Betydning).

1) Det maa meget beklages, at den danske Kongresledelse ikke havde
sørget for til Kongressen at indsende den danske »Nomenklatur; dej,
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FRA MINISTERIERNE

NN Kommunalbestyrelse havde
bekendtgjort i Henhold til Lov
Nr. 305 af 30. Juni 1922, § Ji,

om visse Bestemmelser om Parcel-
salg, at ubebyggede Arealer af en
samlet Størrelse af over 0,2 ba, for
Kommunens Vedkommende ikke
maatte udbydes til Salg i Parceller,
forinden en Udparcelleringsplan
forelaa.

En Ejer af en Gaard i Kommu
nen bar siden 1920 bortsolgt ca.
20 Parceller og er uden nogen di
rekte Henvendelse til Offentlighe
den kommet i Forbindelse med
Koberen derved, at det var blevet
almindeligt bekendt, at han onske
de at afhænde Parceller af Ejen
dommen.

Indenrigsministeriet udtalte un
der 28. Januar 1927, at det var til
bojeligt til at formene, at der i Flen
hold til den nævnte Lov maa ud
arbejdes en Udparcelleringsplan,
men at Sporgsmaalet iøvrigt hen-
borer under Domstolenes Afgorelse.

I .n de n r i g s m i n i st e r i e t s
Skrivelse af 17. Marts
1927 til N. N. Byraad:

I den senest i Byraadets Skri
velse af 25. Januar d. A. til Amt-

manden over N. N. Amt omhand
lede Sag er der rejst Sporgsmaal
om, hvorvidt det med Fljemmel i §
22 i den af Indenrigsministeriet un
der 30. Juli 1913 stadfæstede Ved
tægt for Styrelsen af de kommu
nale Anliggender i Købstaden kan
paalægges vedkommende Grund
ejere at refundere Halvdelen af de
med Anlæg af et Fortov ved en
Del af N. N.-Vejen i Kohstadkom
munen forbundne Udgifter, hvilke
Udgifter afholdes af Kebstadkom
munen. Vejen tilhører og vedlige
holdes af N. N. Amtskommune.

I denne Anledning skulde man
efter stedfunden Brevveksl ing med
Amtmanden over N. N.-Amt tjenst
lig meddele, at der efter Indenrigs
ministeriets Formening ikke fin
des Hjemmel i Vedtægten til at
paalægge Grundejerne at deltage i

de med Fortovsanlæget forbundne
Udgifter, og at Sporgsmaalets Af
gørelse derfor beror paa, om det i
Købstaden hidtil har været Skik og
Brug, grundet paa gammel Ved
tægt, at Grundejerne selv bekoster
Anlæg af Fortov, jfr. P. F. Schou:
Købstædernes Forfatning og Sty

relse, pag. 89, hvilket Spørgsmaal
henhorer under Domstolene.

er vistnok ganske rationel, og der havdè været en Lejlighed til at vise,
at der dog gøres noget Arbejde af denne Slags herhjemme. Nu blev
denne Lejlighed forsømt. R e d.
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TRÆPLANTNING LANGS VEJE

I

Bernstorfvejen ved Charlottenlund. Trægruppe.

t
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AMTSRAADSFORENINGEN OG MOTORLOVENE

Amtsraadsforeningen har paa et

ekstraordinært Delegeretmøde i

Odense den 3. Marts 1927 drøftet de

af Regeringen for Rigsdagen fore

lagte Motorlove.
Amtsraadsforeningens Stilling

er derefter tilkendegivet gennem

nedennævnte Besolutibner:

Resolution angaaende

Forslag til Lov om Motor
k ø r e t o j e .:

ad Lovforslagets § 4:

Amtsraadsforeningen skal tillade

sig at henstille, at 2det Stk., sidste

Punktum, udgaar.
ad Lovforslagets § 15:

Amtsraadsforeningen skal tillade

sig at henstille, at 3die Stk., 3die

sidste Punktum, affattes saaledes:

Vare- og Lastmotorvogne, hvis

Egenvægt ikke overstiger 1609 kg,
skal desuden forsynes med et sær

ligt, at Justitsministeriet fastsat

Mærke.
ad Lovforslagets § 28:

Amtsraadsforeningen maatte ønske,

at der tillægges Amtsraadene en al

mindelig Bemyndigelse til, hvor

vejtekniske Ilensyn kræver det,

midlertidig at forbyde I{orsel med

Motorkoretojer paa enkelte Vej-

strækninger, subsidiært, at der til

lægges Ministeren for offentlige Ar

bejder en saadan Bemyndigelse.

Resolution, angaaende
Forslag til Lov om Omni

bus- og Fra g t m and sk ø r se 1
m e d M o t o r ko r e t ø j e r:

Amtsraadsforeningen maa nære

overvej ende B e tækelighed med
Flensyn til den Myndighed, der ved
Lovforlsagets § 3, 5, 8 og 9 er til
lagt Nævnet og Ministeren for of
fentlige Arbejder til at indskrænke
de kommunale Raads Befojelse til
at meddele Tilladelse til Oprettelse
og til Opretholdelse af Automobil-
ruter.

Resolution, angaaendo
Forslag til Lov om Afgift

af Motorkøretejer:
ad Lovforslagets § 6:

Amt sraa dsforeningen kan slutte sig
til Lovforslagets Afgiftshestemmel
ser, idet man under 1-lensyn til det
store Slid, de tunge Lastautomobi
ler udover paa Vejene, særligt maa
anbefale den Forhojelse af Afgiften
for disse Køretøjer, som Lovforsla

get medfører, men Amt sraadsfor

oningen maa dog udtrykkelig hen

lede Opmærksomheden paa, at der
ved de foreslaaede Regler for Af

giftsberegningen endnu vil være et
Beløb paa ca. 2 à 3 Millioner Kr.
udækket af de Udgifter til Amts

vejenes Vedligeholdelse, som burde
dækkes gennem Motorafgiften.

ad Lovforslagets § 10:
Idet Amtsraadsforeningen bestemt

forudsætter, at der ikke foretages

nogen Ændring i Lovforslagets §
10, 6. Stk., gaaende ud paa, at mere

end Halvdelen af Motorafgiften skal

anvendes til de i bemeldte Stykke

anførte særlige Arbejder m. v.. har

man iøvrigt ikke ment at burde

stille Forslag til Ændringer i Para

graffen.
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Amtsraadsloreningen har ved
dens foranstaaende Udtalelse til §
6 berørt det i Redaktionens Be
mærkninger til Lovforslaget om
handlede Sporgsmaal om Fortsæt-

telse af en Maksimumsgrænse for
Motoraigiften. nemlig naar den har
dækket Udgitterne til det af Motor
koretojerne foraarsagede Vej slid.

B ø d.

UDSTILLING AF DANSKE VEJBYGNINGSMASKINER, VEJ-
MATERIALER M. M. SAMT BRANDMATERIEL

Under Dansk Kobestævnes Au
spicier afholdtes der den 3. Februar
4. A. i Fredericia et Mode, angaa
ende Tilrettelæggelsen at en Ud
stilling af Vej bygningsmaskiner,
\Tejmaterialer m. m. samt Brand
materiel paa det kommende Som
merstævne der i Byen. —

For at faa en saa faglig og tek
nisk korrekt Udstilling som mulig
har man henvendt sig til forskel
lige Myndigheder og Organisatio
ner for at faa dannet en Komité til
at tage sig af Sagen.

Komiteen bestaar af:

Andersen, P., Redaktør, Folketings
mand, Næstformand i »Dansk
Kobestævne» og Landsforenin
gen »Dansk Arbejde».

Bardram, V., Stadsingenior, Frede
ricia, Formand for »Brandinspek
t orforeningen».

Brincker, 4, Fabrikant, Medlem af
Landsforeningen »Dansk Arbej
de’s Forretningsudvalg.

Christensen, A. R., Professor, Re
præsentant for Polyteknisk Læ
reanstal t.

Dahl, A., Rentier, Repræsentant
for »Kongelig dansk Automobil-
klub».

I-Iafn, N. Chr., Ingeniør, cand, po
lyt., Repræsentant for »Dansk
Branrjværns Komité».

Hansen, Frantz, Boi’gmester, Re
præsentant for Byen Fredericia.

Jensen, II., cand. polyt., Amtsvej—
inspektar i Vejle Amt.

Jensen, 0., Ilospitalsforstander,
Foi’mand for »Den danske Køb
stadtøren ing<.

Kylil, 5. 5. 1W. L., Direktør, »For
enede Danske Motorejei’e».

Lomholt, J. P., Kaptajn, Amtsvej
inspektør i Odense Amt, For
mand for Amtsvejinspektorfor
enin gen.

Lunn, \‘., Ingenioi’, Kaptajn, Næst
formand i »Dansk Brandværns
Komite».

Madsen, L., Oberstløjtnant, Over-
vej inspektør.

Nielsen, N. P., Folketingsmand, Re
præsentant for »Fællesorganisa
tionen af Landkommuner med
bymæssig Bebyggelse».

Olesen, 4, Ingeniør, cand, polyt.,
Kobestævnets adm. Direktør.

Olesen, Clii’. H., Direktør, Repræ
sentant far Industriraadet, For
mand far Landsforeningen
»Dansk Arbejde».

Pedersen, Lauritz, Ingeniør, Entre-
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prenor, Repræsentant for »Dansk
Ingeniørforening».

Raasehou, P. E., Professor, Repræ
sentant for Polyteknisk Lære
anstalt.

Rygner, I-I. V., cand. polyt., Stads
ingeniør. Odense, Formand for
»Stadsingeniorforenmgen<c.

Schytt, M., Proprietær, Formand for
»Vejle Amts Sogneraadsfor
ening».

Suenson, E., Professor, Repræsen
tant for Polyteknisk Læreanstalt.

Sorensen, Kr., Gaardejer, \Turde
ringsformand, Repræsentant for
)>Amtsraadsforeningen(<.

Valloe, Knud, Amtmand, Kammer
herre, Vejle Amt.
Modet lededes af Amtmand,

Kammerherre Val loe og resultere
de i. at det blev vedtaget at af
holde en saadan Udstilling.

Fra alle Sider anerkendte man
Kobestævnets Tanke, da jo saavel
Vejsporgsmaalet som Sporgsmaalet
om vore Landkommuners Forsy
ning med Brandmateriel, sidst
nævnte i Medfør af den nye Brand
politilov for Landkommunerne, er
meget aktuelt, og man tilsagde
Iobestævnet Stolte af al Evne til
Sagens (jennemforelse.

Til selve Udstillingen, som vil
blive holdt aaben hele Stævnetiden,

vil der blive knyttet en Vejkongres
af 2 à 3 Dages Varighed! for de
kommunale Vej- og Brandudvalg.
— Paa Kongressen vil man gen
nem Foredrag og Demonstrationer
bearbejde de at Landets Teknikere
indhøstede Erfaringer vedroren de
moderne Vejanlæg.

Til at tilrettelægge Udstillingen
i Detailler nedsattes et Arbejdstid
valg, bestaaende af:

Folketingsmand, Redaktør P. An
dersen, Udvalgef Formand,

Stadsingenior V. Bardram,
Fabrikant A. Brincker,
Professor A. R. Christensen,
Ingeniør N. Chr. llntn,
Amtsvejinspektor I-I. Jensen og
Direktør A. Olesen.

Udstillingen skal være et Led i
Bestræbelserne for at faa Hoved

parten af alle de Millioner af Kro
ner, der aarlig anvendes paa Ud-
bedring af vore Veje og til Anskaf

felse af Brandmateriel, anbragt i
danske Maskiner og danske Mate

rialer. Man venter, at alt, hvad

vi herhjemme har at Industri, der

har Fabrikater til ovenstaaende
Formaal, vil gribe Lejligheden og

være med til at gennemføre Udstil

I ingen.

MEDDELELSE FRA DET AF DANMARKS NATURVTDENSKABE
LIGE SAMFUND NEDSATTE UDVALG FOR INGENIØRVIDEN

SKABELIG FORSKNING
(Adr. Polyteknisk Læreanstalt).

Udfra Onsket om at faa indledet

og plejet et Samarbejde indenfor
den teknisk-videnskabelige Forsk
ning i de skandinaviske Lande og
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udfra Onsket om at bidrage til at
udbrede Kendskab til dansk inge
niorvidenskabelig Forskning i Ud
landet har Danmarks Naturviden
skabelige Samfund efter Samraad
med Repræsentanter for Den poly
tekniske Læreanstalt, Dansk Inge
niorforening og Industriraadet
nedsat Udvalget for ingeniorviden
skabelig Forskning med den op
gave at virke for disse Formaals
Fremme.

Forskningsudvalget er traadt i
Forbindelse med Ingenidrsveten
skapsakademien i Sverige og Baa
det for anvendt Videnskab i Norge
og betragter det som sin Opgave
at fungere som Formidler mellem
skandinaviske Institutioner af lig
nende Art og danske Forskere,
som, muligt gennem en Sam
virken med Forskere i Udlandet,
maatte enske teknisk-videnskabe
lige Sporgsmaal af interskandina
visk Interesse nærmere belyst eller
bearbejdet.

Udvalget har saaledes foranle
(liget Nedsættelsen af et interskan
dinavisk Udvalg, der har til Opga
ve at fastsætte ensartede Normer,
Betegnelser m. m. indenfor den tek
niske \Tarmelære, og man forudser,
at det vil være enskeligt, at ogsaa
andre Opgaver indenfor Ingeniør
videnskaberne, hvis Lesning er af
Betydning for de skandinaviske
Lande, tages op til nærmere Drøf
telse.

udsætningerne for dets Nedsættel
se, saavidt de forhaandenværende
Midler slaar til, yde Støtte til Pu
blikationer af teknisk-videnskabe
lig Art ikke alene til saadanne, som
kun publiceres gennem Udvalget,
men ogsaa ved Udsendelse til sær
ligt interesserede Kredse i Udlan
det, navnlig i Skandinavien, al
Særtryk af teknisk-videnskabelige
Originalafhandlinger, om giver en
samlet eller afsluttet Fremstilling
af et foreligende Emne og som har
været publiceret .i inden- eller
udenlandske Tidsskrifter.

Udvalget anser det for ønskeligt,
at saadanne Publikationer forsynes
med et fyldigt Besumé paa En
gelsk, Fransk eller Tysk, saafremt
selve Afhandlingen ikke er skre
vet paa et af disse Sprog.

Det er Forskningsudvalgets
Haab, at vort Land paa de anvend
te Naturvidenskabers Omraade
maa kunne hævde sig i lignende
Grad, som det har gjort paa de re
ne Naturvidenskabers Omraade, og
Udvalget vil gerne efter Evne bi

drage til at støtte saadanne Bestræ
belser, som har til Formaal at hæv
de denne Position udadtil.

0. Flartz. Fr. Johannsen.

P. 0. P e d e r s e n,
Formand.

P. E. Baaschou.
Forskningsudvalget vil iøvrigt

gerne i Overensstemmelse med For- IM. C. I-I ar d i n g.
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NY LITTERATUR

Dansk Vejtidsskrift har

modtaget:

Svenska Vdginstitutet:
Meddelande 5. Kl orkaicium
och Sulfitlut som Damm
bindnings- och Vägförbdt
trings med e L 30 Sider, Stock
holm 1927.

1-læftet giver i klar og overskue
lig Form en Oversigt over de Mid
ler, der kan anvendes til at binde
Støvet i Vejene, ud fra den For
udsætning, at Grus- og Skærveveje
maa blive den mest anvendte Vej
type. Derefter omtales hver for sig
1{Iorkalcium og Sulfitlud, deres
Egenskaber, Fremstilling, Pris, Ud
lægning, Behandlingens Varighed,
Tilsætning af Kalk til Sulfitluden
og endelig sluttes med en Sammen
ligning mellem de to Stoffers An
vendelighed.

Det foreliggende 1-læfte bærer
Vidne om den Interesse, hvormed
man i Sverige er gaaet i Gang med
denne særlige Behandlingsmaade,
og det kan kun anbefales til noj
ere Studium af danske Vejiugonio
rer.

Firmaet Wright, Thomsen &
Kier i Aalborg har udsendt et
smukt Katalog, der kort gør Bede
for Asfaltbelægnngernes Fordele,
Asfaitheton, Asfaltmakadam og

EL V. B3gner: Udfalds
vej ene i Odense. 30 Sider mccl
1 Plan, Odense 1926.

Det lille hæfte er trykt paa For
anstaltning af Odense Byraads Ud
valg for de tekniske Anliggender
og giver efter en kort historisk Ind
ledning en Bække interessante Oplys
ninger om den nuværende Ordning
af Hovedvejene ind til og i Odense,
Oplysninger, som silckert vil kun
ne være til megen Gavn for inter
esserede Myndigheder i vore dan
ske Provinsbyer. Flæftet rummer
en Mængde gode Billeder, og til
Slut er vist en Bække af de benyt
tede Tværprofiler.

V ä g h 511 a r e n, et Maaneds
blad for Vejmestre og Vejentrepre
norer er fra Januar 1927 begyndt
at udkomme i Luleå med Oscar
Sander som Bedtcktor og ansvarlig
Udgiver. Abonnementsprisen er 3
Kr. pr. Aar.

Bladet skylder de særlige sven
ske Vejadministrationsforhold sin
Fremkomst, og vil kunne give alle.
der interesserer sig herfor gode og
værdifulde Oplysninger i letfattelig
og populær Form.

Overfladebehandling; i gode Bille
der er vist en Del af de Arbejder
af denne Art, som Firmaet allerede
har udført rundt omkring i Lan
det for Amter, Byer m. fl.

KATALOG
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INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska V ågfdre ninge ns Tids kri ft 1927.
IIdfl 1, 138 Sider. — Stockholms trafikfrbgor. — Reflexioner vid en

triangelsignal. — Nbgra ord om bkrlager. Andra Sret under vagkassan.
— \Thgarna och deras hbvdingar. — Om vkgbanans hårdgbrande med
smågalsten. - Asialt eller asfaltemulision. — Entreprenader. — En sig
nalanordning tdr vintervbghdflningen. — Om myrars natur och ltimp
lighet Tdr vdgar. — Underhâllet av medelstarkt eller glest. trafikorade
vdgar. — Europas vdgar och våra. — Svallisbildningar. Kan med tdr
del en motorviighyvel anvtindas för vdgbyggnad? — År gruskvai’nen en
lkmplig vågmaskin? — Frhn skogsstigen thi bilchaussen. — Viigdistrik
tons liokfdringsfrhga. — Av Kungl. Maj :t under dr 1925 vaghdllnings
distrikt moddelade tilistdnd att upptaga Fin. — lnnehftllsfdrteckning
byer ulkomna fbrfatiningar röranda vhgvftsendet. — Av Iungl. Maj :t
under dr 1926 avgjorda Idneansokningar frdn vkghdllningsdistrikt. —

Huru fdrbiliiga grustransportorna? — Meddelande frdn Svenska Vdg
institutet. — Riksdagen, sjiitte huvudtiteln. — Utkomna fdrordningar i
vdgdrende n.

Teknisk Tid skrift \T kg- o ch Va tt e nbyggna ds
konst 1927.

Fliifte 1. — Ny dubbeldkckad svdngbro tdr jkrnvdgs- och gatutrafik
över Pregel i IKdnigisberg. — Väg- och vattenbyggarnas drsmdte. — Lit
teratur.

Fitifte 2. — Tjklbildning orli tjiilskjutningar. — Aktuella problem
rdrande Mellaneuropas inre valtenvilgar. — Modern rening av vatten
ledningsvatten. — De enskilda jtirnvhgarna under dr 1926. — Litteratur.
— Notiser.

Meddelelser fra Vel dir e k t er en 1927.

Nr. 1. — Amtsingenior Aubert. — Muligheten for hurtigere veibygning.
— De okonomisk fordelaktigske stigningsforhold for yder. Landbruks—
minisierens henvendelse. — Sauetransport med bil. — Opnevnelse av bil
sakkyndige. — Særbestemmelser om motorvognkjoring. — Personalia. —

Litteratur.
Ni’. 2. — Ut bedring av Ldgendalsveien innen Buskerud fylke. — Vei

forbedringer i Sverige. •— Udgifter til snerydning vinteren 1925—26. —

Biler med særlig stor fremkomst evne. — The Versare-Westingbouse boggi
omnibus. — Grusveier 1 Amerika under telelesningen. — Mjasferjeii. —

Amerikanske arbeidsforhold. — Mindre meddelelser. •— Særbestemmeiser
om motorvognkjoring. — Personalia.

Finsk Kommunaltidskrift 1926 (helsingfors).

Nr. Itt. — Bestiimmelserna angdende stkdernas tjtinstemkn i statens
tjdnstemannalagar. — helge Lindholm. — Byggnadsverksamheten och
bostadskrisens utveckling i Finlands stitder dren 1912—1925.

Revue générale des Routes 1927 (Paris).

Ni’. 13. — La voirie parisienne. — Les routes et. la circulation. —

Teclinique des revétements. — Intormations. — Documentation.
Nr. 14. — Les revéiements de Ja ville de Barcelone. — Les pavages en
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briques. — La liaison entre le laboratoire et les tecliniciens pour
l’amélioration des routes.

Schweiz. Zeitschrift fttr Strassenwesen 1927 (Ztirich).
Nr. 1. — Elektrokarren tdr den Strassenreinigungsdienst. — \‘erkehrs

zdhlungen in Grossbritannien. — Dii choix ft faire entre les divers revOte
ments modernes de chaussées. — Entretien des chaussées d l’aide d’argile
malaxé. -— Eleine Mitteilungen. — Gesetzgebung. — Bticlierscliau.

Nr. 2. — Die Organisation des Strassenwesens in Oesterreich. — km
Probejahr aut der Versa chstreche ifl Traikirchen. — Le circuit I essinois.

Ni’. 3. — Las Landstrassenhauwesen in Deutschland. — Ein gross
zügiges deutsches Autostrassen-Projekt Berlin—Leipzig-----MOnclien—
Brenner—Rorn. — Zur Aushildung von Strasseningenieuren in England.

Les chaussées glissantes. — A P00S de l’asphalte. — Vom Teermarkt.
Nr. 4. — GenOve. — Piaktische Formeln und Tabellen tdr Kurven

lineal, Planirneter und Einheitsmasstab. — Les camions d (i roue et
I’usuie des routes.

Nr. 5. — Le développement urbain de GenOve. — Les nouve]Ies routes
des remaniements parcellaires dans le canton de GenOve. — Lasphalar.
— Les chaussées modernes. — Un moyen de préserver la route.

Le Strade 1927 (Milano).
Ni’. 1. — Lo s’ iluppo stradale dl Roma. — Concorso per un para

spruzzi. — V Congresso internazionale della strada. — L’organizzazione
legislative e tinanziaria delle strade negli stati uniti d’Americi. Sforzi
statici e dinamici nel Calcestruzzo.

Nr. 2. —— Statistiche stradali. — Statistica degli Autoveicoli per lanno
1925. — Nuovo servizio di polizia stradale lungo le strade della provincia
cli Brescia.. .— La manutenzione stradale in Provincia di Torino nel 1925.
Per la larghezza dei cerchioni. — Ii miglioramento dci tracciati stradali
nej tornanti. — La relazione sul fondo stradale in Gran Bretagna per
l’anno 1925—26. — Circa le qualita da esigersj nei catrami per le applica
zioni stradali.

Public Roads (Washington, U. 5. A.)
Nr. 9. — Five yeors of state road building and it s resuits. — An

unusual const ruclion record. — Modern highway trattic and the planning
•of state highway systems. — The use of hiring cars and busses on rural
highways. — The penetration of wood preservatives.

Nr. II. — The collection and disposition of motor vehicle revenues. —

Earth pressios on culvert piies. — The downward kick of the rear
wheels of vehicles in starting from rest to motion. — Motor truck
impact tests now ifl progress.

Roads and Road Construction (London).
Nr. 50. — Editorial Notes. — The slow progress in the improvements

of contrete. — The roads of Latin-America. — The new road powers. —

Vertical-retort tar for road purposes. — Modern german road problems.
— A review of road Materials and plant.

Nr. 51. — Regional planning and arterial roads. — Practical concrete.
— Sorias lineal system of town planning. — Demonstration road in
Virginia to study new facts. — Mixed macadam pavemont. — Foreign
road construction notes. — Solutions of hygroscopic salts to lay the dust.
— The Ministry of Transiorts Specifications for tar treatment of roads.
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Die Be tonstrasse 1927.
Nr. 1. — Betonstrassen und Autobabnen im Spiegel des \7 interna

tionalen Strassenkongresses in Mailand. — Deutsche Betonstrassenbau
Maschinen. — Ein Betonbelag fdr einen öffentlichen Platz. — Beton-Spur
strasse Weicien. — Ban einev Beton_Versuchsstrecke auf der Chausee
Dieckow-Chursdorf, Kreis Soldin.

Nr. 2. — Die Betonstrasse hej Neuherberg nördlich Mdnchen. — Zwei
neue Soliditit-Betonstrassen. — llhoubenite-Betonslrassenbau in Erfurt.
— Aufbrucharbeiten hej Betonstrassen. — Kraftwagenbahn Koln—Ddssel
dorf. — Die Motorisierung des Verkehrs.

Nr. 3. —. Damrnbau für Betonstrassen. — Produktjve Beschdftigung
Erwerbsloser beim Betonstrassenbau in Ilennickendorf. — 50 Jabre alte
Betonslrassen ifl Frankreich. — Die Wechsehvirkungen zwischen Strasse
und Fahrzeug. — Sicherheitsmassnahmen für den Landstrassenverkehr.

Cosopis cesko’slovenskych inzenyrn 1927 (Prag).
Nr. 1. — De teknisk-liygieiniske Betingelser for Udviklingen af de

slovakiske Byer. — Viadukten ved Stranov—Krusko paa Banejinien Prag
—Turnow. — Moderne Vejbelægninger i Frankrig.

Nr. 2. — Spærredæmningerne ved Camarasa og Tremp i Catalonien. —

Jernbanebro af Jernbeton over øre Elv.
Nr. 5. — Canadas Vandkraft. — Vindens Virkning paa hoje Bygværker.

OVERTJÆRINGSMASKINE

Henschel & Sohn i Cassel bygger denne 2000 Liter Maskine, der
overtjærer 10000 m2 om Dagen.


