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STATS- OG PRIVATBANERNES ANLÆGSKAPITAL
Af RedaktØr, cand, polit. L. Estrup.

Et al Særtrækkene ved (let sidste Aarhundredes Udvikling er
Samfærdselsmidlernes stærke Udvikling. Skibsfa rt, Jernbaner, Spor—
veje, Automobiler, Flyvevæsen, Post, Tli’f, Telefon, Radio har
hver pan sit Omraade gjort (let muligt for Menneskene at træde
i Forbindelse med hinanden i en Maalestok, som vi ikke tidligere
har kendt Mage til, og samtidig har da denne Del af den menne
skelige Virken lagt Beslag l) en stadig større Del at Arbejds
kraft og Kapital, med andre Ord SpØrgsmaalet om Transportmid—
lerne og deres rette Anvendelse er blevet et samfunds- og national
Økonomisk SpØrgsmaal at stadig stØrre Betydning.

For Danmarks Vedkommende ligger Sagen for saa vidt ret en
.kelt, som vor meget betydelige Kyststrækning har bevirket, at den
langt overvejende Del af Transporten, bande den, der korn fra frem
niede Lande, og (len, der besØrgedes indenfor Landets Grænser,
foregik ad Søvejen, og paa den anden Side hai’ den næsten fuldstæn
dige Mangel paa indre Vandveje (Floder, Kanaler o. I.) henvist den
egentlige Landtransport til Landevejene og ,Ternbanerne. De sidste
kom fØrst frem herhjemme midt i det 19. Aarhuadrede, og denne
ret sene Fremkomst bevirkede, at Landevejsnettet naaede frem
til en større Fuldkommenhed, en(l Tilfældet blev andre Steder.
De første Chatisseer paabegyndtes 1763, og vor store Vejforord
ning kom 1793, saaledes at man altsaa havde paa det nærmeste et
Aarhundrede, inden Jernbanerne brød rigtigt igennem herhjemme.
Paa den anden Side har Vejnettets efter Datidens Forhold høje
Standard muligvis været medvirkende til at sinke Jernbanernes Ud
vikling i Forbindelse med de Hindringer, som vor geografiske SØn
dercleling og de politiske og Økonomiske Tilstande, ikke mindst
vore slesvigske Krige, skabte.

Paa det Ticlspunkt, da Jernbanerne begynder at komme frem
herhjemme, har vi ca. 6000 km Landeveje og Ca. 25,000 km l3iveje;
siden er Landevejsnettet forøget med Ca. 1500 km og Bivejene med
en. 18,000 km. I samme Tidsrum er der anlagt 5200 km Jernbane.
Med andre Ord, da Jernbanerne anlægges herhjemme, standser
Bygningen af Landevejsnettet, medens Udbygningen at Biveje fort
sættes. Under Indtrykket at Jernbanernes stærke Fremgang kunde
man til Tider antage Landevejenes Betydning for traadt i Bag
grunden, saaledes at Fremtidens Transport maatte antages baaret
at Jernbaner i Forbindelse med Biveje, men Automobilernes Frem
trængen fra Aarhundredskiftet skulde snart belære om det mod-
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satte. I 1910 fandtes der endnu ikke 1000 Automobiler her i Laii
det; i 1930 er man oppe paa over 100,000. Autotrafiken gengav
Landevejene deres Betydning i Landets Transportvæsen, og (let
1)1ev nu Jernbanerne, som blev Genstand for SpØrgsmaalet, om de
ikke var Rejriiniscenser fra en Tid, som Udviklingen var i Færd
med at løbe fra. Samtidig med at Samfundets Udgifter til Vej
nettets Modernisering og Udvidelse gik stærkt i Vejret, udviklede
,Jernbanernes Qkonomi sig paa en Maade, som henvendte Offent
lighedens øjne pan dem og fremkaldte en Række Overvejelser i
forskellige Kommissioner med det Formaal at undersøge Banernes
Økonomi dels under (le faktiske Driftsformer, dels under et even—
titel t Samarbej de med nyere Driftsforiner.

Direkte at sammenligne Vej— og Jernbanenet for derigennem at
1aa at vide, om (let ene eller det andet nationalØkonomisk er at
foretrække som Grundlag for Landets Transportvæsen, lader sig
desværre ikke gøre . Alene det at opstille Anlægsudgifter, som er
nogenlunde homogene for (le to Kategorier, saaledes som det er
forsØgt af den i 1923 nedsatte Kommission, er ikke nogen let Sag,
men dertil kommer, at Materiellet, Personellet og selve Transporten
er meget vanskelig kontrolabel for Vej nettets Vedkommende. Det
bliver en SkØnssag, hvor langt man vil begive sig ud i Beregninger
og Slutninger pan Grundlag af et højst usikkert Materiale. Imid
lertid vil en Opstilling af visse Kendsgerninger vedrørende Jern
hanernes Anlægskapital allerede have sin Interesse, fordi det er
ret indviklet og vanskeligt tilgængeligt Materiale. Lad os først
se paa, hvilke Økonomiske Synspunkter, der har været raadende
ved Jernbanernes Anlæg her i Landet.

Den første •Jernbane herhjemme var Privatbanen KØbenhavn—
Roskilde, der aabnedes 26. Juni 1847. Koncessionen var givet til
Industriforeningen, men 1)1ev fra denne med Regeringens Tilla
ilelse transporteret til » Det sjællandske Jernbaneselskab<; Banen
kostede næsten 2 Mill. Rdl. Skønt Banen finansielt skulde være
Staten uvedkommende, blev Finanserne dog straks implicerede,
fordi Selskabet trods Optagelse af et Prioritetslaan ikke var i Stand
til at præstere hele Anlægskapitalen, som betydeligt oversteg Be
regningerne og dermed Aktiekapitalen. Selskabet kom da i Gæld
til Finanserne for et BelØb paa 307,000 Rdl., som skulde forrentes
med 4 pCt. og senere afvikledes. Man blev imidlertid hurtigt klar
over, at Banens Økonomiske Eksistens var afhængig af dens Ud
videlse til Korsør, mei det lykkedes først at gennemføre denne, efter
at Staten var gaaet ind paa at tegne en Rentegaranti pan 4 pCt. for
et Beløb indtil 5 Mill. Rdl. Garantien blev effektiv de første 3 Drifts
nar og kostede Staten 182,000 Rdl., som imidlertid refunderedes
af de senere Aars Overskud. Heller ikke Nordbarzen lykkedes det
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at gennemføre, fØr Staten gik incl pan at udvide sin Garanti, og
paa denne Maade udstraktes Statsgarantien til alle »Det sjællandske
Jernbaneselskab<s Baner, efterhaanden som disse byggedes. Rente-
garantien bevi Igedes endvidere til de lolland—tal sterske Baner,
som gaves i Koncession til Tietgen, samt til den Østsjællandske
Bane, medens man overfor Gribskovbanen gik ind dels med Rente—
garanti (for Halvdelen) dels mccl Halvdelen af Aktiekapitalen sam
men med »Det sjællandske JernbaneselskahK<. Der var den Forskel
mellem Rentegarantien for de sjællandske og de Øvrige ovennævnte
Baner, at Staten som Betingelse for Garantien til de sidste stillede
Krav om Tilvejebringelse af et saakaldt Forstærkningsfond paa ikke
mindre end 20 pCt. af Anlægskapitalen, der kunde tjene som StØd—
pude for Statens Risiko. Det gik imidlertid mærkeligt nok saaledes,
at medens Staten ikke led noget Tal) paa sin udækkecie Rentega—
ranti overfor »Det sjællandske .Jernl)aneselskab<s Baner, var For—
stærkningsfonden for bande (le lolland-fal sterske og (le Østsj æl
landske opspist i Midten af 80’erne, og Staten har siden i en lang
Aarrække maattet svare til sin Rentegaranti for disse Baner, hvad
vi senere skal komme tilbage til. Fra 1. Januar 1880 overtog Staten
efter Overenskomst med »l)et sjællandske Jernbaneselskab< samtlige
dettes Baner for en Sum at 51,6 Mill. Kr. i Statsobligationer. An
lægskapitalen belØb sig da til 44,1 Mill. Kr. Banerne omfattede paa
dette rfi(Isptinkt følgende Strækninger: KØbenhavn—KorsØr, KØben
havn—Helsingør mccl Sidehane Hellerup—Klampenborg, Roskilde
—Masnedsund, Roskilde—Kalundborg og Frederiksberg—Frede—
rikssund; under Anlæg var endelig KØbenhavns Havnebane.

Medens man saal edes indtil Overtagelsen at » Det sjællandske
Jernbaneselskab s Baner i 1880, pan Sjælland og Lolland-Falster
udelukkende havde holdt sig til Privathaner, var man paa Fyn og
i Jylland gaaet frem paa en hel anden Maade, idet man der havde
ladet Staten anlægge Banerie. Det var ganske vist i fØrste Om
gang Meningen, at et privat Selskab skulde drive det i 1861 ved
tagne Banenet, nemlig Nyborg—Middel fart, Farris—Aalborg og
Tværhanen Langaa—Struer—Holstebro. Betingelserne var, at det
paagældende Selskab forlods skulde have 4 pCt. af Aktiekapitalen
og ‘/ af Resten, men allerede fra 1. April 1867 overtog Staten Drif
ten, fØrst midlertidig, senere for bestandig. Efter dette Princip an
lægges ogsaa de fØlgende jydske Baner i Aarene 1871—75. Staten
anlægger og driver altsaa Banerne, og som Tilskud fra de inter
esserede Kommuner forlanger man kun Halvdelen af Ekspropria
tionsudgifterne godtgjort efter nærmere fastsatte Ligningsregler.

Ved Lov af 1873 giver der Koncession til 5 nye Privatbaner,
Odense—Svendborg, Randers—Grenaa, Silkeborg—Herning, Aarhus
—Ryomgaard og Vemb—Lemvig. Her følger man et nyt Princip,
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idet Staten tilskyder et vist BelØb pr. Banemil (indtil 80,000 Kr.),
for hvilket den bliver Aktionær i Banen, saaledes at der kan ud
betales indtil 5 pCt. til den ikke-statslige Del af Aktiekapitalen, fØr
Staten faar Renter af sin Del. Allerede fra 1876 slnar man imidler
tid om i Statsbaneanlæget igen, men nu med stærkt forøget Til
skud fra Kommunerne, nemlig hele Ekspropriationsudgiften og des—
tiden et vist BelØb pr. Banemil (25-—80,000). Samtidig overtages
tre af de ovenfor nævnte Privatbaner, nemlig de to Djurslandbnner
og Silkeborg—Herningbanen. Paa den anden Side forpagtedes en
af de nye Statsbaner, Faaborg—Ringe bort til det sydfynske Jern
baneselskab for en Afgift af 3 pCt.

Efter at Staten i 1880 havde overtaget »Det sjællandske Jern
banesel skab « s Baner, var Antallet af Privatbaner saaledes overor
dentlig begrænset. I Jylland havde vi kun Vemb—Lemvig; pan
Fyen Odense—Svendborg og paa Sjælland Gribskovbanen og den
Østsjællandske Bane; hertil kom san tie lolland—falsterske Baner.
Endnu indtil 1894 vedblev Privatbanerne at spille samme beskedne
Rolle i det danske Banenet, idet tier i disse Aar kun anlægges 7
nye Privatbaner; til disse er Statens Tilskud Halvdelen af Eks—
propriationsudgifterne, dog til Vejle—Give Banen desuden 100,000’s
Aktiekapital og til Skagensbanen 100,000 Kr. pr. Banemil som Laan
med Panteret i Banen .Men fra 1894 begynder Anlæget af Privat-
baner at tage Fart. Loven af 8. Maj samme Aar omfatter 29 Pri—
vathaner (14 pna Øerne og i i Jylland). Staten yder til disse Baner
Halvdelen af Anlægskapitalen (inklusive Udgifter til Ekspropriation
og Driftsmateriel) og faar derfor Halvdelen af Aktiekapitalen. Her
til kommer yderligere Amagerbanen og Slangerupbanen, der anlæg
ges uden Statstilskud, og endelig Forlængelsen af Grihskovbanen
til Gilleleje med tilsvarende Forøgelse af Statens Andel.

Dermed er Behovet foreløbig udtømt, og de følgende 14 Aar
bringer udover de ovennævnte kun een, nemlig Odense—Faaborg,
til hvilken Staten yder Halvdelen af Ekspropriationsudgifterne. De
i denne Periode anlagte Statsbaner følger de samme Principper
som hidtil, nemlig Kommunetil skud pr. Banemil.

I 1908 kommer den næste store Privatbanelov, der aahner Ad
gang til Anlæg af ikke mindre end St nye Baner (19 paa Øerne og
32 i Jylland). Statens Tilskud svinger her mellem 2/ og % af An
lægskapitalen, for hvilket Staten faar en tilsvarende Andel i Aktie
kapitalen; 9 elektriske og 4 nordsjællandske Baner fik dog intet
Tilskud, og to Baner fik kun Halvdelen af Ekspropriationsudgif
terne dækkede. I disse Baner fik Staten ingen Andel. De i samme
Lov bevilligede Statsbaner kræver som sædvanlig Kommunetil skud
(fra 25,000 til 100,000 pr. Banemil).
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Denne Vrimmel af Privatbaner forvoldte adskillige FordØjelses
vanskeligheder, og skØnt der i de følgende Aar dertil kun føjes een
Bane, Esrom-Banen tiden Tilskud, er de følgende Aar dog fyldt
med Ændringer af de 1908 lagte Planer for Privathanerne. Endnu
i 1918, da den næste store Jerabanelov kommer, er en stor Del af
disse Baner ikke gennemførte. Loven bevilliger Statstilskud til 32
nye Privatbaner (12 paa Øerne, 20 i Jylland), men desuden rummer
den 10 andre Baner til Afløsning af 11 af Banerne fra Loven af
1908. Tilskuddets Størrelse er i Almindelighed Halvdelen, 3 ligger
over og 2 under.

Dermed er vi praktisk talt færdig med Jernbaneanlægene her
hjemme. En Kommissionsbetænkning 1922 foreslaar ganske vist
Anlæg af en Række nye l3aner i Sønderjylland, men (le økonomiske
Forhold i Forbindelse med Autotrafikkens voldsomme Udvikling be
virker, at man kun realiserer Forslagene for nogles Vedkommende
ved en Lov af 1924. Statstilskuddene er betydelige, mellem 60 og
75 pCt. af Anlægskapitalen. Vi er nu inde i Jernbanernes Træng
selsaar. Foruden den ovenfor nævnte Standsning af Jernbanean
lægene herhjemme bærer en Række Kommissionsbetænkninger an
gnaende Bnnernes Økonomi og Drift og deres Forhold til Ruteauto
mobilerne og Motordriften overhovedet Vidnesbyrd om, hvorledes
Lovgivningsmngten omsider reagerer overfor den nye Udvikling.

Bevægelsen i Stats- og Privntbanenettet ses af nedenstaaende
rrabel over Banekilometer.

SamletAar Statsbaner Privatbaner Banenet

1862 0 109 109
1880 705 855 1560
1890 1558 378 1936
1908 1879 1486 3365
1920 2098 2230 4328
1929 2472 2729 5201

Nedgangen i Privntbnnenettet fra 1880 til 1890 skyldes Over
tagelsen nf det sjællandske Selskabs Baner. Statsbnnenettet er dër
efter dominerende indtil Slutningen af Anrhundredet, fra hvilket
Tidspunkt de store Privathnnelove begynder at gøre deres Virk
ning gældende.
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Slatsbunerncs An/ægskupitol.

Vi gaar derefter over til en Undersøgelse af Anlægskapitalen.
I’or Sta tsl)ane unes Ved kommende fremgaar StØrrel sen a f den gen
nem Tiderne anbragte Kapital af omstaaende Tabel.

I Mill. lir. I Mill. Hr.

1867 25,071 1913 229,276
1872 52,135 1914 230,986
1877 66,691 1915 234,505
1882 130,053 1916 240,782
1887 155,906 1917 246,892
1894 185,975 191$ 251,470
1899 228,662 1919 257,115
1901 239,997 1920 280,439
1902 180,000*) 1921 328,155
1903 182,093 1922 357,974
1904 182,448 1923 388,352
1905 185,437 1924 409,880
1906 188,403 1925 407,166)
1907 191,551 1926 416,04$
1908 195,915 1927 132,550
1909 205,743 1928 441,351
1910 215,768 1929 440,774* *)
1911 222,731
19 ‘)9(’ 01 C ) Nedskrivn. fra 557,839.

— * I + 8 Mill. ICbhvn.s 1(om. ‘s Restskvld
lo r de tidl. llanegaardsa reoler, som

*l s k ri ii med .10
. overgaar til Ft niins ni. Forvaltning.

Det maa dog bemærkes, at Afskrivningerne har været meget va
rierende gennem Aarene. I Begyndelsen afskrev man overhovedet

ikke, ikke engang det kasserede Materiel; som Følge heraf beslut
tede man i 1902 at nedskrive Anlægskapitalea med 30 pCt. Da man
i Adm inistrationsbetænkningen af 1924 fastslog nye Afskrivnings
tegler, benyttede man samtidig Lejligheden til at føre disse tilbage
til 1902, saaledes at man kan regne med, at de siden dette Aar
anfØrte Tal er nogenlunde homogene. De nye Afskrivningsregler
medfØrte en ny Nedskrivning af Anlægskapitalen fra 557,8 til 407,2,
altsaa med 150 Mill. Kr. Hvad Tallet for 1929 angaar, skal be
mærkes, at Nedgangen i dette Aar skyldes, at KØbenhavns Kom
munes Restskvld for de tidligere Banegaardsarealer, 8 Mill. Kr.,
i dette Aar overfØrtes til Finansministeriets Forvaltning. Opgangen
fra 1920 til 1921 skyldes for Størstedelen Tilkomsten af de sØnder-
jydske Baner, der forøvrigt nedskreves til under Halvdelen af den
Sum, til hvilken de var overtaget (fra 40,2 til 17,4). Til Belysning
af, hvor betydeligt Afskrivningen er blevet Øget ved de nye Regler,
skal anfØres nedenstaaende Sammenligning mellem Afskrivnings
procenterne fØr og efter 1925:
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‘1’ i (tit gen N Hva ren de
ACskrtvntngs— Atskrivnings—

Procent er Procent er
Arealer 0 0
l3anelegemet 0,2 0,5
Overbygning 0,6 2,0
Veje og Indhegning 0,5 3,0
Bygninger og udvendige Stationsanlæg 1,0 4,0
Havneanlæg og Kystsikring 1,0 2,0
Telegraf- og Sikringsanlæg 4,9 8,0
Rullende Materiel 2,5 5,0
Færger, Skibe og Baade 4,0 8,0
Inventar 2,0

Som en Følge af den saaledes forhøjede Afskrivning steg (let
dertil afsatte Beløb fra 1924 til 1925 fra 5,7 til 9,4 Mill. Kr. til
Trods for den betydelige Nedskrivning af Ani ægskapitalen. Hertil
kom saa den samme Aar opstillede Fordring om Forrentning med
5 pCt. af den i Statsbanerne indestaaende Kapital. Driftsaaret, som
reelt betegnede en Tilbagegang paa knap 6 Mill, i Sammenligning
med (let foregaaende Aar, kom som Følge af (lisse Forandringer til
at fremtræde som en Forringelse med 29 Mill. Kr.

Statsbanernes Anlægsværdi pr. 31. Marts 1929 fordelte sig paa
følgende Maade over de forskellige Anlægsarter:

Gru n (le rhvervelser 72,369
Faste Anlæg:

Banelegeniet 107,351
Overbvgning 104,176
Veje og Indhegning 9.096
Bygninger, udvendige Stationsanlæg 44,111
Havneankeg og Kystsikring 5.682
Telegraf- og Sikringsanlæg 9,750

Briftens Materiel:
Rullende Materiel 75,895
Færger, Skibe og Baade 10,742
Inventar 1,602

440,774

Selve Banelegemet med Sporanlæget udgør altsaa nær op mod
Halvdelen af Anlægsværdien. Lægger man dertil Grundene og det
rullende Materiel, er man oppe paa de 80 pCt. Bygninger, Stations
anlæg, Vogterhnse, Værksteder, Belysnings- og Centralvarmeanl æg
udgør kun ea. 10 pCt. af Anlægets Værdi, og alle øvrige Værdier lige
ledes kun 10 pCt.

Til Belysning af, hvorledes den samlede Anlægsværdi fordeler
sig paa de enkelte Strækninger af Statsbaneanlægene skal endvidere
fra Kommissionsbetænkningen af 1924 anføres følgende Oversigt,
der altsaa refererer sig til Anlægsværdien ved Udgangen af Finans
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naret 1923—24. Siden da er Anlægsværdien steget med ca. 40 Mill.
Kr., som naturligvis fordeler sig ulige over de forskellige Stræknin
ger, men dog ikke væsentligt kan forrykke Billedet af Ânlægsvær
diernes Fordeling.

i» enkelte Stutabunestrækningen Ånlægwærdi.
AnInnvænll

I MILL
KØbenhavn indtil Vigerslev, VanlØse og Hellerup 75,aSl
Hellerup—Hungsted—HelsingØr 13,8o0
Hellerup—HillerØd—Snekkersten 0,807
VanlØse—Frederikssund 2,700
Vigerslev—Roskilde 11,004
Roskilde—Kalundborg 6,797
Roskilde—KorsØr (Halskov, SprogØ) 10,008
Roskilde—MasnedØ 15,105
Næstved—Slagelse—Værslev—Dahnose—SkelskØr 5,051
(Knudshoved) Nyborg—Strib 19,850
Tominerup—Assens 1,389
Farris—Randers 07,720
Handers—Anlborg 9,075
Anlborg—Frederikshavn 8,003
Lunderskov—Esbjerg 9,001
Esbjerg—Struer 11,395
Struer—Langaa 11,105
Branuninge—Vedsted 1,442
Skanderborg—Skern 0,504
lfolslebrg—.Herning 2,423
Viborg—Herning 1,458
Silkeborg—Laurberg 1,049

f’.e %i°
Skive—NykØbing 11 1,815
Hobro—LØgstØr 2,013
Vejle—Brande—Herninjg 5,280
Bramminge—Brande—Funder 8,307
Skern—Videbæk 2,309
Næstved—B ingsled—HillerØd 15,894
Thisted—NykØbing II. 758
Direkte Bane Aarhus—Randers 150
Sønderjydske Statsbanestrækninger 35,821
SorØ—Vedde 182
Viborg—Anlestrup 347
Orehoved—Gedser 4,815

Færger, Skibe og Baade 11,594

Rlnge—Faaborg i o
Ringe—Nyborg i

Tilsammen 409,880

Af de nævnte Baner er ved det paagældende Finansaars UdlØb
Næstved—Ringsted—Hillerød, Thisted—NykØbing M. og den direkte
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Bane Aarhus—Randers under Anlæg. SorØ—.Vedde, Viborg—Aale
strup og Orehoved—Gjedser er private Baner, men drives af Staten.
Som man vil se af Oversigten falder næsten 20 pCt. af Anlægsvær
(Hen paa KØbenhavn indtil Vigerslev, VanlØse og Hellerup. Dette
spiller naturligvis en betydelig Rolle i SpØrgsmaalet om hele Stats
banenettets Forrentning ikke mindst i Overvejelserne af Nærtra
fikens Omorganisation. Hvad Forandringerne siden 1924 angaar, skal
her kun peges pan nogle af de mere væsentlige. Det rullende Ma
teriel er udover Afskrivningerne forøget med Ca. 8 Mill.; paa Aar—
hus Station falder 6,6, pan Horsens 3,0; Arbejderne pan Næstved—
HillerØd Banen overstiger 8 Mill.; pan Lillebæltbroen er hidtil
ofret 3,0 og SØlvgades Kasernes Ombygning staar i 2,2 Mill. Kr.
Endelig skal nævnes, at (le sØnder,jydske Baner har modtaget over
5 Mill., men samtidig er blevet nedskrevet, som tidligere anfØrt med
over 18 Mill. Kr. IØvrigt er Udgifterne i disse Aar i overvejende Grad
g’aaet til Banelegemets Forstærkning og Vedligeholdelse og Spor-
legemets do., Anlæg af Dohbeltspor o. s. v.

Privnibanernes Aiilæqskopilal.

De Vanskeligheder, som vi har mødt ved UndersØgelsen af Stats
banernes Anlægskapi[al, mØder os i Øget Grad, naar vi vender OS

til Privatbanerne. Nedenstaaende Tal maa derfor betragtes med visse
Forbehold:

1862 14,0 Mill. Kr.
1880 59,2 - -

1890 24,7 - -

1908 71,0 — —

1920 90,4 — —

1929 158,0 - -

Tallene for 1862, 1880 og 1890 er beregnet pan Grundlag af Op
lysninger i Falbe Hansens og Scharlings Danmarks Statistik og skul
(le saaledes være nogenlunde sikre. For 1908 stammer rfallene fra en
Optælling pan GrulHllag af Greens Fonds og Aktier, og Kapitalen
skulde efter denne Opgørelse bestaa i 54 Mill, i Aktier, 7 Mill, som
Andelskapital og 10 Mill, i Obligationer, foruden en Del SmaabelØb
i Reservefonds. Tallet fra 1920 er taget fra Privatbanekommissionens
Betænkning af samme Aar, og endelig er Tallet fra 1929 hentet fra
Privatbanetilsynets OpgØrelse. Tallene stammer saaledes fra vidt
forskellige Kilder og kan kun benyttes med stor Forsigtighed. Navn
lig synes Forskellen mellem de to sidste Tal meget betydelig, selv
om der i disse Aar er aabnet en halv Snes nye Baner, en Del af For
skellen ligger formentlig i at Tallene ikke er helt homogene. Privat
banekommi ssionens Opgørelse angaar kun Aktiekapitalen, medens
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Privatbanetilsyne[ ved sin Beregning har søgt at faa den egentlige
Anlægskapital frem, hvorved man naturligvis kommer til et stØrre

Beløb. At der dog er Tale om en stærk Forøgelse i disse Aar, hvor
Autotrafikens Stigen maatte mane til Forsigtighed, fremgaar af den
senere Tabel over Stigningen i Statens Beholdning af Privathane
aktier.

Privat hanernes Anlæqsværdi fordelt paa de enkelte Baner.

ØERNE Asbnet for Længde Aktiekap. el. op. Statens Andel
Drift i Km. rind. Anlægskap. i 0/ Kr.

Rønne—Nexø 13/12 1900 41.6 1,654.279 50 827.135
Rønne—Allinge 6/5 1913 31.2 1.904.585 50 952.293
A]minding—Gudhjem 27/6 1916 18.1 1.’206.250 50 603.125

Helsingør—Hornb.—Gillel. . 1906/1916 24.9 2.599.956 50 1.299.978
Gribskovbanon 1880/93/24 42.0 c 2 758.000 046 C 1.251.500

Hillerød—Frv.—Hundested . 1897/1916 36.3 1.611.200 50 803.600
Lyngby—Nærum 25,8 1900 8.0 916.590 c35 316.490
Slaogeruphanen 20,1 1906 34 2 2 9T7.433 0 0
Arnagerbanen 17/7 1007 12.0 1.300.028 0 0
østsjællandske Jb 1,7 1879 46.0 3.098600 0 Rentegnranti:
Køge—Ringsted 4/8 1917 332 2 000.000 50 1 000.000
Næstved—Præstø—Mern ... 1900/1913 32.5 1.804.100 e 47 841.300
Kallehavebanen 1/10 1897 20.7 974.400 50 487.200
Odsherredsbanen 18/5 1899 49.4 2 146 000 50 1.073.000
Høng—Tølløso 22/12 1001 380 1.741.600 50 870.800
Hørve—Værslev 6/5 1919 21.1 2.260.600 50 1.131.800
Stubbekebing-Nykøb.-Nysted 1910/11 44.2 2.735.000 50 1.367.500
Lollandske 1,7 1874 70.0 6.833.000 0 Rentegaranti
Nakskov—Rødby 30/3 1926 36 7 c 4.474 000 50 c 2.237.000
Maribo—Torrig 12 6 1924 23 7 c 3.028.000 50 c 1.514.000
Nakskov—Kragenæs 5/3 1915 26 7 1.730.000 50 865.000
Langelandsbanen 5,10 1911 33.0 2.267.600 50 1.133.800

340 000 170.000
Odense—Svendborg 12/7 1676 469 3.538.400 ø 14 502.400
Svendborg—Nyborg 1/3 1897 37.7 2.370,800 30 1.185.400
Svendborg—Faiborg 25/11 1916 20.4 1.614.952 0 0
Odense-N. Broby—Faaborg 3/10 1900 51.2 1.958.529 0 0
Nordvestfyenske (0. M. B.). 5/12 1911 60.8 3.235.631 0 0
Odense.Kjerteminde-Martofte 1900/1014 35.6 1.704.200 50 852.100
Nordfyenske (O..B.) 1/7 1882 38.1 i 237.800 0 0

ø. 1.020.2 68030.736 31 21.290.421øerne ialt
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30,7
54.6
35.0
16.1
36.5
54.2

140.0
1S99/1910 75.1
2/12 1900 57.4

10/10 1883 40.7
1/7 1027 58.4

1911/1917 43.2
27/3 1901 22.5
1902/1914 458
19/6 1684 36.2
1912/1924 34.5
15/5 1905 33.6
23;4 1809 38.0
1/12 1891 28.1
25/5 1884 30.5
1897/1914 47.2
4/5 1898 27.8

25/8 1017 97.4
29/11 1911 57.6
1899/1910 206.7

1S98 49.8
15/3 1903 37.6
4/11 1913 30.0
13/4 1919 44.0

15/11 1911 30.7
22/S 1925 23.1
1879/1899 57.6

11/12 1924 26.6

c 4 886.000
2 603.800
1.616.800

c 2.530.000
c 3.604.600

2.053.710
5.370 200
2.686.t00
2.195.800

c 2.377.600
c 7.087.000

2.071.818
1.016 613
2.606 829
1.279.364

c4.115.900
2013827
1.320.337

721.498
1.0.56.200
1.773 200
1.183.023
8.519.006
3.830.532
3.228.000
2.800.000
i 451.680
1.107.500
3.255.500
1.486 500

c 2.915.000
2.000.000

c 3 179.000

3.257.000
1.301.000

808.400
c 1.518.000
ø 1.802.300

1,540.000
2 685 100
1.343.400
1.097.900

ø 838.800
c3976 300

1.035 009
508,306

1.353.143

52 e2.123 200
50 1.006913
50 508.435

0 0
0 0

54 959.400
50 591.511
66.7 5.679.337
50 1.015.266
7.1 228000
0 0

50 725.840
50 553.750
60 1.953.300
66.7 991.067
66.7 cl.943.700
56 1.170 800
50 c1589500

JVLLAN 0 Aabnet for Længde Aktie[ap. el. op- Statens Andel
Drift i Km. nul. Auilægekap. i °/ Kr.

06.7
50
50
60
50
/0

50
50
50

ø 35
57
50
50
52
0

Skagensbanen 6/6 1924

Hjorring—Løkk.—Aabybro 5/7 1913

Hjørring—Hørby 8/11 1913

Hjørring—Hirtshals 19/12 1925

Vodskov—ø Vraa 21/5 1924

Thisted—-Fjerritslev 19/11 1004
Fjerritslev.N. Sundby-Frhvn.l897t 9911911
Aalborg—Hvalpsund
Aalborg—Hadsund
Randers—lladsund
Mariager—Faarup—Viborg
Ryomgaard—Gj.—Grenaa...
Ebeltoft—Trustrup
Aarhus—Hammel-—Thorso
Hads Ning Herreders
Silkeborg - Kjellerup-Rodkjrer
Horsens—Odder
Horsens—Bryrup
Horsens—Tørring
Horsens—Juelsminde
Vejle—Vandel—Grindsted
Kolding—Egtved
Troidhede—Kolding—Vejon
Kolding Sydbaner
Haderslev Amtsbaner
Amtsbaner paa Als
Varde—N.Nebel
N,Nebel—Tarm
Varde—Grindsted
Ringkjøbing—ørnhøj
ørnhøj—Holstebro
Vemb—-Lemvig—Thyborøn.
Vestsallingbanen

Jylland ialt ø.

Hele Landet

0

1.656.2 89.914.257 50 45 006.477

2.676.4 157.974.993 42 66.296.898

I omstaaende Tabeller er givet en Oversigt over Anlægskapitalen

for de enkelte Privatbaner. rFaIle1e refererer sig til Udgangen af 1928
g stammer fra Privathanetilsyne t.

Hvorvidt det er lykkedes at l’aa de Tal frem, som giver et rigtigt
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Billede af den egentlige Anlægskapital, er vanskeligt at afgØre. Ba—

nernes regnskal)sluæssige Opstilling er, Som det var at vente, ind

byrdes meget forskellige .Afskrivninger foretages ikke. Udvidelser

og Nyanskaffelser foretages snart gennem Optagelse af Laan, snart

al opsparede Fonds, eller de afholdes blandt Driftsudgifterne. De

c. 16() Mill. Kr., hvortil Privathanernes samlede Anlægskapital efter
denne Opgørelse anslaas, er den Kapital, som var lagt i Banerne

ved deres Aabning. Efter hele Forholdets Nato L maa man vel an

tage, at denne Kapital genneni Tiderne ikke alene er bevaret, mcli

ogsaa forøget gennem Udvidelse og Modernisering af Materiellel,

saaledes at den virkelige Kapital maa anses for stØrre end de an

givne Tal. Eksempelvis skal nævnes, at saa godt som alle Privat—

baner efterhaanden er ganet over til delvis Motordrift. 1)er er an

skaffet c. 100 Motorvogne, hvis (iennemsnitspris kan ansættes til
mellem 60 og 80,0000 Kr. 1)et drejer sig altsaa om et samlet BelØb

paa 6——8 Mill. Kr. En Del af disse er anskaffet samtidig med Ba—
uens Anlæg og er altsaa indbefattet i Anlægskapitalen; men for
mange l3aners Ve(lkommende er Moderniseringen sket gennem An—

vcndelse af Overskud (Driftsoverskud eller opsamlede Fonds) eller
ved Optagelse af Laan. En anden væsentlig Kapitalanbringelse i

l3anerne (le senere Aar er Sporudveksling. Skal man tage tilbørlig

Hensyn til disse Kapitalanbringelser, gør man sikkert klogest i at

at lægge en Snes Mill. Kr. til den angivne Anlægssum, (ler derved

kom mer op paa c. 180 Mill. Kr. Denne Sum skulde altsaa svare til

(let for Statsbanerne opgivne BelØb paa 440 Mill. Kr. Det er for
Øvrigt mindre korrekt, at der i dette BelØb er indbefattet baade

Faaburg•—Ringe——Nvborg Banen, som er Statsbane, men forpagtet
til Sydfynske Baner, og samtidig de tre Privatbaner SorØ—Vedde,

Viborg——Aalestrup og Orehoveci—Gedser, som (Irives af Staten,

Det rigtigste vilde vel være at overfØre de tre sidste til Privat
hanerne, hvis Anlægskapital derved vilde blive Øget med y(lerligere

godt 5 Mill. Kr., og Statsbanernes reduceret med samme Beløb.

Tabellen over Privathanerne viser dels, hvorledes Anlægskapi—
talen fordeler sig over de enkelte Baner, dels hvor stor Statens An—

del i de forskellige Baner er. Statens samlede Andel i Privathanerne

udgør 42 , men er i Virkeligheden lidt stØrre, fordi (ler i en Del

af (le Tilfælde, hvor Statens Andel opgives til 0, foreligger Stats

tilskud af Halvdelen af Ekspropriationsudgifterne, uden at Staten

derfor har faaet nogen Medejeridoinsret. Det gælder saaledes Svend

borg—Faaborg, Odense—N. Broby—Faahorg, Odense—Middelfart——

Bogense, Odense—Bogense, Hads—--Ning, Horsens-—Tørring og Hor

sens—Juelsminde. Det drejer sig imidlertid næppe om mere end
i Mill. Kr., og da formentlig Anlægsværdien maa sættes op med

samme I3elØlj, vil det ikke forhøje Statens Anclelsprocent med mere
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end c. %. Naar Øerne ligger betydeligt lavere end Jylland, er
Aarsagen, dels at Øerne har flere af de gamle Privathaner, overfor
hvilke Staten nøjedes med en Rentegaranti eller en Hjælp til Eks—
propriationsudgifterne, dels at de tættere befolkede Egne naturlig
vis kunde klare sig med mindre Tilskud, Ingen af l3anerne paa Øer
ne har over 50 ¶ Statstilskud, medens man i Jylland adskillige
Steder er gaaet op paa de 60 % og derover. I Almindelighed svarer
(let til Statens Andel en almindelig Aktieret, men for nogle Baners
Vedkommende er Aktieretten sekundær, saaledes at Staten først
kan faa Udbytte, naar de Øvrige Aktionærer har faaet 4—5 %. For
Skagensbanen er Statens Andel dels et Obligationslaan, dels Aktier.
Statens samlede Andel i Privatbanerne er efter Tabellen 66,3 Mill.
Kr.; lægges dertil 3—4 Mill. Kr. for de tidligere nævnte Privatbaner,
der drives af Staten, kommer vi op paa Ca. 70 Mill. Kr., hvilket Be
løb nogenlunde stemmer med Statsregnskabets Opgivel se af Aktier
i Jernbaneanlæg. Det paagældende Bilag i Statsregnskabet ser mær
keligt nok saaledes ud:

HidrØrende fra Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 52.023.622 Kr. 80 Øre
HidrØrende fra Lov Nr. 185 af 20. Marts 1918 20.475.119 74 —

Statens Indskud i Haderslev Amtsbaner 228.000 —

72.726.742 Kr. 54 Øre

l)et er nemlig klart, at de foreliggende Aktieposter maa hidrØre og
san fra Baner, der er blevne til førend 1908. Til det ovennævnte
Beløb kommer forøvrigt et Par Poster fra Reservefondet, nemlig
4 % ‘s Lol I and—Falsterske Jernbaneaktier til en paalydende Værdi
af 727,000 Kr. og 4 %‘s Aktier i Gedser Jernbanen til et BelØb ni
i Mill. Kr. Vi kommer saaledes 3—4 Mill. Kr. over Tabellens Tal,
hvilket bestyrker Troen iia, at Ani ægskapitalen for Privatbanerne
er ansat lidt for lavt.

Til Belysning af Statens Andel i Privatbaiierne gennem Aarene
skal anfØres følgende Tal (Mill. Kr.)

Statens 4 ndel i Privat banerne.
I den al iii ndelige Fond I Reserve—

for ,lcrnliaiiealctier. fonden. I alt.

1872 0,324
1877 4,(i78
1882 1,201
1887 4,811
188$ 1,201 3,61() 4,811
1889 1,201 3,610 4,811
1890 1,201 3,610 4,811
1891 1,723 3,(ilO 5,333
1892 1,743 3,610 5,333
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I (im almindelige Fond I Reserve—

for .J ernbnn takt ler, fond en. I alt.

1893 1,743 2,918 4,661
1894 1,743 2,918 4,661
1895 1,743 2,91$ 4,661
1896 2,715 2,918 5,633
1897 4,666 2,91$ 7,584
1898 (i 992 2 918 9 910
1899 9,435 2,918 12,353
1900 12,194 3,321 15,515
1901 14,882 3,321 18,203
1902 16,290 3,321 19,611
1903 18,007 3,321 21,328
1904 19,034 3,333 22,367
1905 20,192 3,001 23,193
1906 20,766 23,767
1907 21,086 — 24,087
190$ 21,308 — 24,309
1909 21,333 — 24,334
1910 21,381 — 24,382
1911 24,354 27,355
1912 24,354 — 27,355
1913 26,240 3,001 29,241
1914 27,199 2,937 30,136
1915 28,199 1,520 29,719
1916 29,189 1,295 30,484
1917 30,189 1,382 31,571
191$ 32,189 1,382
1919 34,189 1,382 35,571
1921) 36,232 1,157 37,389
1921 39,978 1,140 41,118
1922 43,714 1,278 44,992
1923 48,736 1,348 50,084
1924 53,367 1,209 54,576
1925 59,692 1,123 60.815
1926 64,398 1,105 65,503
1927 68,261) 1,123 (19,383
192$ 70,8(12 1,1(19 72,031
1929 72,727 1,174 73,901

Tallene stammer fra Statsregnskaberne med Undtagelse af (le

I’Ørste 5, der er Falbe Hansens og Seharlings, og giver Indtryk ikke

alene af Stigningen i de absolutte BelØb, men ogsaa, naar de sam

inenhoicies med de samlede Tal for Privatbanekapitalen genneni

Aarene, af Statens stigende Andel i denne. Tabellen angiver dels

den tidligere anfØrte Konto i Statsregnskabet, som hedder Aktier i

Jernbanearilæg, dels Reservefondens Beholdning af saadanne.

Foruden de AktiebelØb i Privatbanerne, hvorover Staten saa

ledes raader, eksisterer der som nævnt en Rentegaranti for de

lolland—falsterske og den Østsj ællandske Jernbane. Omstaaende

Tabel viser, hvor meget denne Garanti gennem Aarene har kostet

Staten. Indtil Midten af 80’erne havde Banerne endnu deres For-
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stærkningsfond at tære pan. Efter at det var opspist begyndte Sta
tens Tilskud, som siden har været fortsat uden Ophør. Fra 80’ernes
Slutning har BelØbet dog været dalende, fordi de lolland—falster-
ske Baner efterhaanden blev rentable, og siden 1910 er det kun den
Østsj ællandske Jernba ne, som kræver Rentegaiantien opfyldt. I den
ne Forl)indelse maa det erindres, at Strækningen Orehoved—Gedser
drives af Staten, som derfor betaler en Forpagtningsafgift af 120,000
Kr. aarlig, svarende til 4 % af de 3 Mill. Kr., hvori denne Banes
private Kapital i Aktier og Obligationer 1)estaar.

Stolens I ‘(lqift(’r i -l fll(’dnint/ (If Ren lequrun hen

i 1000 Er.

1884—85 51
1885—86 211
1886—87 350
1887—94 (7 Aar) . ... 2,408
1894—99 (5 Aar) . .. . 1,265
1899—1904 (5 Aar) . . 1,040
1904—09 (5 Aar) . . . 800
1909—lo 212
1910—11 118
1911—12
1912—13 45
1913—14 43
1914—15 32
1915—16 41
1916—17 100
1917—18 32
1918—19 50
1919—2() 83
1920—21 124
1921—22 124
1922—23 124
1923—24 124
1924—25 124
1925—2(i 124
1926—27 124
1927—28 124
1928—29 124

[alt 8,047

Tilsammen har Rentegarantien kostet Staten over 8 Mill. Kr.,
hvilket omtrent svarer bande til den Østsjællandske og den oprinde
lige lollarid—falsterske Anlægskapital.

Af de øvrige Privatbaner, som Staten har i Forpagtning, betaler
den for SorØ—Vedde 24,600 og for Viborg—Aalestrup 19,900 Kr.
aarlig. Paa den anden Side betaler Sydfynske Baner i Forpagtnings
sum for Nyborg—Ringe—-Faaborg Banen 65,000 Kr. aarlig.
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Den indægtsgivende Værdi af den i Privatbanerne i ndes taaende
Statskapital fremgaar af nedenstaaende Tabel.

Stolens Udbytle af Aktier i prioole Jernboner.

Tallene er elskværdigt meddelt af Finansministeriet, men kan
ikke oplyses for Aarene 1908—-09 til 1910—li. At dØmme efter
Privatbanekommissionens Opgørelse af Privathanernes Udbytte i de
paagældende Aar, synes Statens Indtægt i disse Aar dog at have
været lidt ringere end 1911—12, altsaa lidt under 1,4 %. Tabellen
viser, hvor ringe et Udbytte Staten har haft af sin i Privatbanerne
anbragte Kapital. Det har intet Aar naaet 2 %. Før Aarhundred
skiftet har Udbyttet efter al Sandsynlighed været endnu ringere,
men det drejede sig dengang om hØjst beskedne Kapitaler. Efter
Aarhundredskiftet arbejdede Privatbanerne sig efterhaanden op fra
1/2 til næsten 2 %, saa korn Krigen og samtidig dermed den stigende
Autotrafik. Fra 1914 til 1922 sank Udbyttet fra 500,0O() til 100,000,
og Staten rnaatte et Par Aar træde til med rentefri Laan for at
rnuliggØre en Forbedring af LØnvilkaarene indenfor Privatbane

1930 89

I3ergnct I.dhytte i %
ad Ak ti ebehol (Ifl ing.Finansaar Kr.

1900—Ol 0,82 1,5
1901—M2 54,825,56 0,4
1902—03 105,684,53 0,6
l903—04 151,156,19 0,8
1904—05 272,657,25 1,4
1905—06 251,167,69 1,2
1906—07 346,212,38 1,7
1907—08 393,983,35 1,9
1908—09 ( ?)
1909—1 0 ( ?)
1910—11 (?)
1911—12 345,034,50 1,4
1912—13 452,363,37 1,9
1913—14 483,392,71 1,8
1914—15 478,917,54 1,8
1915—16 474,278,59 1,7
1916—17 359,535,19 1,2
1917—18 206,250,26 0,7
1918—19 148,321,10 0,5
1919—2(1 175,413,41 0,5
1920—21 117,845,56 0,3
1921—22 101,261,48 0,3
1922—23 215,783,39 0,5
1923—24 287,183,26 0,6
1924—25 156,287,28 0,3
1925—26 154,621,68 0,3
1926—27 190,434,68 0,3
1927—28 57,065,00 0,1
1928—29 93,101,12 0,1
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personalet. Det fØlgende 5-Aar bragte nogen Bedring, men de sidste
Par Aar har været ringere end nogensinde. I Tallene er ikke med
regnet Udbytte af Aktier under Reservefonden, men dette drejer sig
nu om meget smaa Kapitaler. Statens Udgifter af Rentegarantien
er naturligvis heller ikke iberegnet. De overgaar, som det fremgaar
af den tidligere Tabel, i de sidste Par Aar hele Statens Udbytte af
P rivatha II en Idi er.

Uden at komme nærmere ind paa de enkelte Privatbaners Drifts
resultater skal til Belysning af Tilstanden anfØres nedenstaaende
Tal, som viser, hvorledes Baner med Underskud fordeler sig mellem
Øerne og Jylland i de sidste 4 Aar. I 1926—27 overgik det samlede
Underskud altsaa det samlede Overskud med næsten 100,000 Kr.
Tallene taler iøvrigt for sig selv.

Privatbanernes Over- og Underskud.

Underskud Overskud

Undersk. Størrelse Overskud Størrelse
Antal Baner 1000 Kr. Antal Baner i 1000 Kr.

- - .; —
‘i >

— D —

1923—26 8 20 28 386 919 1.305 21 11 32 2.418 452 2.870

1926—27 16 21 37 545 1.376 1.921 14 11 25 1.540 301 1.841

1927—28 13 15 28 394 784 1.178 17 18 35 1.485 556 2.041

1928—29 12 24 36 469 990 1.459 18 9 21 1.540 246 1.786

Som tidligere nævnt andrager Statens Andel i Privatbanernes
Kapital c. 42 %. Den øvrige Del af Kapitalen er fordelt mellem
Amtskommuner, Købstæder, Sognekommuner og Private. Den nær
mere Fordeling mellem disse lader sig vanskelig belyse helt, men
nedenfor er givet nogle Stikprøver fra de forskellige Dele af Landet.
Købstædernes Andel er selvfølgelig stærkt varierende eftersom Ba
nerne berører saadanne eller ikke, men det synes i al Fald som om
Sognekommunerne er stærkt engagerede. Den private Kapital er
bortset fra ganske enkelte Baner meget svagt repræsenteret, og den
er i Virkeligheden endnu mindre, fordi der herunder er medregnet
Kapital fra halv-offentlige Institutioner. Selv i de Tilfælde, hvor den
er særlig stærkt repræsenteret, naaer den ikke stort over Fjerdedelen
af den samlede Anlægskapital, og det er altsaa med meget ringe Be
rettigelse, man overhovedet kan tale om Privatbaner herhjemme i
dette Ords sædvanlige Betydning.
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Fordeling ‘if den ikke statslige Kapital i Privatbanerne.

Amtsk. Kobst. Landk. Private
herunder

Hong—Tøllelese 17.6 1.4 27.7 33 (Sorø Akademi)
Odsherred 16.5 8.8 20.9 3.8 herunder
Herve—Værslev 17.0 7.5 18.4 7.1 (KaUundb. Havn)

Maribo—Torrig 7.9 12.4 13.6 6.1
Nakskov—Rødby 5.7 13.0 31.3 0

Hornbæk—Gilleleje . . . 11.5 16.1 8.8 136
Ilelsinge—Tidsvilde. . . 13.7 0 9.t 27.9

Æbeltoft—Trustrup 12.4 13.9 139 9.8 (Ævn)
Varde—Nørre Nebel 10.0 12.2 27.8 0
Vestsalling 0

Medens maH, som tidligere nævnt, ikke skal komme nærmere
ind paa Driftsresultaterne hverken for Privat- eller Statsbanernes
Vedkommende, vil et Par afsluttende Bemærkninger om Anlægs
kapitalens Forrentning være paa sin Plads. Det fremgaar af de fore
gaaende Opgørelser, at Forrentningen af Privatbanekapitalen be
standig har været minimal. Gennemsnitlig har den aldrig naaet 2 %,
og i de senere Aar har den riærmet sig stærkt til 0. Til Trods her
for har man altsaa fra 1926 paa Statsregnskabet gennemført Kravet
om Opstilling af en 5 %‘s Forreiilning for den i Statsbanerne an
bragte Kapital. Derimod har man ikke taget den heraf naturligt
følgende Konsekveis ogsaa at beregne 5 % af den i Privatbanerne
anbragte Statskapital, hvad enten man nu vil opfØre dette Beløb som
Udgift under Ministeriet for offentlige Arbejder eller nedskrive de
l’aagæl(le1de Aktieposter til den rimelige Kursværdi. Det er over
hovedet vanskeligt at se Berettigelsen af Regnskabsopstillingen for
Statsbanernes Vedkommende, san længe man ikke gennemfører den
paa alle Omraader, f. Eks. med Hensyn til den Kapital, der an
bringes i andre Statsaktiver, i Laan til Boligbyggeri, Jordudstvk
ning, o. s. v. Betragter man Statsbanernes Overskud gennem Aarene.
saaledes som de fremgaar af omstaaende Tabel, vil man se, at
hvordan man end vender og drejer Tallene, hvad enten man tager
Aar, i hvilke der saa godt som ingen Afskrivninger foregaar, eller
Aar umiddelbart efter en af de store Nedskrivninger af Anlægs
kapitalen, — begge disse Omstændigheder falder sammen i Aarene
lige efter 1902 — saa kan man ikke nogensinde komme op paa en
højere Forrentning end 4 %. Hvis altsaa den nuværende langt højere
Afskrivning er korrekt, maa det betragtes som umuligt under de nu
anvendte Driftformer at faa Banerne til at forrente sig med de kræ
vede 5 %.



92 DANSK VEJTIDSSKHIFT 1930

S 1(1 Isbunernes Over- oq Ufl(!erSkII(1 jeiineni A trene.

1898—99 2 938
1899—I 900 2,529
1900—Ill 0,257
1901—02 0 225
1902—03 2,964
1903—04 4,717
1904—05 6,234
1905—06 7,149
1906—07 6,840
1907—08 5,343
1908—09 2,841
1909—Ill 2,782
1910—11 3,296
1911—12 6,336
1912—13 8,823
1913—14 8,695
1914—15 8,890
1915—16 9,097
1916—17 ÷ 1,754
1917—18 10,297
1918—19 —-- 16,077
1919—20 ÷ 25,627
1920—21 ÷ 53,616
1921—22 H- 62,437
1922—23 0,936
1923—24 3,304
1924—25 . -— 0,091
1925—26 ÷ 29.157
1926—27 ÷ 22,39(1
1927—28 ÷31,733
1928—29 ÷ 27,427

* ) Hertil kommer i de sidste 4 Aar et BelØb stigende fra 2,2 til 2,4 Mill. Er.

narligt til Forrentning af de Baner, hvis Anlægskapital ikke er medregnet

i Statsbanernes Driftsregnskab, fordi deres Udnyttelse regnei for liggende

under Forrentningsmuligheden (e. 48 Mill. Kr. i Anlwgskapilal ) . Udskil—

lelsen af cii Riekke saadanne Baner synes — ligesom overhovedet Prin—

cipet for Statshanernes hele Regnskahsopstilli ng — I idet rationel.

1-IJÆLPETJENESTEN PAA LANDEVEJENE
Af Generalsekretær, Kaptajn E. J. Ipsen.

I disse Dage offentliggøres Resultatet af de Færdselstællinger,
som med StØtte af Ministeriet for offentlige Arbejder har været
iværksat rundt om i Landets Amter, og det fremgaar af disse Tæl
unger med overordentlig Klarhed, at Landevej strafiken i vore Dage
i det væsentlige foregaar pr. Motor.
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Det er da nddvendigt, at de moderne VejI)Vggere og andre inter

esserede beskæftiger sig med Foranstaltninger, der tager Sigte paa

at skabe de bedst mulige Betingelser for Motortrafiken: Tilveje

bringelse af for denne særlig egnede Slidbaner, Vejudvidelser og
rejI.egijle1.inger i Forbindelse med Indførelsen af moderne Vejpro—
filer o. s. fr., saaledes at Motortrafiken kan foregan bekvem og san

ufarlig som pia nogen Maade mulig.
Jævnsides mccl (lette Arbejde maa ret naturligt f)lge en Orga

nisering af en særlig Sikkerheds— og Hjælpetjeneste pan Landevejen,

og dette Spørgsmaal er da ogsaa forlængst taget op af de Organi

sationer, som beskæftiger sig med Motortrafiken.
Sikkerhedstjenesten bestod til en Begyndelse egentlig kun af

Opstilling af Advarselstavler ved farlige Vej sving, Vej kryds, ved Ni

veanskæringerne med Jernbanelinierne, ved Skoler o. s. fr., men
er senere i forskellige Lande udvidet til at omfatte Patrouilletjene—

ste, Indretning at Tclefonbokser langs de mest trnl’ikerecle Veje,
hvor (le MotorkØrende o. a. kan tilkalde Hjælp i Tilfælde at Uheld

eller ligefrem Ulykker, hvorved Personer er kom mct til Skade eller
Material ødelagt eller beska(liget m. v. I den seneste Tid har de in
ternationale Xlotorkonferencer endvidere behandlet Spçsrgsmaalet

om Organisering at Ambulance- og Lægetjeneste, saalecles har en
Sektion indenfor Association Internationale des Automobilc—Cliibs
Reconnus i Paris rettet en Henvendelse til la Ligue (les Sock’tés de
la Croix-Rouge i Gèneve anganende SpØrgsmaalet om Oprettelsen at
lijælpeposter paa Landevejene. hvilket Sprgsmnal Ligaen straks
har ladet gaa videre til (le nationale Røde Kors i (le forskellige Lande.
England er vel nok det Land, hvor Hjelpetjenesten paa Lande—
vejene er bedst organiseret, ikke alene har de store Motororganisa

tioner, det de kalder Gct you home< Service, cl. v. s. Patrouiller,

som er udstyrecie med Hjælpevognsmateriel, Motorcykler mcd Side
vogn, paa hvilke der findes Værktøj skasser m. v., og som afpa—
trouillerer Vejene, men de har udstationeret Folk pan (le farlige
Steder, hvor disse Poster, der er uniformerede, optræder med Po
litimyndighed og fuldstændig leder Færdslen pan en saadan Maade,

at Ulykkernes Antal sikkert derigennem formindskes. Ja, san vel—
trænede, forstandigt optræ(lcndle og almindeligt anerken(lte ci’
disse Vejpatrouiller og Vejposter, at Londoas Politi virkelig for Al
vor har ført indledende Forhandlinger mccl A utomobilklubberne,
om ikke disses Personale kunde overtage en hel Del at Politiets
færdselsregulerende Arbejde. Jeg kan her ikke lade være med at

anstille en Sammenligning mellem eigelsk og dansk Publikum. For
nogle Aar siden, da det ret ofte hændte, at de motorkØrende glemte
den Dato, da den aarlige fuldstændige Spærring at Strandvejen
ved KØbenhavn for Motortrafiken begyndte, ud stillede Forenede
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Danske Motorejere og Kgl. Dansk Automobil Klub i Forening Po
ster ved hver Ende af den spærrede Strækning. Posterne var unifor
inerede og forsynede med trykte Kort, hvorpaa var angivet, hvilken
Vej, de motorkØrencie skulde kØre tilligemed Angivelse af Lovens
Bestemmelser om Spærringen; det var kun et Faatal af cle motor—

Fig. 1.

kØrende Publikum, der takkede Organisationerne for denne Hjælpe—
tjeneste, derimod var det ikke sjældent, at Posterne mØdte Uvilje,
ja ligefrem modtog Bebrejdelser saasom: »Hvad vi bildte os ind,
om vi troede, vi var Politi< o. s. v.

Et ganske særligt virkningsfuldt System til Bestridelsen af
Hjælpetjenesten paa Landevejen har man i England i de saakaldte
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A. A. Telefonbokser, der er opstillede af The Automohile Associa
tion. Disse Bokser er forsynede med Telefonapparat, og ethvert Med
lem af Automobile Association har Nøgle til disse Bokser, fra hvilke
han kan telefonere efter Hjælp, hvad enten det drejer sig om Til
skadekomst af Personer eller Beskadigelse af Materiel. Bokserne er
forsynede med elektrisk Lys, og paa Taget er ofte anbragt Vjvisere
med Afstand i miles til de forskellige Steder. Vejviseren oplyses un
dertiden af smaa Projektører paa l3oksens Tag. Jeg gad vide, om et
Saa(laflt System kunde praktiseres i l)anmark; jeg er bange for,

at saadanne Telefonbokser vilde blive lI(lsat for Hærværk trods
deres samfundsnyttige Karakter.

I Tyskland har man optaget Tanken, og paa nogle af (le vigtig
ste Hovedveje, naturligvis fortringvis saadanne, hvor der er læii
gere Afstand imellem de bebyggede Steder, indrettet »Auto-HiIfe<.

Det tyske System er noget mere primitivt indrettet end (let en
gelske, (let bestaar blot af et Telefonapparat anbragt i en cylin
drisk Beholder, som er fæstnet til en almindelig Træpæl. Telefonen
virker som Telefoiiautomat. Det Billede, der vises her, er taget fra
Strækningen Potzdam—Leipzig; pan denne Vej, som paa flere andre
tyske Hovedveje, er saadanne Telefonautomater anbragt med ca. JO
km indbyrdes Afstand.

z

Fig. 2.
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Herhj eniiue er Hj ælpetj enes ten nærmest baseret pan Tilfældig
heder. Landet er ganske vist ogsaa tæt bebygget, vi har flere Tele
foner end noget andet Land i Europa procentvis regnet, og Afstan—
clene er StØrstedelen af Landet over forholdsvis smaa. Imidlertid
er dug SpØrgsmaalet, i hvert Fal forsaaviclt angaar Hjælpetjene
sten overfor Personer, der er kommet til Skade ved Færdselsulyk—

ker, taget op af Motororganisationerne, men det Spørgsmaal skal
jeg ikke komme nærmere ind paa her. Hvad angaar Hjælpetjene
sten overfor beskadiget Materiel, ligger Forholdet saaledes, at visse
Firmaer og Falcks Redningskorps hai’ specielt udstyrede Vogne,
som kan tilkaldes og enten ved Hjælp af det medfØrte Værktøjs_
materiale m. m. foretage visse Reparationer pan Stedet, eller slæbe
vedkommende Havarist hjem. Jeg bringer her T3illedet af en saa—
dan Hjælpevogn, om hvilken jeg kan meddele følgende Detailler:

Selve Chassis’et, som er et 11/2 Tons Chevrolet Chassis, er paa
monteret et lukket FØrerhus med en Kran, hvis maximale Bære—
evne er ca. 11/2 Tons. — Kranen er monteret lige over Bagakslen
for at undgaa, at Vognen kipper bagover. — Paa Chassis’ets Bag-

Fig. 3.
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ende er anbragt en Ophængningsanordning, saaledes at den hava
rende Vogn ved Hjælp af en fjedrende Trækstang kan transporte
res til Værksted.

Dersom Havaristen 1. Eks. har slaaet Forakalen i Stykker, bliver
Forenden af Vognen lØftet op i Kranen, og der bliver anbragt en
bevægelig Afstandsstang, saaledes at den beskadigede Vogn er fast
forbundet med Slæbevognen. Dette er i højeste Grad vigtigt for at
undgaa yderligere Beskadigelser ved pludselige Opbremsnlnger.

Vognen er endvidere forsynet med en lille ekstra 2-hjulet Trans-
portør. Denne anvendes, dersom alle 4 Hjul paa Havaristen er ubru
gelige. Bagenden bliver da først ved Hjælp at Kranen løftet saa
meget, at Transportøren kan skubbes. Ind under Bagakaelhuset og
her gøres fast paa betryggende Maade, og som ovenfor beskrevet
løftes Forenden op i Kranen og gøres fast til Slæbevognen ved Af
stivninger. — En saadan Hjemslæbning er uhyre let at foretage, og
det varer i Reglen kun ganske faa Timer, før Havaristen er paa Vej
til Værkstedet

Bagved Kranen findes et lille Lad til Brug ved Transport at even
tuelt havarerede Dele, og under Ladet er der anbragt 3 store Skuf
fer, som indeholder et komplet Sæt Værktøj samt gængse Reserve
dele, saasom Tændrør, Tændspoler, Ledninger, Lamper og desuden.
et bestemt Kvantum Benzin og Olie.

Over Førerhusets Tag er anbragt en stor Projektør, som om
Natten kan oplyse Arbejdsstedet.

Inde i Førerhuset er der desuden en Stikkontakt, som staar i
Forbindelse med Hjælpevognens Akkumulator. Ved Hjælp at en
dertil egnet Ledning kan man paa en meget nem Maade starte en
Vogn, hvis Akkumulator at en eller anden Grund er afladet og
ikke kan sætte Motoren i Gang.

Nar et moderne Firma lader saadanne Hjælpevogne Indrette,
sker det med det for Øje, at man ønsker at kunne udfØre saa mange
mindre Reparationer paa Stedet som paa nogen Made mulig; det
er jo altid forbundet med Ulejlighed at slæbe Vognen til Værksted,
og det generer ogsaa i nogen Made den øvrige Frædsel. Men natur
ligvis forudsætter det Igen, at von Veje er saaledes Indrettede, at
ikke en Hjælpevogn og en havareret Vogn, der er under Repara
tion, spærrer hele Vejbredden eller i hvert Fald generer Færdslen
i væsentlig Grad, derfor vilde det være ønskeligt, om man kunde
faa anlagt Pladser umiddelbart op ad smallere Veje, hvor en saadan
Havarist kunde trækkes hen, medens Reparationen stod paa.

Saadanne Pladser kunde forøvrigt mange Steder ogsaa være paa
krævede til Oplæg at Vejmaterialer, Skærveslagning o. s. fr., men
det er jo en anden Historie, som Kipling siger.
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OVE1iFLADEBEHANDLING MED VARM BITUMEN PAS

LANDEVEJE I HOLBÆK AMT

Erfaringer og Resultater ved Amtsvejlnspektør S. Ellen.

Siden man i 1911 fØrste Gang anvendte Tjære paa danske Lande
veje og Indtil nu, er der sket en stor Udvikling, som der I korte
Træk skal gøres Rede for ved at omtale nogle sf de Resultater, som
Holbæk Amts Vejvæsen har opnaaet paa dette Omraade I de sid
ste 10 Aar.

I dette Øjemed er der optaget nogle Prøver af Landevejene.
Figur 1 og 2 viser en PrØve, der er taget op at en Vej, der i 1921

fik et nyt Dæklag af alm. Makadam. I 1922 blev Stradcnlngen over
fladebehandlet 2 Gange med Ialt 1,7 kg Tarnac og 5 I Sandgrus
(0—ø mni) til Afdækning. I de paafØlgende 2 har (1923 og 24) fik
den hvert Aar 1,3 kg Tarnac og 5 I Sandgrus. 1925 og 26 fik den
aarllg 1 kg Asfalt og 6 1 Sandgrus. 1927, 28 og 29 fIk den aarllg
0,6—O,7 kg Asfalt og ø 1 Smaaskærver (6—8 mm), saaledes at
Vejen ialt har faaet 4,3 kg Tarnac, 4,1 kg Asfalt, 27 1 Sandgrus
(0—ø mm) og 18 1 Smaaskærver (6—8 mm) pt. m’ eller 8,4 kg
Blndstof og 45 1 Stenmateriale pr. m’.

I korte Træk ser man her Udviklingens Gang. Ved denne PrØves
Optagelse melder SpØrgsmaalet om Lagets Vandtætbed sig straks.
Har Laget formaaet at begrænse eller forhindre det Indre Slid I
Makadamen?

Nedenunder Pladen laa Skærvelaget med en lidt fedtet sort
Overflade, og de enkelte Skærver havde bevaret deres oprindelige
skarpe Kanter, hvad der ogsaa tydeligt fremgaar af Pladens Un
derside paa Fig. 2. Forbindelsen mellem Pladen og Skærvelaget
har ikke været synderlig stor. Pladen lod sig let tage op, og nogen
Forskydnlng i vandreL Retning at Pladen pat Skærvelaget har
sikkert været mulig og er ogsaa fundet Sted pletvls. Ligeledes ser
det ud til, at Laget ikke har været helt vandtæt overalt. Den mørke
Fane at Pladens ene Halvdel synes at tyde pat, at der paa et vist
Tidspunkt er trængt Vejslam ind under Pladen.

Disse Antagelser bekræftes af Vejrapporterne.
I de fØrste 3 har 1923—25 var Vejens Tilstand ved Foraarstid

ikke videre god.
Den var synlig afslidt og Ikke jævn. Man havde Indtryk at, at

Tarnaclaget I nogen Maade emulgerede, og at det Ikke var tæt og
stabilt Man savnede Midler til at reparere de fremkomne Fordyb
nlnger og afslidte Steder I rette Tid.

I 1925 var der Tale om at omlægge Vejen med ny Makadam. I



1930 DANSK VEJTIDSSKRIFT 99

1926 korn Asfalternulsionerne paa Markedet, og ved at anvende dette
Binderniddel i den tidlige Forsommer og senere behandle Vejen
med Asfalt og Smaaskærver med Anvendelse af Johnston Maskinen
med Gummiskraber, opnaaede man i Løbet af 2 Aar at faa jævnet

og tættet Vejen, og de sidste 2 Aar 1928 og 1929 har den holdt sig
tilfredsstillende trods den voksende Trafik.

Denne
Døgnet.

Antallet af HestekØretØjer udgjorde i 1922 68 pCt. eller 60 tim.

og i 1930 14 pCt, eller 49 tim. Sammenholdes dette med Forsøgs

hanen i Glostrup, hvor Hes tevognsbanen paa overfladehehandlet

Vej har en tilsvarende Færdsel og er i en daarlig Stand, ser det ud

som om MotorkØretØjerne, (ler jo overvejende anvender Luftgummi,

i væsentlig Grad mildner HestekØretØjernes skadelige Indflydelse

Fig. 1. Pladen set fra oveji.

var 88 lim, i Døgnet i 1922 og er nu i 1930 350 t/m. i
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Iaa overfladebehandlede Veje. Bl. a. er det Øjensynligt, at de mange
Motorvogne pan aaben Landevej, som der her er Tale om, holder
l3anen renfejet for HestegØdning, Slam og andre Urenheder, hvis
skadelige Indflydelse ikke maa underkendes. — Anvendelse af
Asfalt (Spramex) og Smaaskærver samt Gummiskraberen i John—

Fig. 2. Pladen set tre neden.

ston Maskinen har dog sikkert ogsaa sin Andel i Vejens forbedrede
Stand.

Jeg fØler mig ikke sikker paa, at man vilde have opnaaet samme
gunstige Resultat med Anvendelse af Tjære, fordi denne er for længe
om at binde af i de flade Fordybninger; den letflydende Tjære vil
give for stort et Overskud af Bindemiddel i Fordybningerne, og
Færdslen vil derefter skubbe Laget i sin Retning, inden det er nf
hunde t.

»VejlahoratorieU< har udfØrt en fuldstændig Analyse af et til-
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svarende Stykke Vejdæk som vist i Fig. 1. Analysen viste, at PrØ
vens Genneinsnitstykkelse var 10,3 mm. Mindste Tykkelse over
en Skærvetop var 5 rum. Indholdet af Bindemiddel og Stenmateriale
efter Vægt var:

l3indemiddel 14,2 Vægt pCt.
Stenmateriale 85,8 Vægt pCt.

Idet Vejdækkets Rumvægt fandtes at være 2,17, Biudemidlets
Vægtfvlde (i askefri Stand) 1,06 og Stenmaterialets Vægtfylde 2,61,
kan PrØvens Indhold af Bindemiddel, Stenmateriale og Luft efter
Rumfang udregnes at være:

Binclemiddel 29,0 Vol pCt.
Stenmateriale 71,0 Vol. pCt.
Luft (Hulrum) 0,0 Vol. pCt.

l)e[ af PrØven ekstraherede Bimiemiddel havde følgende Egen—
skabe i:

Vægtfvlde (af askefri l3itu men) I ,06
Penetration v. 25 0 C. 100 g. 13e1. i 5 Sek. 90.
Sirækkelighed ved 25 0 C. over 50 cm.

- 0° (. - 4,5 -

1)raabepunkt 57,0 0

Sineltepunkt efter Kugle— og Ringiue[oden 49,0 0 C.
Stivningspunkt bestemt i Apparat efter Fraas ÷ 17 0 C.
Indhold af (kolloidt oplØste) Askebestariddele 6,0 %

Med Hensyn til Stenmaterialet fandtes fØlgende

Litervægi (Rumvægt) 2,13 kg
Vwgtfvlde 2,61 -

Hulrum er beregnet efter Litervægt og Vægtfylde 18,4 pCt.
Ved Sigteanalysen fandtes:

Sigte Nr. Ti Iliagehol (11 Pass (ret

Fraktion. Stofmængde.

0,0 % 100,0
1,0 — 99,0

10,1 — 88,9
Nr. 10 10,7 - 78,2

- 20 18,0 — 60,2
- 30 7,1 - 53,1
- 40 8,4 - 44,7
- 50 8,7 - 36,0
- 80 9,6 - 26,4
- 100 4,8 - 21,6
- 200 8,1 - 13,5

86,5 %
Passeret Sigte

Nr. 200 13,5 %

100 %
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Som det fremgaar af Analysen, er Pladens Indhold af Bitumen
for stort. Det er utvivlsomt en Fejl, at man de første 5 Aar har
anvendt Sancigrus i Stedet for Skærver, hvorved man havde faaet
et stærkere Vej dæk. Det er imidlertid muligt at rette noget herpaa,
hvad der fremgaar af Fig. 3, der viser PrØve paa en Vej behandlet
med Asfalt-Tjære (10 pCt. Asfalt) med Anvendelse af 0,38 kg

Tjære og 6 I Smaaskærver (6—8 min). Man ser straks, at Overfla—
den er stærkere, mere slicifast og mere ru. Fig. 4 viser en Vejflade,
der er behandlet med 0,7 kg Bitumen og 10 i 15—20 mm Skærver
i meget varmt Vejr og med paafølgencle Tromling med en lettere
Tromle paa 7,5 t. Der er opnaaet en god Forbindelse og skabt den
»rigtige< Overflade, hvor (let er Stenmaterialet, der slides paa. Denne
Flade har ogsaa den Fordel at være betydelig lysere ved KØrsel om
Natten.

Fig. 3.
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Tei-ider vi os derefter til Billede 5, vil vi se en noget anden Type,
en bedre Type, der er et Produkt af den sidste moderne Overflade-
behandling: Topfyldning. PrØven er taget op af en 2-aarig Vej, tier
er behandlet nied varm Asfalt 1 Gang: 0,7 I Asfalt og 6 1 Skær
ver Aaret efter, at Topfyldningen blev udfØrt i 2 Omgange. FØr-

ste Gang med 3,5 kg Emulsion og 12 1 Skærver (10—12 min), an

den Gang med 1,5 kg Emulsion og 6 i Sandgrus.
Man lægger straks Mærke til den inderlige Forbindelse, der er

mellem Tætningslaget og Skærvelaget. Det har ikke været muligt

at tage Tæppet op uden at et helt Skærvelag fulgte med. Man faar

Indtrykket af, at Laget har været fuldkommen vandtæt, og at der
ikke er foregaaet nogen Bevægelse af Skærverne i Makadamen. De
er fast sammenkilede forneden stØttet af Sandgrus og sammen-

Fig. 4.
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holdt af en elastisk Flade foroven. Tætningslaget er her betydeligt
tyndere, fordi det kun er behandlet i Gaag med varm Asfalt.

I de sidste 4 Aar er det udelukkende den Slags Dæklag, der er
udfØrt i Holbæk Amt, og de ældre Dæklag søges omlagt paa denne
Maade, hvis (let ikke er muligt at rette dem op og jævne dem, saa
ledes som Tilfældet var med den første omtalte Vej. Ialt haves
nu 125 km Vej med Dæklag af denne rfvpe

Nu skal Overfladebehandlingens Udførelse omtales:
Til at begynde med anvendtes til l3ehandling af alm. Makadam

de smaa haanddrevne 1)ysemaskiner, og man var glad, naar man
kunde naa 800—1200 m2 paa en Arbejdsdag. Vanskeligheden laa
i at faa Makadamen fejet ren og faa den tØrret. Men efterhaanden
som de engang behandlede Arealer blev større og større, betød Fej
ningen mindre. Medens man med raa ubehandlet Makadam var
generet af en Smule Regnvejr, hjalp Regnen ved flere Gange be
handlede Vejflader nu til at rense Vejen, og denne blev tør i Løbet
af en Times Tid.

Man gik over til Tractorfejemaskiner og større Spredemaskirier,
hvoraf særlig Johnston Maskinen og Flappermaskinen, begge i dansk
Udførelse, henh. V. Løwener og Meisner-Jensen, København, kom
i Anvendelse, og man kunde komme op paa at behandle 6—8000 ni2
paa en Arbejdsdag.

Fig. 5.
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Begge disse Typer er formentlig tilstrækkelig bekendt og be
hØyer kun kort Omtale, bl. a. skal nogle af de sidste Aars Forbed
ringer nævnes. Johnston Maskinen (Fig. 6) fordeler Asfalten med
en Gummiskraber, der presses mod Vejen ved Vægt og kan derfor
bringe Forbruget af Bindemiddel ned til 0,5 kg pr. m2 paa jævn
KØrebane. Man har nu indrettet Gummiskraberen saaledLs, at den
kan indstilles efter Vejbanens Form ved Hjælp af en Række Spind
ler, der betjenes under KØrslen. Er KØrebanen noget ujævn, vil Hul—
heder udfor Skraberens Midtparti fyldes med Asfalt, og Behandlin

gen virker jævnende. Kun maa man sørge for, at Hulhederne i
Forvejen er rettet noget op; de maa ikke være for dybe, da man
derved faar Overskud af Bitumen i Laget. Der skal øvet Mand
skab til at passe Kanterne. Yderkanten af Kørebanen er ofte noget
bØlget, og Bindemidlet strømmer til i for stor Mængde, hvorfor
der maa være en Mand parat med en Haandskraber af Gummi for
at foretage den afsluttende Fordeling.

I Almindelighed tager Johnston Maskinen Halvdelen af KØre
banen, 2,5 m, for ad Gangen, og der kræves særlig Øvelse i at faa
den sammenstØdende Fuge ordnet paa rette Maade, saaledes at
man undgaar dobbelt Lag paa Midten.

Man maa ogsaa sørge for, at den Halvdel af Vejen, der ikke bli
ver behandlet i første Træk, bliver omhyggelig renset for de Snmaa

Fig. (i. Spi-edemaskinen fyldes fra Smelteovnen.
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skærver, der forvilder sig ud paa den ved første Halvdels Over

dækning.
Flappermaskinen er noget smallere og skal i Reglen køre 3

Gange ad Vejen for dennes Behandling i fuld Bredde. Den for

deler Bindstoffet med sine roterende Flappere og pisker det ned

paa Vejen.
Faren for et Overskud af Asfalt bliver mindre, og Udflydning

Fig. i. Autoinohil—Asfaltspiedemaskine iig »FIipper(iLUSSpi’edQtfliSkit1C i

uH(lgaas. Ved en 1jsseiide KØrehastighecl kan Mængden af Bind—

stof bringes ned til 0,6 kg pr. m2.
Til begge Maskiner hØrer nu særlige Grtisningsmaskiner, hvor

ved opnaas en jævn Fordeling af Afdækningsmaterialet san hur

tigt som muligt efter at Bindstoffet er udlagt. Johnston Maskinens

Grusspreder kobles til Spredemaskinen og trækkes sammen med

denne af Tractoren, hvorimod Flapper Grussprederen har en selv

stændig Motor til at drive sig.
En ny Udgave af Johnston Maskinen er ogsaa forsynet med

selvstændig Motor.
Begge Typer af Grusningsmaskiner kØrer paa Tromlehjul, der

kan indstilles efter Vejbanens Oprunding, hvorved Trykket for
deles ligeligt. Vægten af Grusspreder med fuldt Læs (2—3 m) er
Ca. 7,5 Tons, hvorved Trykket pr. løb. cm af Valserne bliver Ca. 40

Arbejde.
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kg. Den daglige Arbejdsydelse med dette Maskineri andrager 6—

8000 m2 i 10—13 Timer.
I et Amt som Holbæk skal der aarlig regnes med at behandle

Ca. 2000,000 m2, og haves der hertil 60 passende Arbejdsdage, skal

der hver Arbejdsdag behandles Ca. 35,000 m2, hvortil kræves 5—6

Maskiner af ovennævnte Type. Det har i 1929 været forsøgt at for

øge Dagsarbejdet med Anvendelse af en særlig Smeltetank paa 4000

i og en særlig Aiitomobil-Spredetank (2400 1) som vist paa hos

staaende Billede. Spredetanken er forsynet med en Kompressor,

der drives af Automobilmotoreri, frembringer Vacuum og suger

det smeltede Bindstof ind og presser det senere ud under Tryk

indtil 4——--6 cm gennem Dyser, som det fremgaar af Billedet.

Smeltetanken er stationeret centralt i Amtet og med en Aktions

radius pan 20 km, hvorved Størstedelen af Landevej snettet kan be

handles. Dagsarbejdet var ved Forsøgene 15—18,000 m2 alt efter

Afstanden fra Smeltecentralen.
Følgende væsentlige Fordele opnaas ved et saadant Anlæg:

1) Man kan nøjes med at benytte de varme og tørre Dage i Aaret

(ca. 60). Derved opnaas en KØrebane, der er moden, d. v. s.

har den rette Temperatur, saaledes at det nye Lag forener sig

med det gamle og er i Stand til at optage den størst mulige

Mængde Afdækningsmateriale.
2) Opvarmningen af Asfalten eller Tjæren bliver lettere at kon

trollere, sanledes at Overheclning undgaas. Man behØver kun

een dygtig Fyrmester i Stedetfor 5—6.
3) Ved at variere Tr kket i Spredetanken og dennes Kørehastig

hed kan man gøre Laget tykt e]ler tyndt og afpasse det efter

KØrebanens mer eller mindre afslidte Tilstand.
4) Asfalt og Tjære samt tom Emballage er samlet paa eet Sted

udenfor Vejene og er ikke til Ulempe for Færdsien og til Skade
for Vejens gode Udseende ved at henligge paa Rahatterne.

5) For Sogaevejenes Behandling med Asfalt tillader denne Ord

ning et Samarbejde med Amtsvejvæsenet, hvorved Sogneraa
dene kan undgaa at anskaffe Maskiner og dog faa Asfalterin
gen udført for en rimelig Pris.

Med Hensyn til Priser paa Overfladehehandlingens UdfØrelse
anføres følgende Resultater for Aarene 1928 og 1929 som Gennem
snit af 1200,000 m2.

Asfalt 8 Øre pr. m
Smaaskærver 9,4 - - -

Arbejde 2,3 - - -

Brændsel 0,3 - - -

Arnortisation af Maskineri . . 2,0 - - -

22,0 Øre pr. m2
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F’orudgaaende Reparationer gentagne Gange 3 Øre pr. m be
regnet som Gennemsnit af 1200,000 m2, ialt 25 Øre pr. m.

Maskineriets Anskaffelse: 3 Hold Maskiner bestnaende af:
i Asfaltspreder, i Grusspreder, 2 Tractorer m. v., ialt pr. Hold

27,000 Kr. eller 81,000 Kr., som regnes afskrevet pan 4 Aar med
20,000 Kr. aarlig.

Drift af Maskiner 12—13 Timer daglig:

4 hi Kul a 2,80 Kr 11,20 Kr.
80 i Petroleum a 1(i re 12,80 -

Benzin og Olie 3,00 -

27,()() Kr.

ArbejdslØnninger til ii Mand 13 Timer ialt 170 Kr.
Forbrug af Asfalt 0,65—0,7 kg a 11.5 Øre pr. m2.
Forbrug af Skærver 6 Liter pr. m2 eller 9—lO Øre pr. m2.
Hvad Vedligeholdelse af Landevej enes Kørebaner angaar ligger

VejspØrgsmaalet i Danmark nu betydeligt mere afklaret i 1930
end (let gjorde for 10 Aar siden. Vel var man i 1920 klar over de
store Fordele, som Anvendelse af varm Tjære og Asfalt fØrte med
sig, men man var ikke sikker pan, at denne Metode var mere end
et Trin paa Stigen opad til bedre Metoder.

Pan Grundlag af hvad jeg har fremsat om vore Erfaringer,
frem sættes følgende som Resumé:

Byg KØrebanens Dæklag op som almindelig Makadam med Emul
sion (Topfvldning), dan derpaa et Tætningslag paa 5—10 min af
Asfalt og Smaaskærver ved aariige tynde Lag ikke over 1,0 kg pr.
i2 og hold denne jævne Flade ru med varm Tjære eller Asfalt i san
ringe Mængde som muligt, ikke over 0,6—0,7 kg pr. m. — En san—
dan Kørebane fremstilles for 2,50 Kr. pr. m2, og dens aarlige Be
handling koster 25 Øre pr. m2. At man kan gøre det med saa
sniaa Priser, har stor Betydning, naar man véd, at det drejer sig om
25,000 km Vej, (ler Løbet af de næste 10 Aar maa omdannes til
Motorfærd sel.

For at naa dette Maal, maa Vægten lægges paa Arbejde og
Ledelse, og der kræves stor Omhyggelighed i UdfØrelsen, hvad der
kun naas gennem kvalitativ Udvælgelse af Mandskab.
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OVERFLADEBEHANDLING MED ASFALTEMULSION
At Afdelingsingeniør E. Emanuel.

I KØbenhavns ydre Distrikter er endnu ca. 50 pCt. at de of
fentlige Vejes KØrebanearealer alm. Makadam, og der er Os’er
fladebehandling et uhyre vigtigt SpØrgsmaal.

Indtil for 5 Aar siden foregik Vedligeholdelsen pan den Maade,
at de svagt befærdede KØrebaner blev tjærebehandlet, medens de
tungere befærdede — noget over Halvdelen — blev lagbelagt, naar
de var slidt, Idet det havde vist sig, at Overtjærlng paa disse Ikke
kunde holde Vinteren over; men da Færdslen hen mod Midten af
Tyverne rigtig begyndte at stige, var det Ikke længere muligt
at holde Vejene I Orden, skØnt Udgifterne steg i en uhyggelig
Grad; — 14 Dage efter en Lagbehandling var de hullede Igen.

I 1925 begyndte vi saa at anvende Asfaltemulsion paa de stærkt
trafikerede Veje og behandlede I LØbet af Sommeren ca. 80,000 m’.
Resultatet var saa tilfredsstillende, at vi det følgende Aar fort
satte i stor Maalestok; alle de gamle Veje blev overfladebehandlet,
og kun de samme Aar anlagte henlaa som alm. Makadam.

Samtidig har vi i ydre By helt forladt Tjæren, san vi nu anven
der Emulslon baade til KØrebaner, Cyklesti og Fortov, og Vejene
maa vel kaldes tilfredsstillende, da alle Klager saavel over Vejenes
Tilstand som over StØvplagen er forstummet. — I indre By bru
ges dog endnu en Del Tjære, navnlig pan Parkveje samt Portove
og Cyklestier, men ogsaa der er Benyttelsen stærkt aftagende.

Til Belysning at det Økonomiske Resultat at denne Udvikling
skal jeg nævne, at I Aaret 1024—25 var Udgiften tIl Vedligehol
delse at Distriktets makadamiserede KØrebaner — Ialt ca. 550,000

— ca. 620,000 Kr. fonden en stor Udgift til stØvdæmpende
Midler, og I Aaret 1928—20 var den ca. 386,000 Kr. og Ingen Ud
gift til støvdæmpende Midler; I samme Tidsrum var KØrebane
arealet steget 10 pCt. og Færdslen steget 15 å 20 pCt. aarlig.

Der er efter min Mening mange Grude til at foretrække Emul
sion for varm Asfalt eller Tjære. For det første giver den mange
flere Arbejdsdage pr. Aar, fordi man er forholdvis uafhængig af
Vejret; man kan begynde omkring 1. April og pan den Maade hur
tig udslette Vinterens Virkninger, medens man med varm Behand
ling næppe kan begynde før i Maj og man regne med et meget
ringe Antal Arbejdsdage — vel næppe over 00 om Aaret —, og
netop denne ret store Uafhængighed at Vejret gør det muligt at
holde en stærkt trafikeret Vej i Orden med Overfladebehandling,
idet man uden stØrre Risiko kan behandle den, naar det er nØd
rendigt. -
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For det andet behøver man ikke at bruge Maskiner, og bet 1w-
tyder overordentlig meget her i Byen, hvor saadanne Apparater
vilde genere Færdslen saa meget, at vi rimeligvis ret hurtigt vilde
blive tvunget til at indstille Brugen af dem, •og de vilde skaffe os
altfor mange Skadeserstatninger paa Halsen, og dem har vi nok
af uden dem. — Et Arhejdshold paa 5 Mand med en lille TØnde
transportør generer derimod ikke Færdslen, saa det betyder noget,
og de laver paa en 8 Timers Arbejdsdag helt op til 5000 m2 ——

lavt regnet altsaa 100 m2 pr. Arbejdsmandstirne — og da der er
Folk nok at faa, volder det ingen Vanskelighed at overkomme Ar
bejdet. Til de nævnte Arbejdsvdelser maa jeg føje den Forklaring,
at Arbejdet udføres i Akkord. Ved første Behandling er Akkord-
prisen 3,35 Kr. pr. Td. men excl. Rensning af Vejoverfladen og
Vanding, og ved følgende Behandlinger er Prisen 2,9 Øre pr. m2
excl. Vanding. Den senere foretagne Affejning af ikke afbundne
Stenmaterialer er naturligvis ogsaa udenfor Akkorden. — Som
Eksempel paa, hvad der kan udrettes paa den Maade, skal jeg
nævne, at vi i ydre By i 1927 trods den ualmindelige Vandrigdom
naaede vor hidtil største Præstation i Overfladebehandling, nem
lig 470,000 m2 KØrehane og 188,000 m2 Fortove og Cyklestier.

Efterhaanden har Erfaringen belært os om mange andre gode
Egenskaber ved Emulsionsbehandling: Den er mere vejrbestandig
end Tjære, bliver derfor ikke saa fedtet i fugtigt Vejr som Tjære,
og bliver meget hurtigere tør efter Regn. — Den binder bedre tii
Madakam end baade varm Asfalt og Tjære, og stabiliserer Under
laget i højere Grad. Paa de stærkest trafikerede Veje er Lnget om
Foraaret ofte san fuldstændig afslidt, at der kun ligger Striber i
Midten ag ved Siderne, men Vej overfladen ligger som en jævn
Mosaik med Gruset fastlejret mellem Skærverne uden særlig Til
bøjelighed til Huller, og jeg kan ikke finde anden Forklaring der
paa, end at det maa være Emulsionens fineste Asfaltpartikler, der
med Vandet er ført ned i Makadamens øverste Del og binder Gru
set. Det har i alt Fald ført os ind paa at overfladehehandle nynn
lagte Kørebaner med Emulsion, der kan fortyndes med Vand —

hidtil med udmærket Resultat og derefter til at behandle helt
nyanlagte Cyklestier, der er saa bløde, at Folk ikke vil køre pan
dem. Dertil har vi brugt en stærkt fortyndet Emulsion med den
Virkning, at saa tog Publikum straks Stien i Brug. Sidst har vi
gjort det paa Cyklestierne i Valby Langgade udfor Søndermarken;
de blev anlagt i Efteraaret og derefter overfladebehandlet i Begyri
delsen af December, og enhver kan overtyde sig om, at de er i ud
mærket Stand.

Bølgedannelsen er man næsten fri for ved Emulsionsbehand
ling, hvad man jo ikke kan sige om varm Asfalt eller Tjære; en
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emulsionsbehandlet Vej er praktisk talt ens i Varme og Kulde,
medens den varmt behandlede bliver san blØd i Varme, at man
kan aflæse Gummiringenes Mærke paa dem, og saa kommer BØl
gerne. Aarsagen til denne Forskel er, at Emulsionen binder meget
mere Stenmateriale pr. kg Asfalt end den varme Asfalt eller Tjære,
og derfor bliver Stabiliteten meget stØrre. Sammenligner man For
bruget af Materialer, bliver Resultatet, at der til 1 kg Emulsion
medgaar en. 5,5 Liter Stenmaterialer eller lavt regnet 10 Liter
pr. kg Asfalt, medens Forholdet ved varm Behandling bliver højst
8 Liter pr. kg Asfalt, altsaa mindst 25 pCt. mere Stenmateriale i
Emulsionen. At det er det større Stenindhold, der forhindrer Bøl
gednnnelse, kan næppe bestrides, og Sandsynligheden taler i hpj
Grad for, at det ogsaa betyder større Slidbestandighed. Vi har det
Indtryk, at Laget bliver holdbarere for hver Gang, hvilket jeg
for en Del tilskriver Underlagets Stabilisering. I 1929 har overho—
‘edet ingen af vore Veje faaet 2 llebandlinger.

Det gode Resultat vi har af Emulsioasbehandlingen, mener jeg,
i nogen Grad maa tilskrives det Stenmateriale, vi bruger. Da vi
begyndte med Emnlsion, brugte vi 2—ti mm Skærver, men blev
meget hurtigt belært om, at (let, der ikke blev afbundet, blev for
vandlet til Stenmel og ulideligt StØv, hvis det ikke 1)1ev fejet af
l)agen efter Behandlingen. For at faa et haardere Materiale for
søgte vi med Samsøgrus, der hovedsagelig bestaar af Flint og Kvarts.
1)et viste sig, at (let kun i ringe Grad 10(1 sig knuse af Færdslen, i
alt Fald ikke saa meget, at det støvede, og det affejede kunde an
vendes andet Steds. Da Emulsionen tillige bandt lige san godt til
(let som til Granitskærver, har vi siden san godt som udelukkende
anvendt Samsøgrus, i alt Fald til Kørebanebehandling, idet jeg
regnede med, at det haardere Materiale ogsaa maatte give en mere
slidhestandig Overflade, og Resultatet har ikke forandret denne
Mening. Jeg ser da ogsaa af en Artikel om Overfladebehandling i
Marokko — den findes i den permanente internationale Vejkomi
hYs Beretninger Hefte 65 for September—Oktober 1929 at
Forfatteren holder pan et haardt Stenmateriale, helst Kvarts.

Foruden Hanrdheden tror jeg ogsaa, at KornstØrrel sen spiller
en Rolle, maaske endda ret væsentlig. Samsøgrusen var l)rin(le—
lig nærmest som 2—6 mm Skærver, men indeholder nu betydelig
flere fine Korn. Dette har gjort den lidet egnet til varm Behand
ling, men har ikke gjort den mindre egnet til Emulsion, snarere
det modsatte. Vi har i den sidste Tid pan Laboratoriet undersøgt
en Snes forskellige Prøver af varm og kold Behandling tagne fra
forskellige Veje, og som har ligget under Færdsel i længere Tid.
En Optegning af Kurverne for SigteprØverne af Stenmaterialerne
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viser, at de er meget nær parallelle alle 20 og ligger indenfor et
ret smalt Bælte, uanset om det oprindelige Materiale har været
Skærver eller Samsøgrus, og dette Bælte falder ret nær op ad Kur
ven for de mindste Hulrum. Endvidere viste Undersøgelsen, at As
faltprocentea i alle PrØverne var betydelig stØrre end i de oprinde
lig anvendte Materialer. Undersøgelsen tyder altsna paa, at der af
Færdslen foregaar en stærk Knusning af Stenmaterialerne med
Tendens mod Sammensætning af KornstØrrelse, der giver mindst

Hulrum, og Stigningen af Asfaltproeenten tyder paa, at denne
pressionen af Laget foregaar en meget stærk Afslidning af Sten-
materialet. Disse Undersøgelser maa naturligvis fortsættes for at
blive fuldt bekræftede, nien de tyder dog paa, at der under Kom
pressionen af Laget foregaar en meget stærk Afslidning af Sten-
materialet, som det vil være af meget stor Betydning at indskrænke,
og at dette maatte kunne opnaas ved at anvende Stenmateriale med
en KornstØrrelsesammeiisætning, der ligger saa nær den teoretisk
rigtige som muligt; men helt undgaa Knnsningen kan man ikke,
fordi man ikke ved Overfladebehandling kan faa en regelmæssig
Fordeling af Stenmaterialet, naar Finindholdet skal være saa stort,
selv om Emulsionen i den Retning er betydelig gunstigere end
varm Asfalt.

Selve Emulsionerne er jo næsten allesammen helt gode; man
kan pnapege Forskelligheder, men ingen tør vel sige, at den eller
den er den bedste. Priserne sammenligner vi pan Basis af Asfnlt
indholdet, og jeg ved ikke for Tiden noget bedre Kriterium, men
jeg har aldrig fundet det fuldt tilfredsstillende, fordi jeg uærer
Tvivl om Nytten nf stort Asfaltiadhold. Jeg foretog derfor i Efter
anret en Prøve pan en Vej strækning pan 2000 m2; den ene Halv
del blev behandlet med en Emulsion med 43 pCt. Asfnltindhold,
den anden med samme Emulsion, men med 53 pCt. Asfnlt. De
anvendte Grusmængder blev uianlt og det nffejede ligeledes, og Re
sultatet blev, nt den fede Emulsion nfbandt 9,12 Liter Snmsøgrus
pr. kg Asfnlt, den magre 10,65 Liter. Den magre ligger pan den
stærkest l)efærdede Del af Vejen, men ser foreløbig mindst lige
san godt ud som den anden. Vi har senere pan Lnborntoriet fort
snt dette Forsøg med yderligere Fortynding og derved fnnet be
kræftet, nt den nfbundne Stenmængde vokser med stigende Vand
indhold. Nnturligvis kan man ikke forøge Stenindholdet san meget,
nt Lnget bliver porØst og derved uholdbnrt, men Mnnlet man være
en Blanding, der hverken er for mager eller for fed. Emulsionens
Evne til at afbinde Stenmnterinle er altsnn i nogen Grad afhængig
nf Vnndindholdet, men kan man forøge denne Evne uden at forøge
Vnndindholdet vil det være en stor Forbedring, og der mnn for
mentlig kunne nans en Del i den Retning ved at gøre Emulsionen
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meget tyndtflydende, hvilket vel afhænger baade af Emulsions
bæreren og Asfaltpartiklernes StØrrelse. Det, det gælder om, er
at faa en Emulsion, der alt andet lige — med det stØrste Asfalt
indhold afbinder Stenmaterialet i saa stor Mængde, at det frem
stillede Lag efter Komprimeringen fra Færclslen er fuldstændig
stabil og tæt.

Jeg skal ikke fordybe mig i Priser; naturligvis ved jeg, at varm
Behandling kun udfØres billigere, men tager man alle Forhold i
Betragtning, bliver Billigheden problematisk, og det er i alt Fald
saaledes, at EntreprenØrer her i Byen forlanger mere for varm
()verfladebehandl ing end for Emul sionsbehandling.

Kdhenhavn. Marts 1930.

DEN NYE PLIGTARBEJDSLOV
MED SÆRLIG HENBLIK PAA VEJVÆSENET

Af Kontorchef i Indenrigsministeriet K. U i r i c h.

Den 1. April 1930 er Lov Nr. 229 af 20. December 1929 om Ord
ning og delvis Ophævelse af det kommunale Pligtarbejde traadt
i Kraft. Loven maa opfattes som en Afviklingslov. Mange af de
Arbejdsydelser, som omfattes af Begrebet Pligtarbejde, er gaaet
af Brug. Det gælder f. Eks. Mærkværdigheder som Bymændenes
Pligt til at bære Fattiglig til Jorden og til at kaste Graven, eller
Gaardmændenes Forpligtelse til Bevogtning af afsindige. Andre
Arter af Pligtarbejde har kun været brugt lidt i de senere Aar.
Nutidens Arbejdsforhold har gjort det naturligt, at Kommunerne
i Lighed med saa mange andre Opgaver har overtaget det paa
gældende Arbejde til Udforelse ved egen Foranstaltning. Tilbage
er dog blevet en Række Opgaver, som adskillige, navnlig jydske,
Kommuner stadig har ladet udfore som Naturalarbejde af Kom
nlunens Beboere. De lokale Forhold (afsides Beliggenhed, mange
aarig Sædvane), Hensynet til hurtig Handling (Jordemoderkorsel,
Brandassistance, Snekastning), eller Vanskelighederne og Bekost
ningen ved at skaffe Arbejdet udfert ved lejede Folk (Vejarbej
der, Transport af Materialier) har indtil Nutiden bevirket, at
denne lovordnede, ikke længere særlig populære Form for gen
sidig Hjælpsomhed er blevet opretholdt flere Steder paa Landet.
Udviklingen navnlig af Transportmidterne vil i stedse stigende
Grad gøre ogsaa de tiloversblevne Former for Naturalarbejde
uhensigtsmæssige.

Paa denne Baggrund skal den nye Lov ses. Den aabner Ad-
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gang til at opretholde de Arter af Pligtarbejde, som endnu kan
siges at være dog nogenlunde almindelig anvendte; men i Stedet
for, at Sogneraadene tidligere, naar de ikke vilde gøre Brug af
Pligtarbejde, efter Landkommunallovens § 17 hvert Aar maatte
bestemme, at Pligtarbejdet skulde bortfalde, har man nu for
met Bestemmelsen lige omvendt. P 1 i g t ar b e i d e t b o r t
falder og bortfalder for bestandigt, saafremt
Sogneraadet ikke i rette Tid positivt vedtager
a t o p r e t h o 1 d e d e t. Endvidere er Forholdet det, at Sogne
raadene, der tidligere maatte vælge mellem intet Pligtarbejde
eller alt Pligtarbejde, medmindre Amtsraadet gav Dispensation,
nu kan vedtage kun at opretholde enkelte af de i Loven hjem-
lede Arter af Pligtarbejde. Lovens Tendens gaar, som det vil
ses, utvivlsomt i Retning af Pligtarbejdets gradvise Afvikling,
og dette er da ogsaa udtrykkelig understreget i vedkonimende
Landstingsudvalgs Betænkning.

I Overensstemmelse hermed foreskriver Lovens § 1, at alt Pligt-
arbejde ophæves og overtages af Sognekommunerne for egen
Regning. Dette er Hovedreglen, og den gælder ubetinget i alle
Kommuner, hvor kommunalt Pligtarbejde ikke er i Brug ved
Lovens Ikrafttræden. Endvidere vil Pligtarbejdet bortfalde ogsaa
i de Sognekominuner, som hidtil har benyttet det, m e d ni i n d r e
Sogneraadet med Amtsraadets Samtykke i Løbet
af April Kvartal 1930 positivt v e dt ag er at opret
h o 1 d e d e t. Denne Vedtagelse gælder kun for Sogneraadets
Valgperiode, og undlader et nyt Sogneraad i det første Kvartal
af dets Funktionstid positivt at beslutte at opretholde en eller
flere af de Arter af Pligtarbejde, som efter Loven endnu er i
Brug i Kommunen, er alle senere Sogneraad afskaaret fra at
sætte den paagældende Art af Pligtarbejde i Kraft igen.

De Former for Pligtarbejde, som efter disse Regler endnu kan
opretholdes er følgende:

1. Transport af Materiale til Anlæg, Grundforbedring og Ved
ligeholdelse af Biveje.

2. Transport af Brændsel:
a. til Skoler og andre kommunale Bygninger,
b. til trængende Alders- og Invaliderentenydere, og
c. til fattigunderstøttede.

3. Arbejder ved Bivejene:
Til Anlæg, Grundforbedring og Vedligeholdelse af Biveje
kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at Kommunens Be
boere skal stille Arbejdskraft til Raadighed for Kommunen
til selve Arbejdets Udførelse.

Har en Kommune hidtil gjort Brug af Pligtarbejde af oven-
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nævnte Art, er det saalecles nu paa høje Tid, at Sogneraaclet træf
fer endelig Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket Omfang man
stadig vil benytte Pligtarbejdet.

Det er ikke noget helt ringe Antal — dog meget langt fra Fler
tallet af Kommuner, der hidtil har benyttet sig af Retten til at
lade Vejarbejder udføre som Pligtarbejde. Det er ogsaa et Ar
bejde, der ligger saa at sige udenfor 1-Ivermands Dør og efter sin
Art egner sig til at udføres af Beboerne i Fællesskab, i hvert
Fald paa Steder, hvor Færdselsudviklingen endnu ikke har stillet
sine Krav. Det er derfor naturligt, at Loven har givet Adgang til
at opretholde netop dette Arbejde, som er (let vigtigste af de Pligt
arbejder, som Loven holder i Kraft. Der var saaledes 214 Kom
muner, der i Regnskabsaaret 1923—24 lod Vejarbejcler udføre som
Pligtarbejde med Ca. 20,000 Spanddage og Ca. 14,000 Gangdage til
en samlet Værdi af ca. 437,000 Kr. Navnlig de nørrejydske Sogne
raadsforeninger har da ogsaa taget stærkt til Orde for at bevare
Pligtarbejdet. 1{jemmelen for at lade Arbejdet med Bivejene ud
føre ved Naturalarbejde har hidtil været at søge i § 9 i den al
mindelige Vejlov af 21. Juni 18(57, der vel forudsætter, at Anlæg

og Vedligeholdelse af Biveje i Almindelighed udføres af lejede Folk
eller bortliciteres til en Entreprenør, men dog, hvor Omstændig
hederne taler derfor, overlader til Sogneraadene at udskrive Na
turalarljejde til Formaalet. Dette Naturalarbejde, som altsaa
stadig kan opretholdes, bestaar enten i Spand- eller Gangdagsar
bejde. Spanddagsarbejdet bestaar i at være til Raadighed med
Heste og Vogn en hel Arbejdsdag. Gangdagsarbejde bestaar i at
stille en Mand til Raadighed en Arbejdsdag til Arbejde, som væ
sentligst kan sidestilles med almindeligt Arbej dsmandsarbejde.
For Vejenes Vedkommende vel navnlig Gravearbejde, Spredning
af Vejmateriale, Afrunding af Vejene, Planering af Vejrabatter,
Oprensning af Grøfterne, Bortkørsel af overflødig Jord, I-Iarpning
af Grus og Sand og lignende. Som Regel vil Arbejde, der kræver
særlig Færdighed udover den, som enhver Landmand er i Be
siddelse af, blive overladt lejede Folk. Dette gælder saaledes
Vedligeholdelse af Broer og Stenkister. I enkelte Amter, navnlig
i Hjørring og Aabenraa, lægges der megen Vægt paa Opretholdelse
af Pligtarbejdet ved Vejene, men selv paa dette Omraade maa
det antages, at de mere moderne Vejbelægningsmetocler, som
den stigende Automobiltrafik kræver indført, vil gøre det vanske
ligere og vanskeligere at lade Arbejdet udføre paa denne Maade.
Samtidig vil de Midler, som Motorskatten stiller til Sognekom
munernes 1-aaclighed, i nogen Grad kunne befri dem for de øko
nomiske Betænkeligheder, som man forskellige Steder har haft
ved at lade P]igtarbejdet fare.
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Arbejdet fordeles paa Kommunens Ejendomme i Forhold til
Hartkornet. Dog undtages Ejendomme, hvis Hartkorn ligger un
der en af Sogneraaclet fastsat Grænse, der skal godkendes af Amts
raadet. For Gangdagsarbejde ved Bivejene kan Grænsen sættes
lavere end for Kørslerne.

Hvis Sogneraaclet mener, at Udviklingen i Kommunen har be
virket, at Hartkornet ikke længere er et retfærdigt Fordelings
grundlag, vil Haadet med Amtsraadets Samtykke under Forde
lingen kunne mecltage alle Ejendomme, hvis Grundskyldsværdi
ligger over de til Hartkornsgrænserne svarende Grundskyldsvær
dier. Dette vil være praktisk i Kommuner, hvor Ejendomsvær
dierne i Aarenes Løb gennem Udstykning, Jordernes Kultivering
o. lign. har forskudt sig, saaledes at en Fordeling alene efter Hart-
korn vilde lade en Del Ejendomme gaa fri, som i Virkeligheden
svarer ganske til dem, der omfattes af Hartkornsfordelingen. Ind
drages disse Ejendomme under Fordelingen, vil deres Grund
skyldsværdi være at omsætte til Hartkorn paa Grundlag af den
gennemsnitlige Grundskvldsværdi pr. Tønde I-Iartkorn i Kom
munen.

I Sønderjylland skal Kommunerne dog benytte det Fordelings
grundlag, de hidtil har benyttet. Dette giver Plads for en ret
stor Uensartethed, idet baade Ejendomsskyld, Grundskyld, Areal,
Hestehold, Nettoudbvtte (Reinertrag) m. m. har været benyttet som
Fordelingsfaktor i de forskellige Kommuner, og enhver sønder
jydsk Kommune, der vil bibeholde Pligtarbejdet, skal benytte det
Fordelingsgruncllag, den hidtil har anvendt. I Aabenraa Amt er
Beglerne dog ret ensartede og samlede i en Vedtægt for Natural
arbejde ved Bivejenes Vedligeholdelse. Denne Vedtægt indeholder
iøvrigt Regler for Arbejdets Iværksættelse, den nærmere Frem
gangsmaade ved Vejpartstildelingen, Udarbejdelsen og Fremlæg
gelsen af den dertil knyttede Vejfortegnelse, Paaklage af Forde
lingen, Forsommelser ni. v., og vil saaledes kunne være vejledende
for den praktiske Iværksættelse af Pligtarbejdet ved Bivejene og-
san andre Steder.

Pligtarbejdet paahviler Ejerne af de paagældende Ejendomme.
Er en Ejendom overladt en anden til Brug, kan det i Forpagt
nings- eller Brugskontrakten vedtages, at Brugeren skal yde det
Ejendommen paahvilende Pligtarbejde, og Sogneraadet skal da
holde sig til denne. Dersom Brugeren imidlertid ikke opfylder
sine Forpligtelser, og han heller ikke er i Stand til at refundere
Kommunen Udgifterne, hæfter Ejeren for Erstatningen.

I de Kommuner, hvor Sogneraadene i Overensstemmelse med
foranstaaende beslutter at udskrive Pligtarbejde, skal Sogneraadet
affatte en Fortegnelse over de korsels- og arbejdspligtige, og denne
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Fortegnelse skal revideres med passende Mellemrum og i hvert
Fald efter hvert Sogneraadsvalg.

Ud for hver kørsels- og arbejdspligtig paa Fortegnelsen an
føres, hvor mange Korsels- eller Arbejdsdage han efter sin Ejen
doms Hartkorn (eller i de ovenfor nævnte Tilfælde den til Hart-
korn omregnede Grundskyldsværdi) skal yde. Ved denne Forde
ling skal der af det Kvantum Hartkorn, som Sogneraadet fast
sætter som Enhed, udredes en hel Korselsdag eller mindst to, højst
tre hele Arbejdsdage. Af Ejendomme, hvis Hartkorn ligger over
dette Kvantum, skal der udredes et hertil svarende større Antal
1{ørsels- eller Arbejdsdage.

Ejer vedkommende ikke et Tospands-Koretøj eller et Lastauto
mobil, tildeles der ham kun Arbejdsdage.

Med Hensyn til Udførelse af Vedligeholdelsesarbejde paa Bi
vejene kan Sogneraadet bestemme, at det tildeles en eller flere
af de arbejdspligtige at vedligeholde en bestemt Vejpart; i saa
Fald fordeles ved Affattelsen af den ovenfor omhandlede For
tegnelse alene Kørselsdage paa de pligtige. Naar der saaledes
overdrages de arbejdspligtige at vedligeholde en bestemt Vejpart,
vil der naturligvis ved Fordelingen af disse Parter være at tage
Hensyn til det Arbejde, de forskellige Vejes Vedligeholdelse kræ
ver. Man maa da inddele Bivejene i forskellige Klasser, saaledes
at man nemt kan beregne, hvor mange Meter Vej af en Klasse,
der svarer til den tilsvarende Vejlængde af en anden Klasse. I.
de tidligere omtalte Vedtægter for Sognekommunerne i Aabenraa
Amt er öpstillet et praktisk Eksempel paa en saadan Vejpartfor
deling. Iøvrigt vil denne Fordeling, der jo kun kan foretages i
de Kommuner, der ogsaa umiddelbart før Lovens Ikrafttræden ud-
skrev Pligtarbejde til Vejene, kunne ske efter samme Principper,
som Kommunen tidligere har fulgt.

Fortegnelsen over de korsels- og arbejdspligtige fremlægges ef
ter Bekendtgørelse til almindeligt Eftersyn i 14 Dage, indenfor
hvilket Tidsrum Indsigelser maa fremsættes for Sogneraadet. De
mod Fortegnelsen fremkomne Indsigelser skal paakendes af
Sogneraadet i Løbet af de næste 14 Dage. Klagerne skal tilsiges
til det paagældende Møde. Afgørelsen kan i de næste 14 Dage
indankes for Amtsraadet, der endeligt afgør Sagen. Spørgsmaalet
om, hvorvidt en Person overhovedet er pligtig at udføre Pligt
kørsel eller Pligtarbejde, kan dog indbringes for Domstolene.

Skolelodder er fritaget for Pligtarbejde, og øer udgør i Hen
seende til Pligtarbejde et særligt Omraade, indenfor hvilket Be
boerne er forpligtet til selv at udføre Arbejdet, men til Gengæld
er fritaget for at yde Pligtarbejde andetsteds, selv om øen kun
er en Del af en Kommune.

Arbejdet skal udføres efter Sogneraadets Anvisninger, men bør,
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for saa vidt det ikke er paatrængencle nødvendigt, ikke iværksæt
tes i Høsttiden eller paa andre ubelejlige Tidspunkter.

Til Transport af Materialier afgives et tospæncligt Køretøj eller
et Lastautomobil med Kusk eller Chauffør, der er pligtig at fore
tage eller deltage i Paa- og Aflæsningen i det Omfang, hvori det
efter Egnens Skik er sædvanligt, at Kusk eller Chauffør udfører
saadant Arbejde.

Tilsigelse til Pligtarbejde udfærcliges af Sogneraadet nhinclst
med Aftens Varsel. Tilsigelserne skal almindeligvis ske efter Tur.
Til de Kørsler eller Arbejdsdage, der kun vedrører en Del af Kom
munen, skal der dog saa vidt muligt tilsiges Folk fra den paa
gældende Del af Kommunen. Enhver Kørsel eller Arbejdsdag skal
opføres paa den tidligere omhandlede Fortegnelse. Det samme gæl
(ler de i Brancipolitilovens § 29 omhandlede Køre- og Rideægter i
Brandvæsenets Tjeneste.

Det paaliviler Amtsraadet at udfærdige et Skema, paa hvilket
Sogneraadet kan føre en nøjagtig Liste over Arbejdet og over, af
hvem og i hvilket øjemed det er ydet, med Angivelse af Værdien
deraf, beregnet efter gældende Vognmandstakst og Arbejdsløn.

Om Forsømmelser bestemmer Loven, at den, der uden lovligt
Forfald udebliver fra Pligtarbejde, hvortil han er tilsagt, eller
under Ydelsen af Arbejdet gør sig skyldig i grov Forsømmelig
hed, kan idømmes Bøder fra 5 til 100 Kr. Sogneraadet kan end
videre lade Arbejdet udføre paa (len forsømmeliges Vegne og
lade foretage Udpantning hos ham for Udgifterne.

Loven berører ikke Snekastningsarbejdet, der altsaa stadig
ganske uafhængigt af de nye Bestemmelser vil kunne kræves
udført efter de hidtil gældende Regler i Snekastningsloven af 22.
April 1904, om hvis Revision, der dog blev rejst Spørgsmaal under
Rigsclagsbehandlingen af Pligtarbejdsloven. Ogsaa med Hensyn til
(let Pligtarbejcle, der kan kræves af Sognets Beboere til Kirkerne
og Kirkeg’aardene, har det sit Forblivende ved de hidtil gældende
Regler.

Som det vil ses, vil Pligtarbejdsloven, som den nu foreligger,
ret sandsynligt føre med sig, at de Former for Pligtarbejde, som
endnu kan opretholdes, vil blive sjældnere og sjældnere for maa-
ske helt at forsvinde som en Fortidslevning. De Kommuner,
der stadig har Interesse i Bevarelsen af Pligtarbejdet, og det gal-
der vel navnlig Arbejdet ved Vejene, maa imidlertid være op
mærksomme paa den Risiko, der efter Lovens Bestemmelser er
for, at de for stedse kan miste Retten til at udskrive Pligtarbejde,
hvis Sogneraadet ikke straks ved sin Tiltrædelse vedtager at be
vare det. De nu siddende Sogneraad skal som anført træffe denne
Beslutning i n d e n 1. J ul i i 9 3 0.
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OMKØRSELSVEJE VED HELSINGØR
Af Stadsingeniør A. J ø r g e n s e n.

Autoinobilfærdsien har allerede i mange Aar bevirket mange
trafikale Vanskeligheder i Helsingør, og cia Gaderne er smalle og
for fleres Vedkommende incirammede af Huse, der i kulturhisto
risk Henseende er af meget betydelige Værdier, er Mulighederne
for Forbedringer ved Gadeudvidelser i den indre By ganske over-

Fig. 2. lort over Helsingør.

ordentlig’ smaa, og man har derfor været henvist til at hjælpe
sig paa anden Vis.

Man har i enkelte Gader paabudt ensrettet Færdsel, saaledes i
St. Annagacte for nordgaaende Automobiltrafik, vist paa Planen
ved en punkteret Linie, og i Stjernegade for sydgaaende Automo
biltrafik, vist med en stiplet Linie. I den mellemliggende Gade,
Bjergegade, er al gennemgaaende Automobilkorsel forbudt. Der
foreligger nu Forslag fra Politimesteren om at udvide Paabuciet
fra alene at gælde Automobiltrafik til at gælde al kørende Trafik.

I de senere Aar er Bestræbelserne gaaet ud paa at tilvejebringe
Omkørselsveje for den gennemgaaende Trafik. Dette har her som
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formentlig alle andre Steder været mødt med Protest fra de Næ
ringsdrivende i den indre By, idet disse hævder, at Forretnings-
omsætningen stiger med Trafikmængderne i Gaderne, medens det
virkelige Tilfælde formentlig er, at Forretningslivet vil blomstre i
de Gader, hvor man er beskyttet imod den Trafik som er dette
Forretningsliv uvedkommende.

Udførelsen af Omkørseisvejene, i det paa Planen, med fuldt
optrukket Linie, viste Omfang, blev allerede paabegyndt for nogle
Aar siden, men er i Løbet af de sidste Aar gjort færdig, derved
at. Nordre Strandvej og dens Forbindelse med den indre By og
Kongevejen, samt Soncire Strandvejs Forbindelse med Kongevejen
er reguleret og anlagt med en Vejbane, der er i Stand til at op
tage de Trafikmængder der er Tale om.

I 1928 er en Strækning af 1450 1 m paa Ndr. Strandvej, Lappen
og Lundegade i en Bredde af 7,5 ni lagt med Jernbeton og i
1929 er Stubbedamsvej paa godt 400 1 ni i en Bredde af Ca. 8 m
ligeledes forsynet med Jærubetondæklag.

Jærnbetonkørebanen har en normal Oprunding af 1 : 100, men
paa vandret Vej udfor Brøndene en Oprunding al 1 : 70 og udfor
Toppunkterne i Rendestenen en Opr. al 1 : 200.

Betonbanerne der er udført af A/S Danalith bestaar af en 9%
cm tyk Plade med en Armering af 5 Stk. 8 mm Rund jærn pr. m i
begge Retninger. Betonen udførtes med Velocement i Blandings
forholdet 1 : 234 : 3%. Banen er forsynet med en langsgaaende Dila
tationsfuge i Midten, samt Tværfuger for hver Ca. 21 rn. Fugerne
er udstøbt med Asfalt.

Jærnbetonen ligger paa en Macadaniisering al 12 cm Paksten
og 12 cm Skærver.

Det er Tanken at forlænge Stubbedamsvej mod Syd til Rønne
bæralléen med Opkørsel fra Strandvejen under Jærnbanebroen.

PUBLIC WORKS, ROADS AND TRANSPORT
CONGRESS AND EXHIBITION

London 18.--—23. No ccm bcr 1929.

Af Ingeniør Åre! Riis.

Hvert andet Aar afholdes i London en Kongres og en sig dertil
sluttende Udstilling vedrØrende Kommunal-Teknik, Vej bygning, By
planlægning og lignende. Navnlig Udstillingen var — i hvert Fald
denne Gang — præget af, at Vej bygningen i vore Dage hØrer til de
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Anliggender indenfor Teknikken, som Interessen mest samler sig
om. Rangen gøres den hvad selve Problemets Betydning angaar
— dog stridig af Spørgsmaalet om By- eller Egnsplnnlægning, der
jo ogsaa er den mere omfattende Opgave. Desværre er denne Op
gave langt vanskeligere at løse, ikke just fordi den er mere omfat
tende, men fordi den mere end et teknisk er et teknisk-økonomisk
og et politisk Problem.

Deltagelse i et Møde som det omhandlede har først og frem
mest Betydning gennem de indtryk og Impulser, det paa forskellig
Maade giver. Man vender hjem hermed samt med en Stabel af
Tryksager, som man kun løseligt har gennemset, men som man
haaber senere at faa Tid og Lejlighed til at stifte nærmere Be
kendtskab med, om ikke før, saa naar der melder sig Opgaver,
med Hensyn til hvilke man maaske er blevet orienteret. Dertil
kommer, at man har opnaaet et Kendskab til de fremmede Forhold
og til Personer, hvilket virker hefrugtende og kan fan Betydning
senere. Udbyttet af Rejsen kan saaledes ikke maales ved et Referat,
selv om det var nok saa udførligt. Alene Pladshensyn udelukker
dog et Forsøg i denne Retning, og jeg skal derfor i det følgende kun
gengive mit Indtryk af, hvad der i særlig Grad optog Sindene, saa
ledes som det kom frem ved Forhandlingerne, ved Udstillingen el
ler ude pan Vejene.

Vej-Tjære.
Pna den første Kongresdng fremlagde Ingeniør H. C. Head,

Member of the Institution of Gas Engineers, en Afhandling om
Vej-Tjære. Denne Afhandling, snnvel som alle de øvrige til Kon
gressen udarbejdede Redegørelser vedrørende de Emner, der blev
sat under Debat, forelna trykt inden Mødet og blev ikke gengivet i
mundtlig Form. Der blev i Afhnndlingen stærkt slanet til Lyd for
den nationaløkonomiske Betydning af Benyttelsen af indenlnndsk
Tjære fremfor udenlandsk Asfnlt, idet det tillige hævdedes, nt Tjære
med Fordel kunde benyttes pan alle Veje, selv de stærkest trnfike
rede. Tjærens Fordele, sanledes dens Evne til at give ru (»non slip
pery«) Veje, omtaltes i store Træk, men pan en Mnade, som viste,
at Forfatteren af Afhandlingen mere var Gnsfngmnnd end Vej tek
niker. Nnar Asfalt blev benyttet san meget som Tilfældet var, satte
Mr. Hend det bl. n. i Forbindelse med de Forretningsmetoder, som
blev benyttet af de nmeriknnske Forhandlere. Iøvrigt omtnltes det
Arbejde, som gennem mange Anr var udført med Hensyn til Tjæ
rens Forbedring og Udarbejdelsen af Normer, et Arbejde, som nu
er taget op nf »British Road Tar Association<, hvis Betingelser er
godkendt nf »British Engineering-Standard Associntionc< og »Mini
stry of Trnnsport« og antagelig vil blive de officielle Stnndnrd
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Normer.*) Ligeledes omtaltes det Arbejde, som af »Standardisation
of Tar Products Tesths Committee er udfØrt med Hensyn til Stan
dardisering af PrØvemetoder.*)

MØdet, hvor Afhandlingen fremlagdes, aabnedes af Dirigenten,
Mr. C. S. Cliaplcy, Engineer and General Manager, City of Leeds
Gas Departement. Mr. Chapley fulgte i Mr. Heads Fodspor med Hen
syn til at slaa pan Betydningen af at benytte et iadenlandsk Pro
dukt. Blandt andet bemærkede han, at der i Amerika blev betalt en

højere Pris for (præpareret) Tjære end for Asfalt, og at der i Stor
britannien paa Vejene kun blev anvendt ca. 1, af den i Landet
producerede Stenknlstjære.**) Blev hele Produktionen — ca. 2 Mill.
Tons — benyttet, vilde samtlige Landets Veje, 178,000 miles eller
ca. 285,000 km, kunne faa en Overfladebehandling aarlig, endda en
ret kraftig, nemlig med godt 2000 gallons pr. mile, d. v. s. en. 6800
kg pr. km.

Efter Dirigenten havde Mr. Head Ordet for at forelægge sin Af
handling, uden dog at sige noget særligt nyt.

Diskussionen, som nu fulgte, var nok saa interessant som Af-
handlingen selv. Det var tydeligt, at de tilstedeværende Vejinge
niØrer ikke syntes om eller mente det nødvendigt eller forsvarligt
at anlægge andre Synspunkter med Hensyn til Valget af Bindemid—
del, end rent tekniske, eller rettere sagt teknisk-økonomiske, og
følte sig stødt over Antydningen af, at amerikanske Forretnings—
metoder skulde have nogen Indflydelse paa deres Valg.

Første Taler var StadsingeniØren i Sheffield, Mr. Hadfield.
Han spurgte først om, hvad der blev af den Tjære, som ikke blev
brugt paa Vejene, om der ikke var noget Marked for den; han
kunde erindre, at han for ikke saa mange Aar siden var blevet
rationeret med Hensyn til Tjære. Derefter udtalte han, at man ikke
uden videre kunde paastaa, at Asfalt var et udenlandsk Produkt,
eftersom vistnok det meste af, hvad der brugtes, blev fremstillet i
Landet af importeret Raaolie. Endelig maatte han protestere imod,
at Tjære skulde kunne bruges til praktisk talt alle Veje. Tjære egner
sig til mange Veje, men den vil egne sig til langt flere, naar den blan
des med en vis Mængde Asfalt. Hvis Talen er om Veje, som har en
Færdsel af f. Eks. 20,000 t pr. Dag, havde Talerens Erfaringer vist
ham, at Asfaltbelægninger kunde holde i over 10 Aar, men det vilde
være uforsvarligt at forsøge paa i et saadant Tilfælde at benytte

*) Dette er nu sket.

‘) Resultatet nf dette Arbejde foreligger nu i »Standard Metliodes of Testing
Tars and its Produetss. 168 Piccadilly, London W. 1.

* *) At ‘l’jæren er dyr i Amerika sammenlignet med Asfalt kan ikke undre,
da Asfalten produceres i Amerika, og da den samlede Tjæs-eproduktion
er forholdsvis lille, ea. 2,500,000 t mod Englands 2,000,000 t.
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Tjære. Lad os blive fri for at hØre, at vi bruger Asfalt, hvor vi lige
sna godt kunde bruge Tjære. Det pässer ikke. Vi vil bruge Tjære,

hvor vi kan forsvare at gøre det; og Tjæren kan som allerede nævnt

forbedres, dertil maa ogsaa tages Hensya, men Asfalt kan gøre Fyl
dest i Tilfælde, hvor Tjærea ikke kan det. I Stedet for at rette Be
brejdelser mod Vejingeniørerne, bør Tjære-Folkene gøre sig for

trolige med dette Forhold og lægge deres Bestræbelser i at gøre
Tjæren saa god som mulig. Deres 100 Procent-Standpunkt bør de

opgive.
Næste Taler, Mr. Elford (Wandsworth) havde ligeledes følt sig

irriteret over Mr. Heads Afhandling. Han spurgte, om det var Me

ningen, at Vejmvndighederne skulde betale mere for Tjæren, end
den var værd, for at støtte Gasindustrien, og belyste ved et Eksem

pel, at det næppe var Landes Velfærd, men kun Gasiadustriens

egne Interesser, som bevirkede, at der blev slaaet saa stærlct paa de

nationale Strenge. Der bruges sikkert mere rrjære i Storbritannien

nu end nogensinde før, og Mr. Heads Bemærkning om, at det gæl

der om at »tale om Tjære< (»talk tar<), vil ikke føre til, at Vej-

teknikerne af den Grund bruger mere, end de anser for forsvarligt.

Taleren selv havde 300,000 ynrds med Tjærebeton (»tar uiacadain)
og 240,000 yards med Asfalt; han havde brugt næsten 1 Mill, gal

lons Tjære og ca. 300,000 gallons Asfalt. Taleren havde for 15 Aar

siden lagt Støbeasfalt (»mastic asphalts) i en Tykkelse af 2½ in

ches paa en gammel Makadamvej, som nu havde en Færdsel af

12,000 t pr. Dag; en anden lignende Belægning var for 4 Aar siden

lagt pan en gammel Cementhetonvej, og denne \rej havde nu en

Færdsel af 48,000 t pr. Dag. Tjæreheton (»tar macadaun) vilde un

der saadanne Trafikforhold næppe have holdt en Uge. Taleren troe

de, som Mr. Head, at Tjærevejene havde en stor Fremtid for sig,

men hvor længe har Mr. Head og hans Venner næret Interesse for

Spørgsmaalet. Det er vist kun 3 Aar siden, de vaagnede og bad Vej

inspektørerne komme og hjælpe dem. Tjære kan forbedres og bli

ver forbedret, og Taleren troede ogsaa at Mr. Kilpatrick’s Metode)

havde en Fremtid for sig, men den er ikke endnu anvendelig over

alt. Mr. Head havde talt om, at Tjæren skulde blandes (af Tjære-

sorter af forskellig Oprindelse af Hensyn til Opnaaelsen af et ens

artet Produkt), og at Standard-Betingelserne var en Garanti for, at

maa fik et godt Produkt, men dette var ikke Tilfældet; dertil var

de tilladte Variationer for store. Tjære-Folkene og VejingeniØrerne

havde i denne Henseende trukket til hver sin Side. En Aarsag til,

at Tjære ikke bruges endnu mere end Tilfældet er, maa søges i, at

Tjæreheton fremstillet efter det mindste Hulrums Princip og udlagt

varmt.
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Kvaliteten i det hele taget varierer for meget. —— Mr. Head tog og
san for overlegent pan Eniulsionerne; selv om der er 50 Vand

deri, gør dette Vand sin Nytte. Tjære er for godt et Materiale til at

behøve Kvaksalver-Avertissementer. Ved Hjælp af saadanne vil der

ikke blive solgt mere Tjære. Det vil der derimod maaske nok, hvis
rljære_Foll(ene gaar bag vor Ryg til (le kommunale Raad, men

denne Fremgangsmaade er ikke holdbar i (let lange LØb. Mr.

Head har ikke Ret i, at Asfaltveje er klæbrige i Solvarmen. Man

maa ikke sammenligne gode Tj ærevej c med daarlige Asfaltvej e.

Taleren sluttede med en Bemærkning om, at det var nødvendigt at

faa talt ud om det foreliggende Emne.
Mr. le Maistre, British Engineering Staudards Association, hel—

tede sig bl. a. ved en Henstilling, Som Mr. Head var kommet med i

Slutningen af sin Afhandling, gaaende ud paa, at »British Quarrv

()wners Association< og »British Road Tar Association< skulde

samarbej de paa Specifikationer angaaende UdfØrelsen af Tj ærehe

lægninger. Taleren mente, at et saadant Arbejde burde tilkomme

en upartisk Institution.
Mr. Wilkinson (Willesden) omtalte et Tilfælde, hvor en Entre

prenør havde udfØrt en Strækning med Tj ærebeton (»tar mac—

adam<), som stillede sig mindre heldig; Aarsagen viste sig at være,

at Tjæren hidrØrte fra et Vandgasværk. Han henstillede til Mr.

Head, at Kemikerne i Gasindustrien søgte at fremstille, hvad han i

Mangel af bedre vilde kalde »syntetisk Bitumen<. Brugen af Tjære

nu til Dags pan stærkere trafikerede Yeje, med f. Eks 6000 à 10,000 t

pan en 24 feet KØrebane, kunde ikke gaa an, med mindre Ud—

fØrelsen skete san langsomt, at Tjæren kunde faa Tid til at »hærd

ne<, inden Belægningen udsattes for Trafik. Taleren havde i sit

Distrikt Tjærebeton, som havde ligget 17 eller 18 Aar og var lige

saa god den Dag i Dag, soni da den blev lagt, af den simple Grund,

at den havde været lang Tid under Udførelse og derfor var haard

og stærk, da den var færdig, og i Stand til at tage Trafiken, der

nu andrager 5000 eller 6000 t og er ret timg. Taleren omtalte, at

Tjære er mere fØlsom overfor Temperaturvariationer end Asfalt.

Ogsaa af Hensyn hertil var (let af Vigtighed, at Stenmaterialet ikke

1)1ev beklædt med tykkere Tjærehinder end nØdvendigt af Hensyn

til Sammenholdet. Da Emulsioner pan Grund af deres Letflydenhed

kunde give tyndere Hinder paa Stenmaterialet end varm Tjære,

skulde man næppe, som Mr. Head, stille sig afvisende overfor Emul—

sioner; Tjære kunde godt benyttes hertil. IØvrigt omtalte Ta

leren, hvor meget Vægten af de enkelte KøretØjer betød; det var

vanskeligt at finde et Materiale, som kunde taale KØrsel med Blok-

vogne, der kunde bære 100 eller 110 t, saaledes som de fornylig var

set paa Automobiludstillingen i London. Taleren havde i sit Distrikt
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Motoromuibusser, som kunde bære 15 à 20 t og havde en Egenvægt
paa 8 å 10 t; ganske vist er de 6-hjulede. En saadan tung Færdsel
toges bedre af en Asfaltbeton- elld af en Tjærebetonvej. Ogsaa til
Færdselens Art maa der tages Hensyn. I san Henseende giver Tjæ
reveje bedre Fodfæste for Heste end Asfnltveje, og hvis man har
megen Hestevognstrnfik, vil det i mange Tilfælde være rigtigst at
bruge Tjære fremfor Asfnlt. Hvis Tjæren skal vinde mere Udbre
•delse end den allèrede nu har, man den gøres bedre, til en Slags
»syntetisk Bituinen.

Mr. Butterfielct (London) mente ikke, at Mr. Hend havde tænkt
sig, at man skulde ind pan at bruge Tjærebelægninger i Byerne.
FInn havde sikkert kun tænkt pna Landevejene. Taleren befarede
ofte Great Nort Road og mente med Hensyn til de pan denne fore
tagne Overfladebehnndlinger at turde hævde, at Tjære gav de bed
ste Resnltnter. *) De hermed behandlede Strækninger var mindst
glatte og (hvad der ligeledes er vigtigt) lysere i Farven end de med
Asfnlt behandlede. Dette sidste ligger i, at Tjæren lettere optager
Afdækningsmnterinle end Asfnlt. Med Hensyn til Tjære-Specifika
tionerne mente Taleren, at disse vär for rummelige. Den store Van
skelighed ved Brugen af Tjære er, at Leveringerne ikke altid er
ensartede. En Forbedring nf Tjære-Kvaliteten kan, navnlig for Tjære
produceret i visse Dele af Landet, opnnns ved Tilsætning af Asfalt.
— En Taler havde været inde pan Spørgsmaalet om Klæbrigheden
af overflndehebandlede Veje under visse Forhold. Dette Fænomen
var tidligere mere almindeligt, end det nu er. Samme Taler havde
imidlertid ment, nt Asfnlt var mindre tilbøjelig til at klæbe end
Tjære. Dette er ikke rigtigt. Alle har vist erfaret, at Veje overflade
behnndlet med Asfalt netop kan være meget klæbrige, fordi det er
vanskeligt nt fan Overflnclelaget saa stenmættet, som nnnr der bru-
ges Tjære. Taleren mente, at Mr. Hend, trods den skarpe Kritik,
havde nedlngt et nyttigt Arbejde i sin Afhnndling.

Mr. Hurdmurz (Hull) var Tjærefabriknnt og mente, at det var
rigtigt, at Tjare-Normerne var for rummelige. Iøvrigt bestred hnn
Mr. Hadfields Formodning om, at største Delen nf den Asfnlt, som
1)1ev benyttet i Lnndet, vnr fremstillet i dette.

Mr. Mc Beth (Bnthgnte District of West Lothian) mente bl. a,
at have Erfaring for, at Asfalt ved Overfladebehandling af en As
faltmakadamvej (»bituminous macadam<) med en Færdsel af ca.
8000 t pr. Dag holdt bedre end Tjære. Hvor denne var benyttet, be
gyndte Overfladelnget efter nogle Ugers Forløb nt gan i Stykker,
hvorfor det maantte erstnttes med et Lag fremstillet ved Hjælp af

*) Belægningen er utvivlsomt Asfalt Beton (Sandasfalt), som har vist sig at
være for glat og derfor overfladehehandles.
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Asfalt med Fyldstof (»filled bitumeri<) ; [dette havde vist sig at

kunne holde.
Mr. Head afsluttede Diskussionen, idet han bl. a. bemærkede,

at det havde været hans Hensigt at fremkalde Meningsudveksling

og drage Lære af VejingeniØrernes Syn paa Sagen. Han haabede

paa og bad om et forstaaende Samarbejde mellem Tjæreindustriens

F’olk og VejingeniØrerne, og var enig med de andre Talere i, at

Tjæren kun kunde sælges i Kraft af sin Brugbarhed, og at Tjære

Normerne ikke maatte være for rummelige. Han fØlte sig overbevist

om, at det ad Samarbej dets Vej vilde vise sig muligt at udfinde

mere modslandsdygtige Tjærebelægninger, maaske efter de Linier,

som ligger til Grund for Kilpatrick-Processen. Han Ønskede megel,

at Tjæren kunde fremstilles mere ensartet pan de forskellige Vær

ker. Med Hensyn til Emulsionerne havde han lært noget af Diskus

sionen og vilde, hvis VejinspektØrerne Ønskede det, gøre Skridt for

at faa Tjærefabrikanterne til at tage en sandan Fabrikation op. Med

Hensyn til, hvad der blev af de af Tjæreproduktionen, oplystes,

at Hovedmængden af hele Fabrikationen fordeler sig pan 3 Poster:

Vejtjære, l3eg og Kreosotolie. Hvad Begen angnar, sendes en Del til

Syd \Vnles og en Del til Frankrig, i begge Tilfælde for at benyttes
til Fremstilling af Briketter af Smaakul. Kreosotolien gaar for

stØrste Delen til Amerika, hvor den benyttes til Imprægnering af

Jernbanesveller. Med Hensyn til Tjære-Normerne haabede Mr. Head,

at de maatte blive yderligere specificerede, snaledes at en IngeniØr

kan rekvirere Tjære Nr. 1, 2, 3 eller et hvilket som helst andet Num

mer, som passer tit Formanlet.

I Forbindelse med det ovenfor omtalte kan det mnaske have

Interesse at erfare, hvorledes det stiller sig med Hensyn til For

bruget af Vej-Tjære i de enkelte Lande.
I Storbritannien udgØr hele Produktionen af Stenkulstjære som

nævnt en. 2,000,000 t, der for de 1,350,000 t’s Vedkommende hid

rØrer fra Gasværker, medens Resten, altsaa 650,000 t kommer fra

Koksværker. Forbruget af Vejtjære androg 1923 en. 450,000 t, 1927

ca. 700,000 t og i 1929 750,000 t. Importen af Asfalt (Asfnltsten,

Trinidndasfalt og Jordolieasfalt) androg:

1923 en. 263,000 t
1926 - 227,000 -

1927 - 261,000 -

1928 - 187,000 -

Herefter kunde det altsaa se ud, som om der brugtes mindre

Asfalt end Tjære, men det maa erindres, at der fremstilles Asfalt
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at’ importeret Jordolie, og paa den anden Side formentlig atter ud
føres en Del af den iniporterede Asfalt. Nedgangen i Importen fr
1927 til 1828 skyldes sandsynligvis, at der i stedse højere Grad
fremstilles Asfalt i Landet selv. Under alle Omstændigheder er
Tjæreforbruget stigende, omend svagt, og i det hele formentlig
langt stØrre end Asfaitforbruget.

I Tysklt’rnd er Tjæreforbruget paa Vejene fra 1924 til 1927 efter
en Artikel i Stådtehau Nr. 8/1928 steget fra godt 3000 t til Ca.
100,000 t. Ifølge Bericht über die Teerstrassebau-Studienfahrt
des Jahres 1929 nach England< af Dr. Hans Lüer skulde Tyskland
i 1929 stadig kun have forbrugt Ca. 100,000 t, hvad der under Hen
syn til den samlede Vejlærigde er temmelig lidt. Man skulde nem
lig herefter have:

Saiulet Vejbengde Forbrug af Vejtja’re Forbrug i
i km i iiui i t i pr. km

Tyskland 208,000 100,000 0,48
England 285,000 750,000 2,63

I Tyskland indførtes ifølge »Die Strasse< Nr. 2/1929 i t af

Asfalisten og Jordolie
fast Asfalt Asftdt

1925 84,000 29,000
1926 i 13,000 5,000
1927 139,000 182,00()
1928 61,000 252,000

Herefter skulde der i Tyskland bruges langt mere Asfalt end
Tjære. Dette maa formentlig skyldes, at de hituminØse Belægnin
ger i Byerne (hvor der vel i det hele fortrinsvis bruges Asfalt) er
væsentlig mere udbredt end paa Landet. Det er ogsan kun en ringe
i3røkdel af den samlede Tjæreproduktion, der i Tyskland findei’
Anvendelse som Vejtjære. Der produceredes nemlig i 1929 ifølge
»Die Strasse< 1930 1,800,000 t Stenkulstjære i Tyskland mod som
vi ovenfôr saa 2,000,000 t i England.

I Frankriq stiller Forholdene med Hensyn til Tjære sig ifølge
en Artikel i »Verkehrstechnik< Nr. 6/1929 saaledes:

Forh rug af Prod okt ion af
Vejtjære i t flaatjere i i

1924 85,000 405,000
1925 127,000 437,000
1926 137,000 465,000
1927.. 172,000 478,000

Hvad vort eget Land angaar, kan anfØres følgende af Amtsvej
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inspektØrforeningen og Stads- og HavneingeniØrforeningen udar
bejdede Statistik for 1928:

Tjære Varm Asfal t Emul sinner Su ni
t t t t

Amtsvejene (ca. 7,590 km) 9,689 5,970 9,829 25,488
Byerne 1,828 510 3,245 5.583
$ Landkommuner ved

KØbenhavH 501 209 690 1,400

12,018 6,689 13,764 32,471

Der er herefter paa Amtsvejene brugt ca. 1,28 t Tjære pr. km,
nitsan knapt halvt san meget som i England; der er brugt en Del
mindre Asfalt end Tjære, men mere af Emulsioner end af Tjære.
Medens man i England laver meget Tjærebeton, er Toplagsfyldning
med Emulsion yndet i Danmark. Iøvrigt vil man se, at man navn
lig i Byerne er inde paa at bruge Einulsioner fremfor varme Binde-
midler, ihvorvel der i Byerne og de 8 Landkommuner ogsna bruges
forholdsvis meget Tjære. Hvis rnnn regner, at Halvdelen af Emul
sionernes samlede Vægt er Asfalt, er der i 1928 pan de i Statistik
ken omhandlede Veje brugt en. 12,000 t Tjære og en. 13,500 t As
fnlt, altsnn mere Asfnlt end Tjære. Det vil blive interessant at se,
hvorledes Statistikken for 1929 vil falde ud.

Hvad Tjæreproduktionen i Danmark angnar, er der ifølge Gas
værksbestyrerforeningens Statistik for Anret 1928/29 pan 90 Gns
værker produceret 27,356 t Tjære. 20 mindre Gnsværker har ikke
opgivet Produktionen, men denne kan for disse Værker efter Kul-
forbruget sættes til godt 700 t, hvorefter den samlede Tjæreproduk
tion kan antages at nndrnge en. 28,000 t. En Del af den pna Vejene
brugte Tjære er vistnok importeret, men det kan i hvert Fald an
tages, at mindst % af den i Danmark producerede Tjære i 1928
fnndt Anvendelse pan Lnndevejeue. Mnn undrer sig over, at det ikke
er en større Brøkdel.

Med Hensyn til Benvttelsen at Vej—Tjære i England skal endnu
med ovennævnte »Bericht üher Teerstrassenbau-Studienfahrt (les
Jnhres 1929 naeh Englnnd< som Kilde anfØres, at det tyske Studie
selsknb fik Indtrykket af, at man i Englnnd — i Modsætning til
hvnd Tilfældet er i Tyskland — ikke er inde pan at forædle Tjæ
ren, men mere bestræber sig pan en »Udligning< af de forskellige
Tjæresorter ved en Snmmenblnnding. Man er, eller har hidtil væ
ret, nf den Opfattelse, at god Vejtjære ikke behøver Forbedring, og
Asfnlttilsætning har derfor ikke været meget benyttet. Med Hen
syn til »Trinidad Lake Asphnlt Co.?s Panstand om, at Tilsætning
af Trinidndnsfnlt skulde være bedre end Tilsætning nf nnden As—
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talt, blev dette bekræftet fra »British Road Tar Associationcs’s Side,
ihvorvel det samtidig bemærkedes, at Blandingen som Følge af
Trinidadasfaltens Indhold af fine uorganiske Bestanddele maatte
foretages med den største Forsigtighed og Omhu.*)

Efter disse Sidébemærkninger skal jeg vende tilbage til Kon
gresforedragene. Mødet Onsdag den 20. November blev ledet af Sir
Henry P. Maybury, Consulting Road Engineer, Ministry of Trans
port, Formand for Kongres Komiteen. Tilstede var Sundhedsmini
steren Mr. Arthur Greenwood, som var Præsident for Kongressen,
og som ved denne Lejlighed skulde uddele de Præmier, som af
Kongreskomiteen var udsat for de bedste Besvarelser af nogle af
(le foreliggende Emner. Sir Henry Maybury bød først Ministeren
Velkommen, idet han udtalte, at Sundhedsministeriet maaske var
det vigtigste Ministerinm, og iøvrigt gav forskellige Oplysninger
vedrørende Kongressen og Udstillingen. Antallet af Delegerede var
1400 à 1500, repræsenterende 827 forskellige Myndigheder og In
stitutioner, hvortil kom Repræsentanter fra Frankrig, Danmark,
Holland og Polen, samt de oversøiske Besiddelser. Ikke færre end
215 Firmaer var Udstillere i den store Agrienltural Hall, hvor
alle Pladser var fuldstændig beslaglagt. Af Indtægterne ved Udstil
lingerne i 1925 og 1927 havde Komiteen været i Stand til at yde et
Bidrag paa £ 4500 til det nn oprettede Professorat i Vejbygning
ved Londons Universitet, og desuden satte Indtægterne Komiteen i
Stand til at udbetale Præmier for de Afhandlinger, som indsendtes
til Konkurrence. Sir Henry Maybury bad derefter Ministeren ud
dele følgende Præmier: Første Præmie, en Guidmedaille og 50 Gui
neas til Mr. Price Davies, City Engineer og Surveyer i Bangor, for
en Afhandling om »Byplanens Udformning og Økonomi«; anden
Præmie, en Sølviuedaille og 30 Guineas til Mr. Criswell, Engineer
of the Eastern Division of the Ministry of Transport, for en Af-
handling om »En simpel Behandling af Overhøjde, Overgangs
kurver og Overgangsstigninger< og tredie Præmie, en Bronceme
daille og 10 Guineas, til Mr. Hargreaves, Assistent Engineer in the
Roads Departement of the Ministry of Transport, for en Afhand
ung om »En simplificeret Metode til Projektering af Enkelt-Spancls
Broen. Udover disse Præmier var der to særlige Præmier paa 10
Guineas, een til en Dame, Miss J. F. Abrani, for en Afhandling om
» Offentlige Forsvningsanlægs Indflydelse paa Byplanen’x, og en
Tillægspræmie til Mr. Price Davies for en Afhandling om «Øko
nomiske Betragtninger m. m. vedrørende Bro- og Vejan1æg<.

) Naar Trinidadasfalt ved Illanding med Tjære viser en noget anden virk
ning end Jordolieasfalt, skyldes det Mangelen paa Mineralolie, som, naar
Jordolieasfalten tilsættes i større Mængde, kan bevirke en sUdfioknings
af Tjærens frie I{ulstof.
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Efter at have uddelt Præmierne tog Ministeren Ordet. SkØnt in
gea Ynder af Konkurrencer var han blevet klar over, at de i det
foreliggende Tilfælde gjorde deres Nytte med Hensyn til, at de un
ges Stemmer blev hØrt. Kommunestyrets Problemer (»the problems
of Local Government) var nn blevet saa talrige, at de krævede ved
varende, ihærdigt og objektivt Studium. Udbygning af Vejene er
et af disse Problemer, et Problem, som fog maa ses, ikke fra et
kommunalt, men fra et nationalt Synspunkt. Det hænger til sy
vende og sidst ogsaa sammen med Spprgsmaalet om Befolkningens
og de industrielle Foretagenders Fordeling. Herved føres vi ind paa
et af de mest indviklede og fundamentale Problemer, der stilles
Kommunestyrelserne den Dag i Dag: det ikke blot at skaffe Husly
for de enkelte Familier, men at tilrettelægge Udviklingslinierne for
vort Liv som Nation. Ingen Ønskede mere end Ministeren, at en
hver Familie pan anstændig Vis skulde kunne faa Tag over Hovedet,
men han Ønskede ikke at se dette Problem lØst, som gjaldt det alene
herom. Det er et stØrre Problem. Taleren var glad for, at der var
to Præmier for Byplanlægning, og at han havde uddelt den ene til
en Dame, thi man maa ikke undlade at gøre sig klart, at Kvin
derne kan yde noget paa dette vigtige Omraade. IØvrigt var efter
Ministerens Opfattelse Ordet »Byplanlægningc< forældet. I snevrere
Forstand i hvert Fald var det et Problem fra det 19. Aarhundrede.
Nu er det — takket være bl. a. Sir Henry Maybury — Problemet
vedrØrende en bevidst Fordeling af Bebyggelsen, ikke just i Byer,
men over stØrre Arealer. Ingen Planlægning alene for Byen kan
tage sig af Problemet Randbehyggelse, et Problem, som gjorde Ta
leren syg, naar han korn til at tænke paa, hvordan England vilde
se ud om 10 Aar. Hvis Udviklingen i den Henseende uforandret
fortsattes, kunde man Ønske at udvandre; den er uØkonomisk baade
paa den ene og den anden Maade og berØver Landet SkØnheds
værdier, som vi bør bevare. Den er et Slag i Ansigtet pan al den
Viden, vi har erhvervet os om Udbygning af Vejene og Byplanlæg
idag, og vi maa derfor anlægge et videre Syn paa disse SpØrgsmaal.
I Stedet for at gna ud fra Byen som Enheden maa vi betragte et
stØrre geografisk Areal, hele den Økonomiske Enhed. Ministeren
vilde være glad, hvis det i den indeværende Parlamentssamling
skulde lykkes ham ikke blot at faa givet et Bidrag til Slum-SpØrgs
maalets Løsning ad Lovgivningens Vej, men ogsaa at sætte nyt Liv i
Byplanlægningen. Kommunerne maa i denne Henseende anlægge et
uegoistisk Synspunkt; der er, selv for de stØrste Byer, Problemer,
som er større end Byerne selv. Kommunerne maa samarbejde pan
det fælles bedste. Vi er kommet ud over det Standpunkt, da Byerne
kunde være dem selv nok. Vi er kommet til, kvad man maaske
kunde kalde »Regionen<s Æra. Og det er godt, ikke alene pan
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Grund af de kommunale Opgavers Mangfoldighed og Forgrenethed,

men ogsaa fordi det er Vejen til omsider at naa til en konsekvent

national Politik, den vi maa have hvad enten det saa drejer sig

0111 Veje, Byplanlægning, den offentlige Sundhed eller RØgbekæm
pelse. Vi kan ikke undvære et nationalt Ideal, en national Opfat

telse af de lokalt styrede Samfunds Ansvar. Taleren sluttede med

en Omtale af Kongresser i Almindelighed og qen stedfindende i

Særdeleshed og udtalte Ønsket om, at den maatte bringe nye Ideer,

uy Klarhed og Bidrag til bedre indbyrdes Forstaaelse til det Folk,

som det var Talerens og de delegeredes Forret at tjene.

Ministeren, hvis temmelig lange Tale var holdt, snart med Lune,

snart med Alvor, ligesom den ofte blev afbrudt enten af Latter eller

HØr-Raab, fik sluttelig et meget varmt Bifald, og blev takket hjer

telig fra forskellige Sider. Til Slut udtalte Ministeren, at han havde

fØlt sig mellem beslægtede Sjæle. Han havde i den senere Tid hdrt

saa meget om, hvad han var for en daarlig Mand, derfor var (let

glædeligt at hØre, at han ikke var saa slem, som han blev givet

ud for. Han vilde Ønske, at han var i Stand til at inspirere de lokale

Myndigheder til stØrre Entusiasme og stØrre Offervillighed (» Ser
vices); hvis det, han havde sagt, i nogen Grad havde bidraget dertil,

vilde han være fuldkommen lykkelig over at have været her til

Stede. IØvrigt havde han en anden Grund til at fØle sig lykkelig

over at være til Stede 1Jan Kongressen. den nemlig, at han ellers

skulde have været i »House of Commonss.
(Fortsættes.)

Vestre Landsrets Dorn 3. Okto

her 1029 i Anke II 04011929.

(5 n e k a s t n i 11 g.) — Efter den

i 1-lenltolci (ii Amtsraadskredsens

Suekastningsregulativ af et Sogne

mad udfærdigede Fortegnelse over

de snekastningspligtige var A. plig

fig at yde fire »Dages i Omgangen

med een Mand i hver af Omgan

gens fire Afdelinger. Antaget, at A.
desuagtet, da Snefogden skennede

(let nodvendigt at indkalde mere
end een Afdeling at Omgangen, var

pligtig at efterkomme Tilsigelse om

132

FRA DOMSTOLENE

\[ade med to Mand i to Dage i
Stedet for med een Mand i fire
Dage.

Ostre Landsrets Dom ii. Novenl

her 1929 i Anke IV 310/1929.
(V e i e.) — Glostrup Sogneraad

fandtes i Medfor af Vejvedtægtells

Bestemmelser om Istandsættelse og
Vedligeholdelse af private Veje at
have været berettiget til for de in
teresserede Gmundejeres Regning at
forlange istandgjort et Vejstykke,
der hidtil kuu var Jordvej, hvori
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der fandtes Fljuispor, og som tjente

som Adgangsvej for de ved den be

liggende Ejendomme.

østre Landsrets Dom 21. Novem

ber 1920 i Anke III 372/1929.
(V e j e.) — Ved et Udstyknings

selskab I’s Salg af en Parcel paa

lagdes der Køberen IC en aarlig Af

gift mod at I, der ejede Vejen, paa

tog sig dennes Vedligeholdelse. I

(le siden Udstykningens Paabegyn

delse forløbne ca. 30 Aar havde I

endvidere renholdt Vejen og renset

dcii for Sne, men da Udgiften til

neens Fjernelse havde været sær
lig stor i Vinteren 1929, sagsøgte I

K. til at betale en Andel deraf. IC

frifandtes, idet han under 1-lensyn

til det lange Tidsrum, hvori I —

uden derved at have paataget sig

nogen Forpligtelse i saa Flenseende

— havde afholdt saadanne Udgif

ter, fandtes at have Krav paa et

passende Varsel om det Indtil be

sfaaende Forltolds Ophør.

østre Landsrets Dom 25. Novem

ber 1929 i Sag IV 292/1929.

(KøbogSalg. Veje)—lfol

go Salgsdokumenterne om et Ræk

kehus paa Frederiksberg havde

dette et »Bruttoareah< af ca. 029 m2.

Senere viste det sig, at det Grund-

ejeren virkelig tilhørende Areal

L a n d b r u g s in i n i s t e i’ i e t s

Cirkulære af 3k Juli 1929

til samtlige Amtmænd

udenfor de sonderjyclske

kun udgjorde 554,9 m», idet næsten

hele Forhaven var udstykket til Vej.

og af Kommunen kunde forlanges

afstaaet gratis til Vejens Udvidelse,

jfr. Lov-Bek. Nr. 212 af 1. August

1912 § 10 og kun midlertidig var

overladt Grundejeren til Brug. Idet

Sælgeren ikke fandtes tilstrækkelig

tydeligt at have tilkendegivet Kø

beren IC dette, domtes han til at

betale IC en Erstatning, som dog

under Hensyn til, at K. antagelig

ikke i længere Tid vilde kunne be

nytte Arealet, ikke sattes højere

end til 400 Kr.

Vestre Landsrets Dom 27. No

vember 1929 i Sag II 901/1929.

(Veje. Erstatning.) — Da
et Automobil paa en offentlig Bi

vej vilde køre uden om et stille

holdende Automobil, styrtede det

ned ad Vejskraaningen og væltede,

idet Vejen var for smal til, at to

Automobiler kunde passere hinan

den. Da der ikke i Lovgivningen

var Pligt for Sogneraadet til ot

foretage Udvidelse af Biveje af

hensyn til de forandrede Trafik-

forhold, og da der ikke havde fore

ligget særlige Forhold, der forplig

tede til at sætte Advarselsskilt eller

afmærko Vejen, fandtes Sogneraa

det ikke erstatningspligtig for den

skete Skade.

Landsdele og Færøerne,

angaaende Opmaaling af

L an d e v e j e:
»Da Ministeriet er blevet gjort

FRA MINISTERTERNE
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bekendt mccl, at nogle Amtsraad
paatænker at lade udfore Kort over
Landevejene efter ny Opmaaling,
vil man finde det hensigtsmæssigt,
at disse Arbejder for Fremtiden
bliver udført paa en saaclan Maade,
at de ogsaa Ican blive til Gavn for
en ønskelig Forbedring og Forenk
ling af Matrikulens Dokumenter
vedrorende Landevej ene.

Som Regel er Vejene i Matriku
lens Dokumenter medregnede un
der de tilgrænsende Ejendommes
Arealer, hvilket medfører en ikke
ringe Uklarhed for Lodsejerne, Kro
ditinstitutioner o. lign, og sær
lig for Vurderingsmyndighederne,
navnlig da Størrelsen af de under
de enkelte Ejendomme opførte
Vejes Arealer i Almindelighed ilclce
er særskilt angivne i Matrikulen.
Det er Ministeriets 1-Tensigt efter
haanden at søge dette Forhold æn
dret, og for Landevejenes Vedkom
mende vilde Ministeriet derfor anse
det for meget ønskeligt, om deri
paatænkte Opmaaling blev benyt
tet til at udskille Landevejene fra
de Ejendomme, under hvilke de nu
staar opført i Matrikulen.

Desuden vilde det være af stor
praktisk Betydning, om der sam
ticligt med Landevejsmaalingerne
blev tilvejebragt et forbedret op
maalingsteknisk Grundlag ved. An
bringelse af et varigt afmærlcet
Fikspunktsystem, og at de i For
hold hertil tagne Maal til Vejgræn
serne m. v. indsendes til og opbe
vares i Matrikulsdirektoratet, saa
ledes at Vejgrænserne til enhver
Tid igen kan afsættes med Sikker
hed, navnlig ‘ecl Udstykninger o.

Under hensyn hertil skal man
anmode D’Hrr. Amtmænd om hver
for sit Omraacle at ville henlede
Amtsraadenes Opmæi’ksomhed paa,
at Ministeriet, for saa vidt de fore
liggende Bevillinger gør det muligt,
vil tage under Overvejelse i For
bindelse med de af Amtsvejvæsenet
foretagne Maalinger at yde et Bi
drag paa 50 Kr. pr. lobende Kilo
meter til Ilidforelse af de omtalte
Forbedringer al Matrikulens Doku
menter for Landevejones Vedkom
mende, naar vedkommende. Amts
vejbestyrelse ansøger derom og ind
gaar paa at levere og anbringe Bo
toublolcke og Jernror til Afmærk—
ning af Filcspunkter med en incl
byrdes Afstand af ikke over oa. 200
m, og paa at lade Meddelelse til
gaa Lodsejerne langs Vejene om
den forestaaende Opmaaling. Man
vil da stille den af Amtet antagne
Landinspektør Kopier af Matrikuls
kortene uden Gebyr og en Instruks
for den nærmere Fremgangsmaade.
beruncler Oplysninger om den øn
skelige Form for Fikspuukterne.
samt udbetale det nævnte Beløb,
naar Berigtigelsen i Matrikulens
Dokumenter har fundet Sted.

Parkeringsafgift i Køb
s t æ d e r. Indenrigsminisferiets
Skrivelse af 15. November 1929:

»I Skrivelse af ii. Februar d. A.
har Foreningen danske Motorejere
besværet sig over en af A. Byraad
truften Ordning af Parkeringsfor
holdene for Motorkoretojer paa de
offentlige Pladsen, B. og C. i A.

Det fremgaar af Sagen, at By
raadet har vedtaget at ansætte en
Torveinspektør til at holde Opsynlign.
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med de paa de nævnte Torve par
kerede Vogne, og at der for Benyt-
teisen af Parkeringspladsen skal
erlægges en den tilsynsførende til-
faldende Afgift af 50 øre pr. Vogn
som Vederlag for Tilsynet,

I denne Anledning skal man med
dele, at det for Indenrigsministeriet
er oplyst, at lignende Ordninger af
Parkeringslorholdene er trufne i
andre Købstæder, og at Indenrigs
ni inisteriet for sit Vedkommende
maa formene, at der, naar der paa
andre Steder i en Kobstad indret
tes passende beliggende Pladser,
paa hvilke Motorvogne kan par
keres uden Afgift, intet kan inven;
des imod, at Kommunen paa en
kelte Pladser af særlige trafikale
Hensyn kun tillader Parkering
imod en Afgift som Vederlag for
visse Fordele, som ydes de paa
den paagældende Plads parkerede
Vogne, idet dog tilføjes, at Spørgs
maalet herom henlisrer under
Domstolenes Afgørelse.«

I n d e n r i g s ni i n i s t e r i e t s
5 k r i v e I 5 e a f 9. I a n u a r 1 9 3 0
til N. N. Byraad. [Vedlige
holdelse af Fortove i en
K ø b s t a d.]

Byraadet havde anholdt om en
Udtalelse fra Indenrigsministeriet
med Flensyn til Spergsmaalet om,

hvorvidt Vedligeholdelsen af de
med Klinker belagte Fortove i A.
inaatte antages at paahvile A. Køb
stadk ommun e.

Det var oplyst, at de paagælden
de Fortove dels tilhører A. Køb
stadkommune og dels forskellige
Grundejere; nærmere Oplysninger

oni Ej endomsiorholdene forelaa
dog ikke.

Indenrigsministeriet saa sig ik
ke paa det foreliggende Grundlag i
Stand til med Sikkerhed at besva
re det fremsatte Sporgsmaal, men
Ministeriet maatte, da der intet
med Bestemthed kan siges om at
Fortov ene i tidligere Tid efter Skik
og Brug er vedligeholdt af Grund-
ejerne, anse det for tvivlsomt, om
en saadan Vedligeholdelsespligt,
hvor frivillig Overenskomst ikke
kan naas, kan paaiægges disse,
hvilket navnlig gælder de Tilfælde,
hvor Fortovsarealerne ejes af Kom
inunen. Der tilføjedes, at Spørgs
maalet iøvrigt henhører under
Domstolenes Afgørelse.

Indenrigsministeriets
Cirkulære af 11. Januar
1930 til samtlige Amt-
mænd angaaende det sog
nekommunale Pligtarbej
cl e:

»Naar Lov Nr. 229 af 20. Decem
ber 1929 træder i Kraft den 1. April
1930, vil Adgangen til at udskrive
sognekommunalt Pligtarbejde og
Pligtkorsel — bortset fra Snekast
ning, jfr. Cirkulærets sidste Stykke
— endeligt bortfalde i samtlige Sog
nekommuner, i hvilke saadant Ar
bejde eller Kørsel ikke er i Brug
ved Lovens Ikrafttræden.

Endvidere vil Adgangen til at
udskrive Pligtarbejde eller Pligt
kørsel endeligt bortfalde ogsaa i de
Sognekommuner, som hidtil har
benyttet saadan Udskrivning, saa
fremt Kommunalbestyreisen ikke
inden L Juli 1930 udtrykkelig
vedtager at fortsætte dermed.
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For at opretholde det kommunale
Pligtarbejde kræves altsaa dels, at
Pligtarbejde og Pligtkørsel har væ
ret i Brug i Kommunen indtil Lo
vens Ikrafttræden, dels, at Kommu
nalbestyrelsen i Løbet af de forste
3 Maaneder af Hegnskabsaaret
1930—3’l vedtager at fortsætte der
med. Kommunalbestyrelsens Ved
tagelse skal godkendes af Amts
raadet, og den har kun Gyldighed
for Kommunalbestyrelsens Funk
tionstid. Vedtagelsen vil endvidere
kun kunne gaa ud paa, at en eller
flere af de nedenfor nævnte Kors-
ler eller Arbejder i det Omfang,
Kommunalbestyrelsen bestemm er,
skal udføres uden Betaling af
Kommunens Beboere, nemlig:

1. Transport at Materiale til An
læg, Grundforbedring og Ved
ligeholdelse af Biveje.

2. Transport af Brændsel:
a. til Skoler og andre kommu

nale Bygninger,
b. til trængende Alders- og In

validerentenydere, og
c. til fattigunderstøttede.

3 .Arbejder ved Bivejene.
Til Anlæg, Grundforbedring

og Vedligeholdelse af Biveje kan
Kommunalbestyrelsen bestem-
mc, at Kommunens Beboere
skal stille Arbejdskraft til Baa
dighed for Kommunen til selve
Arbejdets Udførelse.
Det er derfor af Betydning, at

Kommunalbestyrelserne paa Lan
det har Opmærksomheden hen
vendt paa, at det er en Betingelse
for fremtidig at udskrive Pligtar
hejde i Kommunerne indenfor de
foran nævnte Grænser, at Beslut

ning herom træftes i n d e n 1. J ii-
Ii 1930.

Det maa endvidere indskærpes,
at en Kommunalbestyrelses retti
dig trufne Bestemmelse om Opret
holdelse af en eller flere af de
nævnte Arter af sognekommunalt
Pligtarbejde og Pligtkorsel, som
foran anført, kun er gældende for
denne Kommunalbestyrelses Funk
tionstid. Enhver ny tiltrædende
Kommunalbestyrelse maa derfor —

saafremt den ønsker at opretholde
det i Kommunen ved dens Tiltræ
delse i Brug værende Pligtarbejde
— paany vedtage en fortsat Opret
lioldelse af dette Arbejde, og denne
Beslutning maa for at være gyldig
ligeledes træffes indenlor de tre
første Maaneder af Komrnunalbe
styrelsens Fhnktionstid. Opgiver

en Kommunalbestyrelse en eller
flere af de foran nævnte Arter of
Pligtarbejde derigennem, at den
undlader indenfor den fornævnte
Frist at træffe Bestemmelse om
dets Opretholdelse, er den paagæl
dende Art af Pligtarbejde endeligt
bortfaldet og kan ikke paany ind
føres i Kommunen, hverken af den
fungerende eller af en senere til
trædende Kommunalbestyrelse,

Under Hensyn til, at Koromu
nalbestyrelsernes Undladelse af
rettidig at træffe Beslutning om ‘le

heromhandlede Forhold saaledes
efter det anførte er ensbetydende
med en endelig Ophævelse af kom
niunalt Pligtarbejde og Pligtkorsel

i Kommunen, skal man anmode
D’I-Irr. Amtmænd om at henlede
Sogneraadenes og Distriktsraade
nes Opmærksomhed paa Forholdet
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i Overensstemmelse med dette Cii—

kulære, af hvilke et Antal Eksem

plarer vil blive fremsendt til videre

Forcleling.

Angaaende Fordelingen af (let

lligtarhejde og den Pligtkorsel,

som i Flenhold til foranstaaende

opretholdes. og i det hele angaaen

de de nærmere Regler vedrørende

saadant Arbejde og Kørsel, henvi

ser man til Bestemmelserne i § 3
—13 i Loven, af hvilken ligeledes

Eksemplarer vil blive tilstillet Am

terne til Fordeling blandt Kommu

nalhestyrelserne paa Landet.

Sluttelig bemærkes, at den off-

nævnte Lov af 20. December 1929

ikke gør nogen Forandring i Sne

kastningsloven af 22. April 1904,

ligesom Reglerne om Pligtarbejde

af Sognets Beboere til Kirkerne og

Kirkegaard ene forbliver i Kratt

Ved Lovens § 15 er det fastsat, at

de Udgifter, der paafores en Kom

mune til Lægekorsel og Sygehus-

kørsel til trængende, herunder til

trængende Aldersrente- og Invali

derentenydere, samt til Jordemo

derkorsel, ikke har Fattighjælps

Virkning for den paagældende, men

at Udgifterne er Genstand for Re

fusion efter de almindelige Regler

i Fattigloven af l.Apr il 1891 § 45

og Aldersrenteloven af i. Juli 1927

§ 14 og 17.»

Ministeriet for offent

lige Arbejders Skrivelse

af 17. Februar 1930 til Amt-

manden over B. Amt:

»Ved hertil at indsende den hos-

lagt tilbagefolgende Sag, hvori Ge

neraldirektoratet for Post- og Tele

grafvæsenet besværer sig over, at

A. Sogneraad paa Fortegnelsen

over (le snekastningsliligfige i A.

Kommune har opført Telegraftjene

steniændene paa Radiostationen i

B. som Brugere af de Ejendotitme,

hvori (le bar Tjenesteholig, har Hr.

Anitmanden i Skrivelse af 13. De

cember f. A. (A.R.l 109/29) paa B.

Amtsraads Vegne udhedt sig eli

flltalelse herfra over Sagen, idet

De har tilføjet, at Amtsraadet er af

den Formening, at Telegrafvæsenet

er pligtigt at yde Snekastning, men

at Ansættelsen maa ske efter Fol

kehold.

Efter at man i denne Anledning

har hrevvekslet med Generaldirek

toratet for Post- og Telegrafvæse

net, der har oplyst, at Telegrafvæ

senet i B. ejer en Ejendom med

Lejligheder for 3 Telegraf tjeneste

mænd. medens en Fyrvæsenet til

hørende Ejendom hebos af en Te

legrafassistent og en Fyrassistent,

skal man til Efterretning tjenstlig

meddele, at Ministeriet maa holde

for, at de paagældende Telegraf

tjenestemænd ikke kan anses soni

Rrugere af de nævnte Ejendomme

og derfor ikke, som af Sogneraadet

antaget, er snekastningspligtige,

samt at det i Medfør af Bestemmel

serne i § 8, 1. Stk., i Lov Nr. 90 at

22April 1904 oni Snekastning til-

kommer Sogneraadet at træffe lIe

stemmelse om, hvorvidt de om

handlede Ejendomme helt eller

delvis skal yde Snekastning, men

at Ansættelsen til Snekastning i

saa Tilfælde maa ske efter Folke-

hold. Det vil da i hvert enkelt Til

lælde være at afgøre, om der fore

ligger »Folkehold» i Lovens For

stand, hvilket Sporgsmaal henho

rer under Domstolenes Afgørelse.
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I n d e n r i g s m in i s t e i i e t s
Skrivelse af 24. Februar
1930 til Amtmanden over
B. Amt [Byggelinier langs
V ej & saalydende:

»I det med Amtets paategoede
Erklæring af 0. d. 51. tilbagefulgte
Andragende har N. N. af A. ind
anket den af B. Amtsraad trufne
Beslutning, hvorefter der ikke vil
kunne ydes Erstatning i Anledning
af den af Amtsraadet i Henhold til
Lov Nr. 275 af 28. November 1928
om Fastsættelse af Byggelinier ved
Veje og Gader ved Bekendtgørelse
af 12. August 1929 trufnie Bestem
melse om Byggelinie ved Klagerens
Ejendom Matr. X. af A. By, A.
Sogn.

I denne Auledning skal man til
Ell erretning og vid ere fornøden
Bekendtgørelse meddele, at Fast
sættelse af en Byggelinie i Medfør
af fornævnte Lovbestemmelse ikke
medfører, at bestaaende Bygninger.
der skæres af Byggelinien. skal
nedrives. Med Hensyn til Erstat
ningssporgsmaalet bemærkes, at
dette henhorer under de i Bygge
linieloven.s § 2, 2. Stk .,jfr. Byplan
loven af 18. April 1925 § 9, 1—4.
Stk., omhandlede Taksationsmyn.
digheder. Disse bestaar ftf to uvil
dige, af Retten udmeldte Mænd
hvis Skøn i Sager om l3yggelinier
inden 6 Uger, efter at det er med
delt Grundejeren, kan inlddnkes for
den i det sidstnævnte Lövbud om-
meldte Kommission. Saafremt An
dragereti formetier, at Fastsættel:
sen af Byggelinien vil bevirke, at
den bebyggelige Del al de i nær
værende Sag ommelcite Ejendom-

mc bliver saa lille eller saaledes
heskaffen, at Ejendommene ikke
hensigtsmæssigt kan anvendes til
Bebyggelse, og at der derved paa
føres Andrageren paaviseligt Tab,
maa han i Overensstemmelse med
Byggelinielovens § 2, 5. Stk., fore
lægge Sporgsmaalet for de for-
nævnte Taksationsmyndigbeder,
saaledes at man maa have ham
henvist til at rette Henvendelse til
Dommeren i den Underretskreds,
hvori Ejendommene er beliggende,
om Udmeldelse af de tvende Tak
sationsmænd, der i første Instans
skal paakende Erstatningsspørgs
m aal et. «

I ni d e n r i g s m i ni i s t e i i e t s
5 1cr i v e I s e a f 1 0. 51 art s 1 93 0
til N. N. B y r a a d saalydende:

»I den senest i Byraadets Skri
velse af 31. December f. A. til Amt-
manden over A. Amt omhandlede
Sag har Ministeriet tor offentlige
Arbejder for Indenrigsministeriet
forelagt Sporgsmaalet om, hvor
vidt De danske Statsbaner er plig
lige at udrede et Beløb af 20559
Kr. 20 øre, der udgør den Statsba
nerne paalignede Andel af Udgif
terne til Istandsættelse af Jernba
nevej i N. N. i Anledning af denne
Vejs Overtagelse som offentlig Vejs

Det fremgaar af Sagen, at to
Trediedele af Udgifterne ved den
første Istandsættelse af nævnte Vej
af Byraadet er fordelt paa de til
stødende Grundejere i Forhold til
Ejendommenes Facadelængde mod
Vejen, og at denne Fordeling har
ftindet Sted i Henhold til § 22, 3.
Led i den under 30. Juli 1913 her-



1930 DANSK VEJTIDSSKBIFT 139

igennem stadfæstede Vedtægt for
Styrelsen af de kommunale Anlig
gender i N. N. Kobstad. Den reste
rende Del af Udgifterne er afholdt
af Kommunen.

Af den i Sagen værende Opgø

relse fremgaar det iaiicllertid, at
der under Istandsættelsesudgifter
ne, til samlet Beløb 01.077 Kr. 20
øre, er indbefattet dels et Belob af
4.015 Kr., der er udbetalt i Erstat
ning til forskellige Grundejere for
Aistaaelse af Areal til Vejens Regn
lerin, dels et Beløb paa 320 Kr. 70
øre til 1-lævning af et over Vejen

førende Jernbanespor, der er i pri
vat Eje og udelukkende tjener til
Brug for Ejeren.

i denne Anledning skulde man
tjenstlig meddele, at Indenrigsmi
nisteriet maa holde for, at der
i Ic k e b a v e s FT j e m m e 1 til a t
paalægge Statsbanerne
som Grundejer langs den
omhandlede Vej nogen Del
af de til Arealerhvervel
srne medgaaede Udgif
ter, ligesom Udgifterne
v e d J e r n b a ii e s p o r e t s II æ v
ningikkevilkunne repar

t r ø s p a a G r u n d e j e r n e s 0 m
s k e t, hvorfor det Statsbanerne
paalignede Bidrag til Vejens
Istandsættelse vil være at nedsætte
i Overensstemmelse hermed.»

til Amtsraadstoreningen
i Danmark (Sporgsmaalet
om en Vejs Mi dtlin i e):

»Under 1-lenvisning til Bestem
melsen i § ii Lov Nr. 275 af 28. No
vemnber 1928 om Fastsættelse af
Byggelinier ved Veje og Gader,
hvorefter vedkomm ende Kommu
nalbestyrelse kan beslutte, at Byg
ninger, der fremtidig opføres ved
offentlige Veje eller Gader, skal
holdes i en nærmere bestemt Af
stand fra den paagældende Vejs el
ler Gades Midtlinie, har Arats
raadsforeningen i Skrivelse af 7.
December f. A. anholdt om en Ud
talelse fra Indenrigsministeriet om,
bvorvidt Lovens Udtryk »den paa
gældende Vejs Midtlinie» skal for
staas som Midten af Vejens Køre-
bane eller Midten al det samlede
Vej areal.

I denne Anledning skal man ef
ter stedfunden Brevveksling med
samtlige Amter tjenstlig melde, at
Indenrigsministeriet vil være til
hojeligt til at formene, at det i de
fleste Tilfælde vil være det mest
naturlige ved Vejens Midtlinie at
forstaa Midtlinien af Kørebanen.
Man vil dog ikke anse det for ude
lukket, at de stedlige Forhold i en
kelte Tilfælde vil kunne medføre,
at en anden Midtlinie maa anses
for den naturlige.

Det tilføjes, at Sporgsmaalet

iøvrigt benhører under Domstole-

nes Afgørelse «
I n d e n i’ i g s rn i ii i s t e r i e t s

Skrivelse af 9. April 1930
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FRA RIGSDAGEN
L()\T AF 15APR11. 1931) OM TILVFJEI3RINGELSF AF MIDLER Til.

GENNXMFOBELSE AF SÆRLI(E \TEJARBEJDER

§1
Til Udførelse af særlige Vejar

hejder stilles til Raadighed for Mi
nisteren for offentlige Arbejder
halvdelen af det Beløb, hvormed
det samlede Provenu af Lov Nr. 143
af 1. Juli 1927 om Afgift af Motor-
køretøjer ni. v., Lov Nr. 132 af 29.
Juni 1927 om Afgift af Benzin samt
Lov Nr. 312 af 20. December 1924
om Omsætningsafgift af Motorkore
føjer, ændret i Overensstemmelse
med Lov Nr. 176 af 14. Juli 1927 om
:Endring i fornævnte Lov om Om
sætningsafgift af Motorkoretojer,
niaatte overskride 30 Millioner Kr.

Beløbet stilles første Gang til
Raadighed af de i Aaret 1929—30
indkomne Afgifter, idet der dog for
dette Aar fastsættes et Maksi
tnumsbelob paa 5 Millioner Kroner.

§ 2.
Af det i Henhold til § i inclkoni

ne Beløb udbetales Vejfonden en
Trediedel: ved Fordelingen af dette
l3elob skal dci tages særligt I-hen
syn til økonomisk mindre heldigt
stillede Kon imuner med udstrakt
Vejnet.

De to Trediedele af Beløbet for
deles af Ministeren efter Indstilling
fra de paagældende Amtsraad, By
raad samt fra Københavns og Fie
(leriksherg Kommuner til Udførelse

a f sæ ilige Vejarbejde i, nem lig til
Ombygning og Regulering af Veje,
som i første Række ci Forbindel
sesveje mellem eller Ailgangsveje
til Landevejene, til Anlæg og Om
bygning af Broer, til Anlæg af nye
Veje og til Anlæg af Cyklestier og
(;angstier i Forbindelse med for-
nævnte Ombygning og Nyanlæg af
Veje.

Beløbet i Henhold til denne Po
ragrafs 2det Stykke skal indenfor
hvert Finansaar komme henholds
vis Amtskommunerne, Sognekom
munerne, Kobstæderne samt Kø
benhavns og Frederiksberg Kom
niuner til gode i et Forhold, der for
hver enkelt Gruppe svarer til de i
Lov Nr. 113 af 1. Juli 1927 om Af
gift af Motorkoretojer rn. v. § 9,
Stk. i, angivne Procentsatser, for
saa vidt der foreligger Henvendel
ser om Udnyttelse af de paagæl
(tønde l3elob. Eventuelt ved Finans
aarets Slutning ikke anvendte Be
løb overføres til \‘ejfonclen til An
vendelse undet hensyn til Bestem-
nielsen i denne Paragrafs 1. Stykke.

§ 3.
Denne Lov, der ikke gældei for

Færøerne, forelægges Rigsdagen til
Revision inden Udgangen af Aoret
1934.
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BYPLANMØI)E I RANI)ERS 1930.

Dansk llyplanlahoratoiiuni indbyder med Tilslutning af Randers By
raad til Deltagelse i det 6. danske Byplanmode, der afholdes i Randers
Dagene 30. og 31. Maj 1930.

Mødested l-laandværkeiforeningen, Vestergade 15.

PROGRAM:

Fredag den 30. Maj KL 10,15 præcis: Modet aabnes af Borgmester A a g e

R i i s F I o i. — Leder: Kontorchef K a i H e n d r i k s e n, Formand
for Dansk Ryplanlaboratorium. — »Indlemmelsessporgsmaalet og
Byplanen». Indledes af Kontorchef K a y U 1 r i c h.

Fredag den 30. Maj Kl. 1,30: Mødets Deltagere er af Randers Kommune
og Randers Turistforening indbudt til en Biltur. Turen gaar til
Clausholm (Slot og Park) og Gammel Estrup (Herregaardsmusæum
og Park) Turen sluttes med fælles Middag i Byens Udflugtssted
Fladbro Kro, ca.5 km fra Ryen. Pris for Deltagelse i Middagen
er 8 Kr. Efter Middagen arrangerer Ryen en Aftenfest i Anlæget
ved Kroen med Musik og muligt Dans.

Lørdag den 31. Maj Kl. 9,30: Leder: Apotheker F r. K a b e 11. — »Randers
Byplan i historisk Belysning». Foredrag af Stadsingenior R i c b.
K r o m a n n. — Kl. 1C,30: »Kolonihaver». Indledes af Havearkitekt
C. Th. Sørensen.

Lørdag den 31. Maj KL 2: Leder: l3orgmester A a g e R i i s F 1 0 r. —

»Bebyggelse og Udstykning langs Flovedveje«. Indledes af Kontor
chef Kai Hendriksen, Amtsvejinspektor A. Kjærgaard og
Arntsvejinspektør J. F. M a d s e n.

A n m e 1 d e 1 s e om Deltagelse i Modet og i Fællesiniddagen bedes af
Hensyn til Modearrangementet indsendt i n d e n 1 5. M a j til et af de
nedennævnte Kontorer.

Adgangskort til Modet kan mod en lletaling af 10 Kr. løses i Akada
misk Arkitektforening, Vingaardsstræde 21, København K., i Dansk In
geniørforening, Industribygningen, København V., po a Dansk Ryplan
laboratorium, Stormgade 12, København K., og paa Stadsingeniorkon
toret, Vestergade 34, Randers.

Fra den 30. Maj Kl. 9 Form, er Mødets Bureau paa Administrations
bygningen, Vestergade 34, Randers.

Kobenhavn, Marts 193’O.

Dansk Byplanlahoratoriums Udvalg for Afholdelse
af Byplanmoder:

Ivar Bentsen, Å Bjerre, A. R. Christensen,
Professor. Stadsingenior, Professor.

Udvalgets Formand.



142 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930

Kai Hendrikseiz, V. Lorenzen, J. T. Liiridbye, Vilhelm Marstrand,
Kontorchef. Dr. phil. Professor. Ingeniør.

S. Risoïn, II. V. Rygner, C. Th. Sørensen,
Arkitekt. Stadsingenier. Flavearkitekt.

Det lokale Udvalg:
Nic. Borgen, Aage Riis Flor, Fr. Kabell,
Malermester. Borgmester. Apotheker.

Chr. Kock, Rich. Kromann,
Bygningsinspektor. Stacisingenior.

5 e k r e t æ r: Ingeniør V. Malling, Stormgade 12, København K.

VI. INTERNATIONALE VEJKONGRES I WASHINGTON
6.—11. OKTOBER 1930

Det amerikanske Kongresudvalg har udsendt Indbydelse til at del
tage i den i Dagene fra 6—11. Oktober paatænkte Kongres i Washing
ton. Samtidig med Kongressen arrangerer American Road Builders’

Association en Vejudstilling.
I Kongressen kan deltage baade de stadige Medlemmer og midler

tidige Medlemmer af den internationale Vejforening. Personer eller
Institutioner, der ikke er Medlemmer, men dog ønsker at deltage i Kon
gressen, kan lade sig indskrive som midlertidige Medlemmer; dci’ be
tales herfor et Kontingent paa 5 Dollars.

Medlemmer al alle Slags har Ret til at deltage i alt, hvad Kongres
sen ordner, har Krav paa deri særlige Moderation paa Billetter og Ho
telpriser, der er indrømmet Deltagerne. De faar ogsaa alle Tryksager.

Jernbanerne i Amerika, Frankrig, Belgien, Tyskland og England
giver 25—35 pCt. Rabat paa de almindelige Billetpriser; de Dampskibs
linier mellem Europa Og Amerika, der hører til »Atlantic Conlerence<,
giver paa alle Skibsklasser 25 pCt. Rabat.

Efter Kongressen kan alle Deltagere efter Valg deltage i en al 3
Rundrejser paa henholdsvis 4, 6 og 16 Dage gennem Dele af de ameri
kanske øststater.

Desuden vil den amerikanske Regering indbyde de fremmede Stats-
delegerede ved Kongressen til en 14 Dages Tur igennem øststaterne for
at fremvise det Standpunkt, hvorpaa den amerikanske Vejbygning nu
staar. I Anledning al denne Tur er det fastsat, at hvert Land til Køn
gressen kan sende 3 Gange saa mange Statsdelegerede, som Landet har
Medlemmer i Vejforeningens Bestyrelse. Danmark har i øjeblikket eet
Medlem i denne Bestyrelse, men der forhandles om at udvide Tallet
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til de 3, som Landet har Ret til at have efter sit Medlemstal i Forenin
gen; dette vilde være meget ønskeligt at gennemføre, da der derved blev
Mulighed for indtil 9 af vore dygtige Vejingeniorer for at komme til at
deltage i denne Studietur, som sikkert vil blive ualmindelig lærerig.

Det maa anbefales alle, der vil deltage i Kongressen, snart at træffe
endelig Bestemmelse og bestille Skibsplads allerede nu, da alle Skibe
fra Europa til Amerika i Slutningen af September og Begyndelsen af
Oktober er stærkt benyttede. Dampskibsselskaberne anbefaler, at man
sikrer sig Plads mindst 6 Maaneder forud.

Med Hensyn til, hvad Deltagelse i Kongressen vil koste, opgives det,
at man maa regne med en Udgift paa 4000—4500 Kr.

LITTERATUR

»Dansk Vejtidsskrift» har modtaget:
K om m u n al A ar b og 1930. Paa 656 Sider giver denne Aarhog,

der her foreligger første Gang, en Række Oplysninger og Meddelelser af
største Betydning for alle, der har med kommunale Forhold at gøre. Af
indholdet skal anføres: Fortegnelse over Lovbestemmelser, Rigsdagen,
Ministerierne, Statsinstitutioner, Rets- og Politikredse, Skatteraad, Skyld
raad, Værgeraad, Skoleraad og Skoledirektioner, By- og Sognekommu
ners Folketal og Skatteforhold m. v., Folkebiblioteker, Domme, ministe
nelle Afgørelser, Foreninger, Oversigt over Tove m. m.,vedr. Aandssvage
væsenet, Inddnivelse af Skatter, Regnskabaflæggelse i Landkommuner,
Regnskabsforelse m. m. m.

Desuden findes en Navnelortegnelse over alle Medlemmer af Amts-,
By- og Sogneraad samt over Udvalgsformænd, Sognefogder o. s. v. Med
Aarbogen følger et Sognekort over Danmark.

Svenska Vdg institutet: klø dd eland ø 20. Vägstu-d i er
i Danmark år 1929 av Kaptajn Nils von Matérn. Stockholm
1930. Paa 40 Sider gives en udmærket Oversigt over, hvorledes de dan
ske Veje behandles; det er lærerigt for os Danske at se den Maade,
hvorpaa dette opfattes af en saa sagkyndig Udlænding, saa det lille
Hæfte kan meget anbefales. Det koster kun 1 Kr. og bør findes i alle
vore Amts- og Stadsingeniørers I-Iaandbiblioteker.
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INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vägföreningens Tidskrift (1930).
hæfte 1. — Landshevding G. Sederholm. — Väglagens revision. —

Vä.greformen. De geologiske faktorernas betydelse Iör vägnarnas
tjälfårhl1anden. — Jdrnvägar, spûrvägar oc]i landsvkgar. — Vägstudiei
i Danmark 1929. — Årets proposition i vågfrigor. — Nûgra synpunkfer
betrkffancle huvuclvkgar och clesammas numrering. — Sten, betong eller
asfalt’? — Nationalekonomiska vinster av varaktiga heldggningar â vOre

huvudvägar. — Om plankorsningarnas borttagande och kostnaci får vdg
portar. — Nyttan av packsten. — Trafikdelare pO vägar. — Statsreviso
rerna, »Sunt Fårnuft» ocli vkgdistiikten. — Den vdstmanlänclska kungs
vdgen. — SkjutsvOsenclet och dkrnied sammanhdngande törhållanden för
100 âr sedan. — Vägbeläggningar 0 allmdnna vkgar pi landsbygden i
Sverige den 1. okt. 1929.

Teknisk Tidskrift. Viig- och Vattenbyggnads
konst (1930).

hæfte 1. — Xya arbetsmetoder vid grundldggningsarheten.
I-hefte 2. — Väg- och vattenbyggnadstacket under Or 1929
Hæfte 3. — Avbördningen genorn utskov, liggande helt eller delvis

under neclströmsvattenytan. Permanenta gatubeläggningar ur hâll
fasthets-teknisk synpunkt. Normenlig cementundersåkning kontra
vattencementtal. — En metod fdr ekononiisk dimensionering av tryck
tiih er.
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