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ENGELSKE OG FRANSKE SMAANYHEDER

I England som i Frankrig anvendes ikke de højt hængende
Lyskurve. som vi anvender i KØbenhavn, det er begge Steder lavt
anbragte Lys, staaende ude ved Fortovskanten, der benyttes. Man
er ganske aabenbart af den Mening, at en AutomobilfØrer ikke kan
sidde ved sit Rat og kigge op i Himlen, men at hans Øjne snarere
er tilbØjelige til at følge Gadebelægningen.

Som en Følge af saadanne Betragtninger er Frauskiiiændene
nu i Paris ved at lægge Lys — grØnt og rØdt — (le Søm (plots)
som i KØrebanen markerer Fodgængerovergangene, d. v. s. de Ste
der, hvor Vognen skal standse. Disse Søm med indlagt grønt og
rødt Lys har en Diameter omtrent dobbelt san stor som de Søm,
vi f. Eks. bruger i KØbenhavn. Højden er ligeledes noget større
end Højden af vore SØm, men denne større Højde generer ikke
Kørslen hen over SØmhovederne. Lysets Farve skifter automatisk,
og der synes at være almindelig Tilfredshed med denne Nyhed.

Noget større lysende Indretninger — en Slags >Skildpadder<
med indlagt klart Lys er anbragt i en Del Gadekryds paa en

saadan Maade, at Vognen ved Drejning ind i den skærende Gade
skal kØre uden om Skildpadden. Dennes Diameter er en. 60 cm,
Højden ca. en halv Snes cm; Lyset er anbragt saaledes, at det
skinner ud i Skildpaddens Omkreds, mens den svagt kuplede
Overside ikke er lysende.

Disse Skildpadder bruges ikke alene i Gadekryds men ogsaa pan
Steder, hvor der skal markeres en Rundkørsel; der staar la 6 eller
7 i en Cirkelbue omkring det Areal, hvor KØrsel ikke maa foregaa,
og Gadebelægningen er fortsat ind pan dette Areal, hvor Vognen
altsaa i NØdstilfælde kan sØge ind, hvis Forholdene skulde kræve
det.

Baade de lysende SØm og Skildpadder er ganske morsomme
Indretninger, som det vil være interessant at faa prØvet her
hjemme.

Englænderne synes at have kastet sig med Energi over Løsnin
gen af den Opgave at gøre glatte Vejbaner ru. Der findes f. Eks.
i Gaderne omkring Britisk Museum en Del Kørebanebelægninger
af presset Asfalt, som aabenbart er for glatte.

Man søger nu at bøde herpaa ved at give Kørebanerne en Over
fladebehandliug med ret grove tjærede Smaaskærver. Skærverne
har en Størrelse pan ca. 2 cm, er tjærede paa Fabrik og kØres ud
og lægges i Bunker pan Kørebanen.
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KØrebanen repareres, saa der ingen svage Steder bliver tilbage
omtrent paa sædvanlig Maade, og derefter spredes de tjærede
Skærver i et tyndt Lag vel paa Ca. 2 cm Tykkelse ud over KØre
banen.

l)ette tjærede Skærvelag tromles derefter med en passende
Tromle, saa Skærverne delvis presses ned i Asfalten. Fint Skærve
materiale anvendes ikke, saa den Overflade, man ender med at
faa, er meget ru, og Vognene staar tilsyneladende godt fast paa
den.

Det menes endvidere, at dette Slidlag af forholdsvis grove
Skærver vil virke beskyttende paa KØrebanens Asfalt, saa Vedlige

holdelsen af den vil blive lettere end tidligere.
Metoden synes nem at anvende, og det vilde i vort Klima være

interessant at se den anvendt. Men denne Idé at anvende forholds
vis groft Stenmateriale i Slidlaget er sikkert ikke alene anvendelig
til at forbedre pressede AsfaltkØrebaners Glathedsforhold. Den
maa sikkert kunne anvendes ogsaa andre Steder, hvor Overflade-
behandling skal foretages. Det synes at være en nem Maade at
skabe gunstigere Forhold mod den farlige Glidning.

Fig. 1. London. KØrebane i Kvarteret ved British Museum; KØrebanen er

Comprimt Asfalt, behandlet med et Overfladelag tif asfaltbehandlede Sntaa

skærver, 10—O min. Billedet viser den ru Overflade, der derved er fremstillet.
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Iøvrigt kan følgende Oplysninger gives:
Ved Færdselsulykker dræbes i England gennemsnitlig 140 Men

nesker om Ugen, og 4000 saares. Det aarlige Antal Ulykker har væ
ret stigende indtil 1935, og det er den almindelige Opfattelse, at en
af de hyppigste Aarsager til Ulykkerne er Korehanens Overflade.
De kørende har gjort saa kraftigt opmærksom herpaa, at vTejautori

teterne har været nødt til at tage Hensyn til Kritikken.
Man har søgt at bøde paa Ulemperne ved som Afdækning af

Kørebanen at anvende et temmelig grovkornet Stenmateriale i et
enkelt Lag i Forbindelse med et kraftigt bituminost Bindemiddel.

Alle bituminose Bindemidler synes ikke at være lige egnede; al
mindelig Praksis i England er at anvende som bituminøst Binde-
middel en Blanding •af lige Dele Jordoliebitumen og Trindadasfalt,
idet det ringe Indhold af olieagtige Bestanddele og den stærke Vis
cositet i denne Asfalt gør den særligt egnet til at binde groft Sten-
ni ateriale.

En meget anvendt Blanding er følgende:

50 1% Trinidadasfalt i -Bitunlen . . 9,o %50 % Bitumen (Penetration 200)j’
Filler 8 %
Sand 32,5 %
Stenmateriale (20—30 nim) 50 %

100 %

En anden Freingangsmaade ved Fremstilling af en ikke glat
Overflade bestaar i paa den endnu varme Overflade at sprede Smaa
skærver (15—20 mm) og tromle dem ned i Kørebanens Overflade;
men det er uheldigt, at Overfladen, der straks er ru, hurtig bliver
glat; Smaaskærverne knuses og nogle rives løse af Færdslen.

For at undgaa denne Kalamitet anvender man nu Smaaskærver,
der i Forvejen er blandet med Bitumen (precoated chippings), for
at Stenmaterialet skal hænge bedre fast, end det er muligt at op
naa med ikke behandlede Smaaskærver, der ofte er dækkede med
et tyndt Stovlag, der hindrer Vedhængning.

Den Erfaring, man har indhøstet, gør det muligt at sige, at denne
Behandlingsmaade paa udmærket Vis har løst Problemet at gøre
asfaltiske Korebaners Overflade ru.

Den Mængde Smaaskærver, der skal anvendes, varierer mellem
10 og 20 kg pr. m2

Naar en saadan Afdækning er udført, ser den meget ru ud, og
Udseendet er ikke smukt; men Erfaringen viser, at Ruheden kun
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holder sig, hvis der er brugt et Overskud af Sinanskærver; Grun
den hertil er, at et Tab af Smaaskærver er uundgaaeligt, da det ikke
er muligt for Tromlen at faa trykket dem alle tilstrækkelig fast
ned i Asfalten.

Til Gengæld trykker Trafikken nogle af Smaaskærverne for godt
ned i Kørebanen.

Af denne Grund er det ubehagelige Udseende af en Asfaltbeton.
hvis Overflade er behandlet paa denne Maade, uden Betydning for
Beskaffenheden af dens fremtidige Tilstand, en overdreven Ruhed
i Begyndelsen er endda nødvendig for at sikre en tilstrækkelig stor
i)ermanent Ruhed.

Erfaringen har endvidere vist, at Tilbøjeligheden til Bølgedan
nelse er betydelig formindsket paa saaledes behandlede Korehane
helægninger.

De engelske Vej ingeniører har den Opfattelse, at Asfaitheton
kørebaner behandlede paa denne Maade under almindelige atmo
sfæriske Forhold i Ruhed er lige san gode som Cementbetonkøre
haner og at de er disse overlegne i Frost og ved IsIng.

Fig. 2. London. Kørebone ved British Museum. Den forreste mØrke Del er for
synet med det ru Overtræk, den lyse bogeste Del endnu ikke. Mon ser, hvor
ledes Fodgwngerovergongen inde »oa Fortovet er ongivet ved Stondere med
Kuglekupler, ude »oa KØrebonen ved lyse Smooploder, indlogt i ,4sfolten.
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Fremgangsmaaden er nem at anvende ved nye Belægninger, men
ikke helt saa nem ved allerede eksisterende. Men de Resultater,
man har opnaaet, er saa gunstige, at man har prøvet at tillempc
Metoden til Anvendelse paa eksisterende Belægninger.

Det er en Selvfølge, at der her er flere Vanskeligheder at over
vinde; først og fremmest er det nødvendigt, at den Asfaitmørtel,
som Smaaskærverne (chippings) tromles ned i, skal klæbe fuld
stændig fast ved den Vejoverflade, der behandles.

I san Henseende frembyder de gamle Coinpriine Asfaltbelægnin
ger de største Vanskeligheder. Men man er kommet ud nver disse
Vanskeligheder ved at opvarme Overfladen med særlige Apparater,
for den Asfaltmørtel udlægges, hvori Smaaskærverne spredes ud.
Disse Apparater virker ved at blæse varm Luft ned mod Vejens
Overflade.

Ved flere Aars Erfaring er man naaet til følgende Resultater:

Gamle tromlede A s[altbela’gn inger.
Den gamle Asfalt gøres blød ved Opvarmning og hakkes op,

— en mindre Mængde Asfalt (sheet asphalt) hældes ud og blan
des med det gamle Materiale,

Fig. 3. London. Fodgængerovergange. angivet pav Fortovene ved Standere, i
Kørebanen ved lijse Smaaplader og midt i Gaden en Refuge med Lygte og
Trufjkf?)r. I Kôrebuzien er skrevet »Look Ieft<.
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Laget tromles let,
— den nødvendige Mængde asfaithlandecie Skærver (precoated

chippings) lægges ud.
Tromlingen gøres færdig.
Behandlingen med varm Luft udføres med Omhu, saa den gamle

Asfalt ikke brændes eller beskadiges; dette naas ved Brug af eg
nede Redskaber og øvet Arbejdskraft.

Hvor Arbejdet har været udført rigtigt, har det aldrig givet An
ledning til Klage.

Gumle Stobeasfultbelægninger.

— Den gamle Asfalt gøres l)lød ved Opvarmning,
paa den varme Overflade udlægges et nyt Lag Asfaltmortel, nin—
trent 15 mm tykt,

— der tromles let,
—— der udlægges asfaltblandede Smaaskærver,
— der tromles færdigt.

Gamle Coinpriméasfalt- og Cementbetonbelægningei.
—— Overfladen opvarmes, og der udlægges et meget tyndt Lag As

falternulsion,

Fig. 4. London. I KØrebanen er indlagt en Kurve, der angiver den Linie, Vognene

ska! følge. Oninibussen n idi i Billede! reklain erer for 7’ u b 0 r g I. a g e re.
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— dci’ udlægges et Lag Asfaitmortel paa 15 mm eller mere, hvis
det er nødvendigt for at fremstille det fremtidige Tværprofil,

—— der tromles let,
der spredes asfaithehandlede Smanskærver (precooted chip—
pings).

— der tromles færdigt.

De forskellige Operationer skal udføres lige efter hinanden og
kan foretages selv i Regnvejr, blot ikke i for stærk Regn.

Resultatet afhænger især af Asfaltmortelen; denne skal være
tæt og stærk for helt at indhylle Stenmaterialet. Mortc]en er nor
malt sammensat saaledes:

J 50 % Trinidadasfalt -

Bitumen . . i4, %50 % Bitumen (Penetration 200)
Filter 14 %
Sand 71,5 %

Fig. 5. Paris. Seinen med Louiire og I’ont du Caroussel. Pua Billedet ses buade
Perronnets gamle Støbejernsbro, tIer nu ikke mere kan bære, nuz’nlig den tunge
OmnnibizskØrsel. Den afløses af en nq Bro, der .çe.ç under Bijqninq midt i Billedet.

100 %
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Hvis Asfaitmørtelen ikke er rigtigt sammensat, bliver Resulta
terne daarlige. Enten vil Smaaskærver, der ikke sidder fast, blive
revet løse, og Overfladen bliver hurtig glat, eller ogsaa vil Skærverne
l)live trykket ned i Vejen, og Resultatet bliver det samme.

Resultatét afhænger ogsaa af Varmeapparaterne; nogle Appa
rater med Flammekaster giver en meget ujævn Fordeling af Varmen;
paa nogle Steder l)rændes Asfalten, og paa andre Steder opvarmes
den utilstrækkeligt.

Men hvis man anvender de rigtige Apparater og den rigtige Asfalt
mørtel, mener de engelske Vejingeniører, at Fremgangsmaaden er
den rigtige, saa det vil blive muligt at udrydde de glatte Asfaithelæg
finger.

Man synes i England langt mere end her i Landet at ville vejlede
baade det kørende og det gaaende Publikum.

l)et gaaende Publikum vejledes ved Fodgængerovergangene ved,
at der ved disse indlagt i Kørebanen med store og tydelige Bogstaver
er skrevet f. Eks. »Se til hojre<, »Se til venstre< o. s. v.

De kørende vejledes f. Eks. ved, at der ved Gadeudmundinger er
lagt de Kurver ind, som Vognene ved Drejninger skal følge, og Vej
ledningen følges og synes at være til udmærket Hjælp.

Ved Fodgængerovergange er Stedet afmærket ved gule kugle-
formede Kupler paa Enden af en Opstander, og i Kuplerne bliver om
Aftenen tændt Lys, og ogsaa disse Afmærkninger synes at virke
fortræffeligt.

LIDT OM VEJSKILTE
Af Ingeniør, cand. polyt. Erik Esmurk Olsen.

Sidste Efteraar havde jeg i Helsingør Lejlighed til at lægge
Mærke til, hvor mangelfuld cii Vejafmærkning kan være. Det er
imidlertid ikke min Mening at rette en Kritik specielt mod Hel
singør, da Forholdene paa dette Omraade omtrent har været lige
saa mange Steder hele Landet over, men blot vise nogle Eksempler
paa gode og daarlige Afvisere.

Der har i Aareues Løb rundt om i Landet været prøvet med
forskellige Skilte og Afvisere, saa det har været en broget Sam
ling at se paa; dette betyder dog ikke, at alle Afviserne har været.
daarlige, men dette vil jeg komme tilbage til. I Helsingør findes
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en hel 1)el forskellige Typer. Flest er der vistnok af de meget om
talte Tholstrup-Skilte, der dog ikke alle Steder sidder lige heldigt.
Helsingør Kommune har selv anbragt en Del rundt omkring, navn
lig i Udkanten af Byen, og endelig er der andre, der ligesom Thol
strup-Skiltene er opsat af private. Først skal vises nogle Fotogra
fier fra Helsingør, hvor Skiltene er anbragt haade paa hensigts
mæssige og ikke hensigtsmæssige Steder.

Fig. 1.
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Fig. i viser et af de bedst opsatte i Byen, idet det med sin sort-

gule, emaillerede Plade sidder paa en Mur, der er malet med en
sherk lyseblaa Farve, der danner en udmærket Baggrund for Skiltet.

Men vender Fotografen sig om og ser den modsatte Vej (Fig. 2).
skal han omtrent lede efter Skiltene, idet disse, som det ses, er
gemt i Krogene ved Husene. (Der er som bekendt ensrettet Trafik

Fig. 4.
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her i St. Annægade.) Det forekommer mig merc rationelt at an
bringe dem enten paa egne Standere eller paa Stativer, saa de
rager ud fra Husene.

Paa Gadekrydset ved Kirkegaarden sidder Skiltene saaledes, al
man, naar man Syd fra kommer ad Tvedesvej, helst skal læse alle
Reklamerne igennem, for man naar op til de to Skilte, der her er
anbragt alt for højt (Fig. 3).

Fig. 5.

Fig. 6.
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Kommer man fra Ndr. Strandvej ad Marienlyst Allé til samme
Kryds, ser man Skiltene i ca. i m Højde over Jorden (Fig. 4).
Desværre stod der ikke, da Billedet blev taget, som jeg en anden
Dag oplevede det, nogle Mennesker lige foran og snakkede. De
skjulte da ganske Skiltene.

I Helsingør er mange af Gaderne spærrede for Motorkøretøjer,
da de er saa smalle. Spærringsskiltene bestaar af runde Plader

Fig. 7.

Fig. 8.
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med tre Prikker og ved Siden at et lille Skilt, hvorpaa Forbudet
staar.

En ganske morsom Samling af Skilte ses ved Indkørslen til
Bjærgegade fra Akseltorvet. Her er der foruden de almindelige
anbragt et lille paa selve Husmuren. Det er muligt, at dette er det
oprindelige, som har faaet Lov til at blive siddende, men det fore
kommer temmeligt overflødigt (Fig. 5).

Det Sted i Byen, hvor der først og fremmest burde være opsat
et Skilt, er, hvor St. Annægade udgaar fra Stengade (Fig. 6). Det
eneste, der her angiver, at man skal til venstre til Ndr. Strandvej,
er den Stribe at Færdseissoin, der gaar midt i Gaden, og saa et
Skilt, der er opsat at kgl. dansk Autornobilklub. Dette Skilt, der
sidder højt oppe og i venstre Side, skal dog ikke opfattes som, at
Automobilkorsel er forbudt videre ad Stengade, hvad man maaske
kunde fristes til at tro. Paa dette Sted vilde det være det aller
bedste, om der 1)1ev anbragt en vinget Afviser med Paaskriften
»Ndr. Strandvej< lige overfor St. Annægade i Stengades østlig&Side.

I det hele taget skal man være absolut stedkendt for at finde
Vej til Ndr. Strandvej fra Færgepladsen, idet der, naar man naar
Stengade, ikke er noget som helst, der tyder paa, at man skal til
højre og senere til venstre for at naa Ndr. Strandvej.

En Tur ud ad Gurrevejen viser de mest forskelligartede Skilte.
Gaar man ud fra det førnævnte Kryds ved Kirkegaarden mod Nord
vest ad Nyvej til det Hjørne, hvor Marienlyst Allé og Møllebakken
begynder, finder man ingenting, der angiver, at Vejen til højre

Fig. 9.
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fører til Ndr. Strandvej. Derimod ser man ved nærmere Eftersyn
af Huset et lille Skilt i blaa Emaille, der viser til venstre »Til Es
rom og Gurre«. Det er aldeles utydeligt paa blot 20 m Afstand
(Fig. 7). Vi fortsætter op ad Møllebakken, og hvor Gurrevejen og
Esromvejen skilles, stod sidste Efteraar dette morsomme Skilt, der
i hvert Fald har været tydeligt nok, men er en Del skamferet (Fig.
8). Det var opsat af private, men det er imidlertid borte nu, og
tilbage er der kun Fig. 9, der viser til Gurre.

Vi naar videre ad Gurrevej til Krydset ved Belvederevej (Fig. 10).
Her staar et af Helsingør Kommunes egne Skilte, nogle udmærkede,
store, tydelige Skilte, der er belyst om Natten. Bogstaverne er sorte
paa gul Bund. Saadanne har Kommunen opsat flere Steder, navnlig
ved alle Kongevej ens Skæringer med betydende Veje fra Belvedere
vej og ind mod Byen. I denne Forbindelse maa ogsaa nævnes den
i Skæringen mellem Ndr. Strandvej, Classensvej og St. Annægade
anbragte Søjle, der er efter samme Princip, tydelig og klar (Fig. 11).
Alligevel er der, som det ses, paa Plankeværket bagved sat nogle
Skilte op, der viser til Ndr. Strandvej og Kronborg. Disse sidste
forekommer noget overflødige.

Der kunde jo nævnes mange flere forskellige Typer paa Skilte,
og som et Eksempel paa den mest forskelligartede Afmærkning,
samlet paa eet Sted, vises her et Fotografi af Vejkrydset i km Nord
for Krusaa i Sønderjylland (Fig. 12). Her ses de store Skilte i alle
fire Hjørner, malet med sort paa gult og staaende helt nede ved
Jorden. De er ganske fortrinlige, da de ses godt baade om Dagen og

Fig. 10.
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om Natten. Desuden findes der en hel Del, opsat af private Fir
maer.

Nu er der jo kommet en Henstilting fra Overvejinspektoratet om
Opsætning af ensartede Skilte med røde Bogstaver paa hvid Bund,
og de er ved at blive opsat i nogle Amter. Om det er den bedste
Type, der er valgt, skal jeg ikke udtale mig om, her vil jeg blot
gøre opmærksom paa et Par Ting angaaende disse. Jeg forstaar
ikke rigtigt, hvorfor der ikke i Meddelelsen fra Overvejinspektoratet
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staar noget om at Skiltene skal have udhævede Bogstaver. Ganske
vist vil de blive noget dyrere end de helt plane Emailleskilte, men
de har utvivlsomme Fordele, idet de for det første ikke saa let bli
ver ramponerede, og navnlig Emailleskiltene er ofte blevet øde
lagt ved Børns Stenkast, de er lette at male op, og de reflekterer
ikke Lyset saa kraftigt, at man ikke kan læse dem, hvad derimod
ofte er Tilfældet med de plane. Bogstaverne vil ogsaa træde tyde
ligere frem end ellers. Man kan se mange af dem paa de svenske
Hovedveje, hvor de fleste Skilte er med udhævede Typer. Endelig
mener jeg, at de nye Afvisere bør mønsterbeskyttes, haadc hvad
Form og Farve angaar, saaledes at de kørende, naar de ser et saa
dant Skilt, straks er klar over, at det er en Afviser, de har over
for sig, og samtidig burde det efter min Mening ikke tillades pri
vate at opsætte Vejskilte, da det kun kan bryde den paahegyndte
Ensartethed af Afmærkningen.

TILSYN SAM’!’ ØKONOMISK OG TEKNISK
ASSISTANCE VED DE OFFENTLIGE BIVEJES

VEDLIGEHOLDELSE OG OMBYGNING
Af AmtsvejinspektØr C. A. Christoffersen.

I § 12 i Lov af 21. Juni 1867 om Bestyrelsen af Vejvæsenet og
Udredelse af llekostningerne samt UdfØrelsen af Arbejdet ved of
fentlige Vejes Anlæg, Istandsættelse og Vedligeholdelse paalægges
det som bekendt Amtsraadene for Landets Vedkommende at føre
Tilsyn med, at Bivejene holdes i saadan Stand, som efter deres
Betydning og de stedlige Forhold maa anses for passende. Skulde
et Sogneraad forsømme at holde en Bivej i tilbørlig Stand, kan
Amtsraadet, saafremt Manglerne ikke er afhjulpne inden en Ved
kommende forelagt Frist, lade det forsømte Arbejde udføre for
Sognets Regning.

I E. Hammerich’s Haandbog om Land- og KØbstadskomrnu
nernes Vejvæsen er det anfØrt, at Amtsraadet alene har at skønne

over, hvilke Foranstaltninger, der skulde træffes, for at bringe
Vejen i forsvarlig Stand, uden at Sogneraadet kan bringe de her
omhandlede SpØrgsmaal for Domstolenes Afgørelse jfr. U. f.
R. 1871 Pag. 635.
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I Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse fra 1870 kan detendog paalægges Sogneraadet at grundforbedre en Bivej eller ekspropriere Jord til Udvidelse, dersom det maa anses nødvendigt.Til at føre det ommeldte Tilsyn med Kommunernes Bestyrelse afBivejene benyttes i Reglen det til Amtsvejvæsenet knyttede Vejpersonale, VejinspektØr og Vejassistenter. I nogle Amter føres Til-synet med Bivejene af Amtsraadets Medlemmer clistriktsvis enten
alene eller i Forbindelse med Vejpersonalet.

I Aarhus Amtsraadskreds føres Tilsynet alene af Vejinspek
[Øren og en Ingeniør, der fortrinsvis er ansat som Bivejsassistent.l)er føjes ingen regelmæssig aarligt Tilsyn med Afgivelse af Rap
Port e. I., men der udØves lejlighedsvis Eftersyn, hyppigt paa den
Mande at vedkommende befarer en Kommunes Veje og derefter
aflægger Sogneraadsformanden et Besøg og drØfter med ham derring som Besigtigelsen kan give Anledning til.

Det er mit Indtryk, at den tvangsmæssige Side af Sagen saa at
sige ingen Rolle spiller mere. Der er vel i de sidste 10 Aar sendti Skrivelse i Gennemsnit aarlig fra Amtsraadet efter Klage eller
if Vejinspektøren til et Sogneraad med Paalæg om at bringe et
Vejstykke i Stand, og disse Panlæg er alle blevet efterkommet.
Kravene fra de Vejfarende og da navnlig fra de MotorkØrendes
Side er saa store, vedvarende og højlydt fremsatte, at Sogneraa
dene ikke kan sidde dem overhØrig. Amtsraadenes Minimumskrav
vil Sogneraadene af de nævnte Grunde være nødt til at opfylde.
Samtidig med at den tvangsmæssige Side svinder ind, vokser den
langt stØrre og interessantere Side, den raadgivende.

Allerede i Loven af 1867 er det i § 10 bestemt, at Amtsraadet
bØr beordre Amtets VejinspektØr til at yde den fornødne Bistand,
naar betydeligere Arbejder, deriblandt Broanlæg, forefalder pan
Bivejene, ligesom Amtsraadet, naar Bekostningerne ved saadanne
Arbejder maatte være altfor byrdefulde for det vedkommende
Sogn, kan tilstaa samme et Bidrag af Amtsrepartitionsfonden.
Nævnte Bistand og Bidrag er foruden ved Broanlæg formentlig
hovedsagelig ydet ved ny Vej anlæg, Bakkeafgravning, Udretning
af Vejsving o. I. Af nyere Foreteelser paa dette Omraade kan for
Aarhus Amtsraadskreds nævnes, at Amtsraadet i 1926 vedtog at
yde Tilskud til Sognekommunerne til IndkØb af Maskintromler,
naur et passende Antal Kommuner slog sig sammen om en
Tromle. Dette medførte at 34 af Amtsraadskredsen 36 Kommuner
i Løbet af Ca. 2 Aar fik en Tromle enten til en Kommune alene
eller 2 eller 3 sammen alt efter StØrrelse og Lysten til Samarbejde.
Tilskudets Størrelse fastsættes til 2,000 Kr. plus l2 Kr. pr. km
Vej, plus 17 4 Øre pr. Indbygger indenfor det Omraade den en-
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kelte Tromle skulde betjene. Der anskaffedes ialt 22 Tromler, og
Amtsfondens samlede Tilskud androg 79,100 Kr.

Samtidig vedtog Amtsraadet at oprette en ny teknisk Vejassi
stentstilling, hvis Indehaver, der blev mig, fortrinsvis skulde fØre
Tilsyn med Bivejene.

Det vakte ikke udelt Begejstring, da jeg begyndte at komme
rundt i Sognekommunerne. Der lØd fra flere Sider Beklagelse over,
at Amtsraadet igennem en fly Assistent nu vilde gøre Indgreb i
det sidste Oinraade, som Sogneraadene havde fri Bestemmelse
over, nemlig Vejvæsenet, idet alle andre Omraader næsten helt var
fastlagt ved Lovbestemmelser. Ef terhaanden som det gik op for
Sogneraadene, at det var Amtsraadets og VejinspektØrens Mening,
at Bivejsassistenten skulde være til Hjælp med Rand og Vejled
ning men ikke Øve Tvang, faldt Sindene til Ro, og der kom i Ti
dens Løb et udmærket Samarbejde i Stand pan mange Maader.

Den fØrst foreliggende Opgave var at faa udnyttet de anskaf
fede Tromler paa bedste Maade. Foruden ved Samtaler med og
Forklaringer til de enkelte Sogneraadsformænd og -medlemmer,
TromlefØrere og Vejmænd, hvor jeg traf dem ved Arbejdet, søgtes
Vejledning givet ved smaa Kursus. Disse afholdtes paa passende
Steder rundt omkring i Amtet for 5—6 Kommuner ad Gangen
for Sogneraadsmedlemmer, TromlefØrere og Vejmænd. I LØbet af
Formiddagen instruerede jeg vedkommende TromlefØrer og Ar
bejdsholdet, der skulde demonstrere Udførelsen af det troinlede
Dæklag om Eftermiddagen. Det var da lagt saaledes til Rette, at
(ler pan forholdsvis kort Tid kunde vises Oprivning, Skærveud
lægning og Tromling under Grusning og Vanding. Efter Forevis
ningen fik Mødedeltagerne som oftest ved et Kaffebord et kort
Foredrag om de Ting, der særlig bør iagttages ved det tromlede
Dæklag, lige fra Valget af de forskellige Materialer og deres Be
handling indtil de ligger i den færdige Vej. Da Sogneraadsmed
lemmer skifter temmelig hurtigt, har der i den senere Tid været
enkelte Henvendelser om paany at faa afholdt saadanne Kursus.
Vinder Tanken større Tilslutning, vil vi rimeligvis gøre det om
igen, selv om det nu synes mindre paakrævet, da der efterhaanden
er uddannte mange habile Tromleførere og Vejmænd.

I August 1928 vedtog Aarhus Amtsraad en Vejledning til
Brug ved Sogneraadenes Behandling af de under Amtsraadets Til
syn staaende offentlige Biveje i Aarhus Amtsraadskreds«.

Heri er bl. a. anført, at der bør tilstræbes en Bredde mellem
indvendige GrØftekanter paa 7,5 m for 1. Kl. og 6,0 m for 2. Kl.
Biveje med en KØrebanebredde paa henholdsvis 4,5 m og 3,0 m.
Desværre maa det indrØmmes, at der hidtil kun er opnaaet meget
smaa Resultater i Henseende til Planumshreddens Udvidelse til
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de anfØrte Maal. Den hyppigst forekommende Udvidelsesmaade
bestaar i, at man simpelthen sløjfer den ene eller begge VejgrØfter
helt eller delvis, med eller uden Nedlægning af Drænledninger i
Bunden. Metoden har efter min Mening mange iøjnefaldende
Ulemper. Vejledningen indeholder iøvrigt Forskrifter om Vejenes
almindelige Vedligeholdelse og Pasning.

Foruden Tilsyns- og Raadgivningsarbejdet kom Udarbejdelsen
af Bro- og Vejprojekter til Forbedring af bestaaende Veje eller
Nyanlæg, der fØrst udførtes for Kommunernes egne Midler med
lidt Støtte fra Amtsfonden og senere for Vejfondsmidlerne.

Det kan nævnes, at den almindelige Regel for Tilskud fra
Amtsfonden har været at yde fra 4 til af den samlede Udgift
til et Vejanlæg, idet der tages Hensyn til hvor stort Jordarbejdet
har været i Forhold til hele Arbejdet. Til Ombygning af Broer,
der udføres af Beton eller Stenpiller med Jernbetondæk, ydes Til
skud lig med Udgiften til Forskellen mellem Bredden af den nye
og den gamle Bro.

I Aarhus Amtsraadskreds findes ingen offentlige Biveje, hvor
\Tedligeholdelsesarbejderne udføres direkte under Amtsvejvæse
nets Ledelse og med en procentvis Deling af Udgifterne mellem
Kommunekasse og Amtsfond, saaledes som det praktiseres i nogle
Amter.

Det næste større FremstØd til Hjælp til Bivejenes Forbedring
fandt Sted i 1933, da Amtsraadet bevilligede 10,000 Kr. i Tilskud
til Overtjæring af Bivejene. Tilskudet fordeltes mellem de Kom
muner, der søgte, og paa nærmere fastsatte Betingelser, hvoraf
kan nævnes:

Valget af Vej strækning skulde godkendes.
Den paagældende Strækning skulde tidligere være forsynet

med mindst eet tromlet Dæktag og have et nyt tromlet Dæklag
umiddelbart fØr Overtjæringen.

Vejbefæstelsen skulde have en l3redde af mindst 3,5 m og en
Tykkelse paa mindst 20 cm.

Tilskudet ydedes paa den Maade, at Amtet leverede og betalte
Tjæren, medens alle andre Udgifter til Afdækningsmateriale og
Arbejdets UdfØrelse afholdtes af Kommunen. Vi regner med at
Udgifterne ved denne Ordning deles nogenlunde ligeligt mellem
Amt og Kommune, og man slipper for Mellemregnskab, da hver
Part har betalt sine Udgifter direkte.

De Kommuner, der ønskede det, og det er langt de fleste, har
faaet Lov til at laane en af Amtsvejvæsenets smaa Tjæremaskiner
og en uddannet Mand til at passe den, mod at betale Transport
udgifterne og LØnnen til Manden, men ingen Lejeafgift af Mn
skind.
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Vejassistenten kontrollerer, at de givne Bestemmelser over
holdes, og vi har været ret strenge med ikke at tillade nogen Af
vigelser. Naturligvis kan Overfladebehandlingen foretages med
godt Resultat paa flere Maader, men vi har for ikke at skaffe os
mere Arbejde end nødvendigt holdt paa, at de givne Bestemmel
ser og Anvisninger nøje maa følges.

Tilskudet strakte til til ca. 1/2 km Vej eller Ca. 1,000 Kr. for
hver ansØgende Kommune, og det er pudsigt nok, i de følgende
Aar, hvor Bevillingerne blev større, voksede Antallet af Kom
muner i samme Forhold, saa at der stadig blev til Ca. 3 km i
hver Kommune.

Amtsfondens Tilskud har været 10,000 Kr. i 1933—34, 20,000
Kr. i 34—35, 25,000 Kr. i 35—36, og 30,000 i 36—37.

Det har været meget morsomt at arbejde med disse Tjærebe
villinger og at se, hvordan Tiltroen til Overfladebehandlingens
Egnethed er vokset gennem Aarene. Vort Maal er at faa Sogne
raadene til at overtjære Bivejene ogsaa efter at Tilskudene hØrer
op og til at indse det rigtige i, at der ikke mere bør udføres Lag
belægninger uden at de straks overfladebehandles.

Tilskudene er foruden at være en økonomisk Hjælp for Kom
munerne et Middel til at vise Sogneraadene Overfladebehandlin
gens Velegnethed og en Maade, hvorved man ret detailleret kan
faa Lejlighed til at vise •dem, hvorledes denne Vejbehandling ud
føres.

I de senere Aar er der kommet et betydeligt Arbejde ved Pro
jektering og Tilsyn ved Arbejdets Udførelse af nye Vejanlæg, Ud-
bygninger, Reguleringer o. 1., hvortil der ydes Tilskud af Vejfon
dene. Dette Tilsyn er i de Kommuner, hvor der ingen anden tek
nisk Hjælp er, ret omfattende, lige fra at være Sogneraadet be
hjælpelig med de nødvendige Arealers Ekspropriation og Taksa
tion, til at foretage Afsætninger ved Anlæget og føre Tilsyn og
Kontrol med EritreprenØrer eller Arbejdere ledet af en Ve,jmand
eller Formand.

Hos os, som antagelig mange andre Steder, han vi maattet ud
fØre mange Projekter, der foreløbig ikke er bevilget Vejfondstil
skud til, og hvortil der maaske ikke nogensinde kommer Tilskud.
En l3emærkning i Skr. af 10. Januar 1933 fra Overvejinspektora
tet om, at det vil være af Betydning, om det kan anføres, at Pla
ner er udarbejdede, saaledes at Arbejdet meget hurtigt kan sæt
tes i Gang, har faaet den uforudseelige Følge, at der siden jævn
lig er kommet Anmodning om at fan udarbejdet et eller andet Vej
projekt, selv om der ikke er Vejforidstildelinger forestaaende med
den Begrundelse, at det er rart at have Projektet liggende derovre
i København. hvis der pludselig skulde komme en Bevilling.
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Hidtil har al Projektering og Tilsyn med Vejanlæg været gratis
for Kommunerne, men fornylig har Amtsraadet vedtaget, at der
for (le Vejarbejder, hvortil der ydes Tilskud af Vejfonden, skal
ydes Flonorar til Amtsfonden efter IngeniØrforeningens Normer,
antagelig dog saaledes, at de Kommuner, der har Kommuneinge
niØr eller anden tilsvarende teknisk Assistance, yder Honorar efter
Skalaen for skitseret Projektering.

At Sogneraadene har en stærkt voksende Forstaaelse af, at tek
nisk Hjælp er nødvendig ved Vejarbejderue, illustreres bedst ved
den Oplysning, at der i 1926 var een Kommune i Aarhus Amts
raadskreds, der havde KommuneingeniØr, medens der nu er 5. I
disse store, bymæssigt hebyggede Kommuner er vort Arbejde nu
ret minimalt, men i de resterende mere landlige Kommuner er
Arbejdet vokset saaledes, at vi har maattet ansætte en KonstruktØr
udelukkende til Hjælp ved Opmaaling og Tegning m. v. for Bl
vejsassistenten. Der arbejdes endda fra Kommunernes Side pan at
faa ansat endnu en Bivejsassistent ved Arntsvejvæsenet.

For Fuidstændighedens Skyld skal jeg til Slut nævne saadanne
almindelige Oplysningsmaader. som Foredrag i Sogneraadsfor
eningen og mindre Artikler i Dagbladene. Med i eller 2 Aars Mel
lemrum kommer der Henvendelse fra Foreningen om at holde et
Foredrag eller indlede en Diskussion om et nærmere angivet
Emne. Den sidste Drøftelse her drejede sig paa Amtsraadets For
anledning om Cirkulæret af 4. Juni 1924 fra Min. f. off. Arb. om
Stenslagning langs Vejene. Der viste sig stærk Forstaaelse af at
følge Amtsvejvæsenets Eksempel og helt opgive sin Ret til Skærve
slagning langs Bivejene, og lade den udfØre pan særlige Pladser
og først udkøre Skærverne pan Vejene umiddelbart før Trom
lingen.

I min sidste Avisartikel slog jeg til Lyd for at aflaste Arbejds
løsheden ved at gøre Bivejene bredere, simpelthen ved at flytte
Vejgrøfterne ca. 2 Alen ud til hver Side, san Vejen forØgedes fra
den hos os almindelige Bredde mellem indvendige GrØftekanter af
5 m til 7,5 m.

Jeg kan ikke slutte en Beretning over dette Emne uden at ud
trykke min stØrste Beundring for det store og uegennyttige Ar
bejde, der udfØres af Sogneraadsformand og menige Sogneraads
medlemmer for at istandsætte og vedligeholde de offentlige Bi
veje. Lad være, at der mange Gange udføres Ting, der ikke er
helt teoretisk rigtige, og at Resultatet ikke altid svarer til Anstren
gelserne, ligesom der er mange Ønskelige Opgaver, der endnu
ikke er lØst, men disse Mænd udfører et stort, praktisk og meget
billigt Arbejde for Samfundet. Det har stedse været mig en Glæde
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og Fornøjelse, at være Deltager i dette Arbejde, og det er mit
Haab, at man, hvis man foretager Ændringer i de nuværende
Bestyrelsesformer for Bivej ene, maa finde en saadan Form, at
alle disse Kræfter maa bevares aktive og ikke gaa over i en passiv
Tilskuerform.

EN LANGDYSSE FRELSES FRA FORFALD

Journalist Holger Eller!, Holbæk, har i Æra
Holbæk Amt<, Historiske Aarboger XXX, udgivet
af Historisk Samfund for Holbæk Amt, IX Binds 1.
Aargang 1936, skrevet nedenslaaende Beretning,
som vi tillader os at gengive:

Som det vil vides, udsendte Holbæk Amts Vej væsen for et Par
Aar siden, efter Henstilling fra Historisk Samfund, et Cirkulære om,
at Leverancer af Stenmaterialer, Skærver o. lign., som stammer fra
Dysser og andre Fortidsminder, ikke vil blive modtaget af Vejvæse

net; Cirkulæret tager dog først og fremmest Sigte paa Folk, der
hugger historiske Sten i Stykker og sælger dem. Man mistænker
ikke Kommunerne for at have Kig paa de solide, gamle Oltidssten,
men naar Folk ved, at det bliver besværligt at komme af med Skær
ver af den Art, betænker de sig formentlig, før de griber Hammeren.

Der er imidlertid et Spring fra at udsende et saadant Cirkulære
og til at medvirke ved en Restaurering af et Oldtidsmindesmærke.
Holbæk Amts Vejvæsen har imidlertid foretaget dette Spring. Selv
om der ikke hermed er skabt Præcedens for, at Vejvæsenet vil for
pligte sig til at pleje historiske Interesser ud i Fremtiden, viser
det dog en forstaaende Indstilling, som man maatte haabe alle
Myndigheder var i Besiddelse af.

Oldtidsmindesmærket, der er Tale om, ligger tæt op til Hoved-
landevejen paa Strækningen Stenlille—Saltofte. Det er en Lang
dysse fra Stenalderen. I lange Tider havde dette interessante histo
riske Monument fra gammel Tid ligget hen som en Mødding. Bi
listerne lej rede sig i Ly af det Tjørnekrat, der bredte sig over Dys
sens Midterparti med Kammeret. Madpapir og ølkapsler flød i
rigelig Mængde. Dyssen laa san nær ved Færdselsaaren, at den
fristede stærkt. I Tidernes Løb var den store Dæksten paa Kamme
ret faldet ned.

Vejvæsenet henledte Holbæk Museums Opmærksomhed paa
Dyssens sørgelige Tilstand. Nationalmuseet blev underrettet, men
det mantte beklagende meddele, at man ikke for Tiden havde Midler
til at restaurere Dyssen. Det var den gamle Historie.

Amtets Vejvæsen vedtog san at tilbyde Nationalmuseet den for-
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nodne Arbejdskraft ved Mindesmærkets Istandsættelse, og hermed
var der skabt Mulighed for at faa Dyssen sat i anstændig Stand.
\rejvæsenet anstillede den Betragtning, at man var interesseret i
at faa Vejbilledet saa smukt som muligt. Gaardejer Ludvig Nielsen,
paa hvis Mark Dyssen ligger, viste ogsaa stor Interesse for Sagen
og medvirkede til dens Løsning.

I Foraaret 1935 gik en større Arbejdsstyrke i Gang med Restau
reringen under Ledelse af Konservator Raklev fra Nationalmuseet.
Hr. Raklev, der stammer fra Sognet ved Kalundborg af samme
Navn, er som bekendt Ekspert i Gravhøjes og Dyssers Fredning
og Istandsættelse. Det frodige Tjørnekrat fjernedes sammen med
alle Spor efter de talrige Madpakke-Frokoster. Den store Dæk-
sten, der vejede Ca. 5 Tons, blev bragt paa Plads. Det var et be
sværligt Arbejde. I flere Dage tumlede man med Dunkrafte, inden
Kammeret fik sin naturlige og værdige Afslutning. Stenens An
bringelse med de moderne Hjælpemidler gav et levende Ind
tryk af, hvilke Besværligheder Stenalderfolkene maa have haft
med deres primitive Hjælpekilder. Den frigjorte Stenalderhøj be
plantedes med Græs. Arbejdet heskæmmede ikke Vejvæsenets For
modninger. Dyssen, der nu dukkede frem af Tornerose-Tjornen,
præsenterer sig smukt ud mod Vejen. Den er i en saadan Stand,
at ingen vil finde paa at krænke Stedets Fred med Madpapir. Det
fortælles, at da en kendt Mand fra Holbæk Amt for første Gang
saa Langdyssen efter Restaureringen, udbrød han spogende: Her
maa da mindst ligge en Sogneraadsformand begravet. Vedkom
mende havde aldrig anet, at der var et Oldtidsmindesmærke paa
dette Sted.

Langdyssen, der blev frelst fra Forfald, blev fredet i 1891. Den
er velbevaret og karakteristisk. Landevejen ved Saltofte Bakke
er iøvrigt omgivet af en Række Dysser, blot ligger de længere inde
paa Markerne end den omtalte. Her har aabenbart ogsaa i Old
tiden været en befærdet Vej.

Den Forstaaelse, Amtsvejvæsenet har vist ved Saltoftedyssens
Restaurering, er saare paaskønnelsesværdig. Som man vil forstaa,
raader Nationalmuseet ikke over tilstrækkelige Pengemidler til
Arbejder at den Slags. Turistmæssigt og paa anden Maade vilde
det betyde meget, om Danmarks gamle Oldtidsminder, der ligger
ved vore Hovedlandeveje, blev sat i en saadan Stand, at de frem
træder paa en værdig Maade. De er en karakteristisk Del af Land
skabet, noget at det, som giver den specielle danske Tone. Ud til
Alfarvej burde denne Tone, dette Ansigt, være paa præsentabelt
som vel muligt. Det omtalte Tilfælde viser, at Myndighederne er
at faa i Tale i denne Sag.
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ERFARINGER OG SYNSPUNKTER VEDRØRENDE

BITUMINØSE BELÆGNINNGER
Af Afdelingsingeniør Smith-Hansen.

Foredrag i Dansk Ingeniørforenings Arbejdsgruppe for Vejbygning og
Byplanlægning Torsdag den 27. Februar 1936.

Spørgsmaalet de bituminose Vejbelægninger har i de sidste 10
Aar været behandlet saa ofte, saa grundigt og i saa mange forskel
lige Belysninger, laboratoriemæssigt og praktisk, teknisk og økono
misk, at det næppe vil føles urimeligt, om en Mand udenfor Bran
chen opkaster det Sporgsmaal, om vi da aldrig bliver færdige med
at drøfte de bituminøse Belægninger. Er Problemet i det hele af
en saadan Beskaffenhed, at man ved en rationel og ingeniørmæssig
Behandling kan naa til nogenlunde almengyldige Resultater, som
kan anerkendes af alle? Staar vi i bekræftende Fald nærmere ved
Spørgsmaalets Løsning i Dag end for 10 Aar siden, og har Proble
met endelig en saadan økonomisk Rækkevidde, at det kan motivere
den Indsats af Tid, Kræfter og Penge, der har været ydet gennem
de Aar, det har staaet paa Dagsordenen?

Ja, enhver Vcjbygger, der i Praksis og under meget varierende
Forhold har staaet overfor Valget af Belægning, vil sikkert føle med
sig selv, at Problemet eksisterer, og at Vanskelighederne er af en
saadan Art, at de ikke paa sædvanlig Maade kan tages i Regning,
og alene dette maa ingeniormæssigt føles utilfredsstillende.

Spørgsmaalet, om vi i Dag staar Sagens Løsning nærmere end
for 10 Aar siden, maa besvares med baade ja og nej. Videnskaben
har naturligvis ikke paa dette Omraade staaet stille i de forløbne
Aar, og mange smukke Resultater er naaet i Laboratorierne og Fa
brikkerne, men for hvert Problem der bliver løst, og for hver Be
lægning der afklares, kastes der 2—3 nye ud. Navne som Pulver
asfalter (5—6 forskellige), Emulsionsbeton, syntetiske Støbeasfalter,
Gut back-Asfalt og tynde Dæklag giver et lille Udvalg af de nye
Problemer, vi er blevet velsignet med i de sidste 5—6 Aar, og som
Helhed tror jeg, man kan sige, at Forholdene for den praktiske Vej-
ingeniør ligger mere uoverskuelige og kaotiske i Dag end nogen
Sinde, og at Rationalisering og Standardisering kun i meget ringe
Grad er naaet at trænge ind paa dette Omraade.

Den økonomiske Betydning af Spørgsmaalet fremgaar af de paa
Tabel i anførte Tal, der for henholdsvis Købstæder og Amter viser:

1. Længden og Værdien af de permanente og halvpermanente
Dæklag.
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Tabel 1.

Permanente og halupermanente bituminøse Belægninger.

Tilvækst’ Pris Ud ift Antal Værdi
Belægning

pr. km Is. km pr. L_.
/4—.l5 /4—36 Pr. km Ialt Mill.

Stampe-ogStaheasfalt 3.5 65.000 230 82 50.000 4.100
) Asfaitheton 3.4 55.000 190 84 40.000 3.35

Tjærebeton 1.2 35.000 42 21 25.000 0.60
) Pulverasfalter 11.5 35.000 405 10 30.000 1.50

Asfaitmakadam 2.2 35.000 77 22 25.00(1 0.55

llyerne ialt 21.8 944 262 10.10

Stampe- og Støheastalt 0 3 20.000 0.06
Asfaltbcton 15.1 32.000 48(1 170 21.1)1)0 4.08
Tjærebeton 24,7 24.000 590 155 20.1)01) 3.10
Pulverasfalter 41.0 24.000 980 125 21.000 2.62
Asfaltmakadam 0 15 15.000 0.23

- Tynde l)æklag 83.2 14(100 1170 250 13.000 3.25

Amterne ialt 164.0 3220 718 13.34

Aartig Udgift.

Byerne Amterne f Hele Landet

Aarlig Tilvækst af nye Dæklag c. 950.000 c.3.200.000 4.150.000

0/ Renter at Anlægskapital 50)1.1)0(1 670.00)) 1.170.00))

Vedligeholdelse og Afskrivning B. /0 600.000 94)1.001) 1540.000

Ialt 2.050.000 4.810.000 6.860.000

2. Den aarlige Tilvækst af samme og Værdien heraf.
3. Den samlede Værdi, samt den aarlige Udgift til Forøgelse, For

rentning samt til Vedligeholdelse og Afskrivning af de perma
nente og halvpermanente Dæklag.

Det fremgaar heraf, at den aarlige Udgift maa anslaas til Ca.
7 Mill. Kr., og hermed er Sagens økonomiske Rækkevidde tilstræk
kelig paavist og dermed formentlig ogsaa Berettigelsen af vore fort

satte Anstrengelser for at faa Spørgsmaalet yderligere belyst.



1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 227

Efter denne Indledning skal jeg nu gaa over til en Redegørelse
fra en Del Forsøg og praktiske Erfaringer vedrørende bituminøse
Belægninger i Aarhus Kommune og de Slutninger, der kan drages
heraf.

Forsogsbanen i Vester Allé.

Aarhus Kommunes Forsøgsbane er anlagt i Vester Allé i 1930
med 7 forskellige Belægninger og i 1931 med yderligere 5 Belæg
finger.

Tabel 2.
Forsøgsbanen i Veslerallé.

. Slid pr. Aar pr. Færdsel
Belægning 1000 Ts.M/M Ts. pr. M

Stobeasfalt ,,Sati 1.09 1050

Stobeasfalt (Dansk Asfaitfabrik). 1.05

(Th. Christensen) 1.00

Asfaltheton 1.15 1050

Tysk Dammann 1.49 1050

Stah]as 1.53

1.35 »

l{oralasfalt 2.41

Norsk Dammann 1.14

I)ansk l)amrn. (Tysk l)olomit) 1.27

Goudalite 1.4(1

Forsøgsstrækningen i 1930 blev i nogen Grad improviseret efter
Henvendelser fra en Del Firmaer, der ønskede at >udstille< deres
Varer. Ved denne Irnprovisering blev der ikke ofret Profileringen
og Vandafledningen tilstrækkelig Interesse, og et Par Belægninger
midt paa Strækningen er af denne Grund omlagt uden at være slidt,
medens 3—4 andre efterhaanden er helt eller delvis omlagt paa
Grund af Slid eller Brud. Der findes for Tiden 13 forskellige Bc
lægninger, nemlig.

3 Støbeasfalter,
2 Asfaltbeton’er samt i Car-pave,
6 Pulverasfalter,
i Goudalite-Beton.
Den gamle Belægning var Brosten, der paa den første Stræk

iling blev drevet, paa den anden omsat og trafikeret og her
efter tjener som Fundament. Alle Belægningerne har et Underlag,
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der for Støbeasfalterne bestaar af Icobeton og for Pulverasfalterne
af Icobeton eller tjærede Smaaskærver efter Firmaernes ønske og
for Asfaitheton af et almindeligt Asfaltbeton-Bundlag.

Belægningerne blev sammen med en Del andre undersøgt i For
aaret 1932 af Dansk Vejlahoratorium ved fuldstændige Analyser.
11932 begyndte Kommunen en Række Slidmaalinger, der er fortsat
og foreløbig afsluttet ved en Maaling i December 1935, og endelig
har man i Samarbejde med Færdselspolitiet, der stillede en egnet
Vogn og Maaleinstrument til Raadighed, foretaget Ruheds- og
Bremsemaalinger paa samtlige Belægninger.

Stobeasfalterne.

Der er lagt 3 Prøvestrækninger, henholdsvis af Firmaerne »Sati<,
A/S Dansk Asfaltfabrik, København, og Ingeniør Thorning-Chri
stensen, København.

»Sati<-Prøven viste ved Undersøgelsen visse for en Støbeasfalt
ganske unormale Forhold, som f. Eks. en Hulrumsprocent af 14,
hvilket antagelig skyldes, at der ved Udlægningen var maskinelle
Vanskeligheder og deraf følgende daarlig Kogning og Blanding.
Den i Skemaet viste Analyse af >Sati< hidrører fra en Belægning
i Søndergade, der blev udlagt Dagen i Forvejen af de samme Mate
rialer, samme Blanding og samme Maskine.

Belægningerne 2 og navnlig 3 tilfredsstiller i det store og hele
Normerne. I Praksis har de ligget tilfredsstillende, er tilstrækkelig
ru, har god Slidfasthed, passende Haardhed og er modstandsdyg
tige mod Vejrlig .Af Nr. 3 er dog et Areal paa nogle faa m2 be
skadiget.

Asfaltbeton.

Prøven er udlagt af Firmaet Wright, Thomsen & Kier, Aarhus.
Analysen giver ikke særlig gode Resultater og tilfredsstiller ikke
de danske Normer.

Af Vejlaboratoriets Kommentarer til Analysen kan anføres:
m’Prøven har paa Grund af mindre godt sammensat Stenmuateriale
og trods en god Komprimering ikke faaet tilstrækkelig Tæthed,
idet Hulrum og Porevolumen er for stor. Mængden af Bindemiddel
er under Hensyn hertil lovlig ringe. Belægningen skulde derfor
ventes at have for ringe Modstandsdygtighed overfor Slid og navn
lig Vejrlig<. Dette har dog endnu ikke vist sig, idet Belægningen
ligger smukt, uden Beskadigelser og har et udmærket Slidtal.
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En Prøve fra en Belægning udlagt i 1931 af samme Firma viste
i store Træk samme Forhold. Da Kommunen i 1933 forhandlede
med Firmaet om en betydelig Entreprise i Asfaltbeton, blev der af
Kommunens Teknikere ytret ønske om en Belægning, der i højere
Grad tilfredsstillede de danske Normer. Firmaet var villigt til at
imødekomme dette og ændrede navnlig Kornkurven, idet man til

stræhte at følge Amsterdam-Kurven. Sammensætningen blev daglig
kontrolleret, og der blev udtaget Analyser, som blev undersøgt af

Dons’s Laboratorium i København. Resultatet af Analyserne ses

paa Tabel 3.
Det ses, at Prøverne var meget konstante, at Kornkurven me

get nær fulgte den tilstræbte, samt at Prøven paa alle væsentlige
Punkter tilfredsstlllede Normerne. Belægningerne ligger smukt og
har gode Slidtal, men Værdien af de tilstræbte og opnaaede gode
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Tabel 3.
Analyser vedr. Asfaltbetoiz i Fredensgade, Badevej, Banegaardsgade 1932.

Analyse Nr. Middel- Danske
. tal NormerI 2 1 4

Asfalt i Vægtproccnt 8.7 9.4 9.6 8.8 9.1 8.9 8—15
5 i Volumcnprocent. . . 18.9 20.8 20.7 19.3 20.0 19.9

Hulrumspr. i fasts. Matr.. . 24.3 22.0 23.9 23.1 22.7 23.2
» i indb. Tilst. . . 23.7 22.9 25.2 23.1 23 .323.6 > H. fastst.

Hulrumsprocent 4.8 2.1 4.5 3.8 3.3 3.7 < 5(2—4)

Analyse Nr. Iliddel- Amsterdam

1 — 2 314 tal kurven

Paa Sigte ‘J 7.8 6.6 14.0 10.6 9.9 8 (6—9)
» » Nr. 10 18.6 20.6 14.2 16.0 15.2 16.9 24 (20—26)
“ » 20—40 27.0 25.0 25.8 23.2 29.2 26.0 22 (13—34)
» » » 50—80 19.0 20.0 20.8 20.2 19.4 19.9 22 (13—34)
» » 100—200. . . . 20.8 15.2 22.6 18.6 17.0 18.9 14 (5—24)
< » » 200 6.8 8.4 10.0 8.0 8.6 8.4 10 (7—11)

teoretiske Resultater lader sig naturligvis først bedømme efter en
Aarrække.

Jeg kan oplyse, at Firmaet siden har bibeholdt den ændrede
Sammensætning ogsaa ved Entrepriser udenfor Aarhus.

Car pave.
Prøven er udlagt af Firmaet Wright, Thomsen & Kier, Aarhus.

i 1931 og ligger i en Sidegade med en Færdsel af kun ca. 300 t
pr. m Kørebane. Hensigten med denne Belægning er først og frem
mest at skabe en ru Belægning af en saadan Art, at Ruheden hol
der sig under Afslidningen, uden at denne bliver urimelig stor.
Opbygningen af Stenmaterialet er derfor væsentlig anderledes end
for Asfaltbeton og ligger i det hele nærmere ved en Makadam
Belægning end en Betonbelægning. Kornkurven viser meget lidt
finkornet Materiale og meget grovkornet, og der synes ikke i sin
Helhed at være tilstræbt Minimum af Hulrumsprocent. Meningen
er dog at tilstræbe Minimum af Hulrum i selve Skærverne > Sigte
10 og derefter kun tilsætte saa meget Fyldstof, at det sammen med
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en særlig Behandling af Overfladen er nok til at gøre denne vand
tæt. At denne Tæthed skulde holde sig under Nedslidningen synes
dog ikke umiddelbart indlysende, og Belægningen er som omtalt
ikke rationelt opbygget.

Pulverbelægninger.
Af de oprindelig udlagte Belægninger er 2 udgaaet paa et tid

ligere Tidspunkt, nemlig Koralasfalt og Kyrock, og de skal derfor
kun omtales meget kort.

Koralasfalt indeholdt Tjære som Bindemiddel i en Mængde af
6,9 pCt., hvilket er temmelig meget. Analysen viser 18,4 pCt. Fyld-
stof (lovlig meget) og kun 2,2 pCt. paa Sigte Nr. 10 (for lidt).

Kgrock indeholdt 10,4 pCt. asfaltisk Bindemiddel af stor Haard
hed (Penetration 35). Udlægning og Tromling var derfor kun mu
lig efter Tilsætning af ca. 0,7 pCt. Bitumen af stor Blødhed i Form
af Special-Emulsion. Stenmaterialet indeholdt 30,4 pCt. Fyldstof
(for meget). Belægningen holdt kun Ca. et halvt Aar og afdække
des i 1932 med Stahias.

De øvrige Pulverbelægninger viste alle normale Forhold.
Det ses, at Kornkurverne kun afviger lidt fra hinanden, og de

maa alle kaldes tilfredsstillende. Fælles for dem alle er, at Hul
rumsprocenten i indbygget Tilstand er noget mindre end i fast
stampet Tilstand, hvilket jo er karakteristisk for Belægninger af
denne Type og skyldes deres store Komprimerbarhed. Bindemidlet
er for Tysk Dammann Tjære, for de øvrige Asfalt. Mængden er
passende, Ca. 5 pCt., hvilket er normalt. Haardheden er for Tjæren
meget stor, hvilket formentlig hænger sammen med den store Hul
rumsprocent, idet Tjæren er hærdnet og derved har vanskeliggjort
Komprimeringen.

For Asfaltbindemidlerne er Haardheden ogsaa temmelig stor,
navnlig for Staalslaggerne, hvilket i Forbindelse med den ringe
Hulrumsprocent kunde tyde paa, at der var anvendt et Fluxmiddel,
som efter Fordampningen efterlader Bindemidlet i en haard Til
stand, der, naar Komprimeringen først er afsluttet, vistnok maa
rære en Fordel.

Med Hensyn til Slidfasthed og Ruhed er Belægningerne meget
ensartede. Derimod er der en væsentlig Forskel i deres Modstands
evne imod Vejrlig, og her synes Staalslaggeasfalterne at hævde sig
bedre end Kalk-Belægningerne, der efter en Del Beskadigelser i
Vinteren 1934—35 nu i denne Vinter alle er brudt sammen.
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Goudex.

Goudex er en Emulsionsbeton, der fremstilles ved Blanding i
kold Tilstand af gradueret og præpareret Stenmateriale og en Spe
cial-Emulsion. Præpareringen tilsigter at forøge Stenmaterialernes
Evne til at fastholde Asfaithinderne, navnlig deres Modstand mod at
lade sig fortrænge af Vand, altsaa at gøre dem mere hydrofobe og
derved gøre Belægningen modstandsdygtig mod Vej rlig. Graduerin
gen tilsigter ligesom ved de fleste permanente Belægninger at give Be
lægningen en passende Hulrumsprocent, men Gradueringen tilsigter
her i særlig Grad et bestemt Maa!, nemlig den saakaldte Idealkurve,
som er den Kornkurve den for en bestemt max. Kornstørrelse giver
Minimum af Hulrum, og som det paastaas, at enhver vilkaarlig sam
mensat Stenmasse ved stadig Knusning vil nærme sig og indstille
sig efter. Den paa Forsøgsbanen udlagte Belægnings Kornkurve var
meget langt fra Idealkurven, hvilket vistnok i nogen Grad kan for
klares ved, at Belægningen i den første Tid var temmelig vandholdig
og blev saa stærkt deformeret, at det nærmede sig Æltning, hvorfor
de 2 Lag i den udtagne Prøve var noget blandede.

PrØven blev udlagt i Krydset ved Vestergade, hvor der foruden
den langsgaaende Trafik 1050 t/m tillige findes en tværgaaende
pan ca. 300 t/m. Den krydsende og drejende Trafik paavirkede i
den fØrste Tid den ret lØse og vandfyldte Belægning stærkt, saa
ledes som det var at vente. Et Par mindre Beskadigelser rnaatte
derfor omlægges allerede i 1932, og hele Krydset blev omlagt i
1934. I den ene Gademunding, hvor der ingen krydsende Trafik
var, ligger dog stadig et ca. 4 m langt Stykke af Belægningen, og
da Slidrnaalingsprofilet ligger i dette Stykke, har Slidmaalingerne
kunnet fortsættes. I den forlØbne Vinter er dog ogsaa dette Stykke
blevet stærkt beskadiget og vil til Foraaret helt udgaa, men denne
Belægning maa vel ogsaa efter sin Opbygning siges at have været
»oyerbelastet< med en Trafik af den nævnte StØrrelse.

Slidinaalingerne.

Disse er paabegyndt i August 1932, hvor Goudex, Car-pave,
Norsk og Tysk Dammann havde ligget i i Aar, de øvrige Belægnin
ger 2 Aar. Selv for Pulverbelægningerne maa Komprimeringen der
for antages i det væsentlige at have været afsluttet ved Maalingens
Begyndelse, og der er iøvrigt heller ikke i Maaleresultaterne noget.
der tyder paa større Misvisning hidrørende fra Komprimering. Sam
tidig med Maalingerne paa Forsøgsbanen er der foretaget Slidmaa
linger paa en Del andre Belægninger i andre Gader, hvor Færdselen
ligeledes er kendt.
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Maalingerne er fortsat i Juli 1933—Februar 1934 og med en af
sluttende Maaling i December 1935. De enkelte Perioder har altsaa
været henholdsvis 11, 7 og 22 Maaneder, ialt Ca. 3’/2 Aar.

Færdselen paa Forsogsbanen har været noget varierende, be
gyndende med 950 t/m Kørebanen og jævnt stigende indtil Juni
1935 til ca. 1250 t/rn, hvorefter den ved Aabning af en Parallelgade

faldt til 750 t/m. I Gennemsnit for hele Perioden har Færdselen
andraget 1050 t/m Kørebane, hvoraf ca. 7 pCt. Hestetrafik.

Mualingerne sker med et Profilometer af samme Art som de af
\Tejlaboratoriet og Københavns Kommune anvendte og ud fra re
lative Fixpunkter. Ved Udformningen har man i høj Grad støttet
sig paa Erfaringerne fra de ovennævnte Institutioner. Apparatet
ses under Maaling paa Fig. 2.

Angaaende Indretiingen henvises til Vej laboratoriets Beretning
om Forsøgslaboratoriet paa Roskilde Landevej og Ingeniør Koe
foeds Artikel i Dansk Vejtidsskrift 1931 om Slidmaalinger i Kø
benhavn.

Selv ved Maaling ud fra relative Fixpunkter, der maa anses for
den paalideligste Metode, kan man ikke helt undgaa Forekomsten
af »negative< Slid i Maaleresultaterne hidrorende fra Forskydning i

I

- ..,,‘

Fig. 2.
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Belægningerne eller Svigten af Fixpunkterne. Vore Maalinger har
dog ikke været stærkt prægede heraf, hvilket tyder paa, at Fix
punkterne har været godt anbragt. Kun enkelte Profiler har helt
rnaattet kasseres, og i en Del er der udført Korrektioner, der dog
sædvanligvis kun paavirker Resultatet for hele Profilet med 5—10
pCt. I Slidmaalingerne fra Københavns Kommune er Resultaterne
opgivet i mm3 pr. too t. pr. Aar. Da Sliddet imidlertid ikke er
proportionalt med Færdselsmængden, og det for Praksis giver et
klarere Billede af Sliddets Størrelse, er dette i det følgende angivet
i mm pr. Aar henført til en Færdsel af samme Størrelsesorden
som den virkelige, d. v. s. for Forsogsbanen 1000 tJm. Størrelses
ordenen for de aarlige Slid bliver herved 1—2 min.

Om Kvaliteten af de udførte Maalinger faar man et godt Ind
tryk ved at optegne dem i passende Forstørring for de enkelte
Maaleperioder. Paa Fig. 3 er optegnede saadanne Profiler for en
Belægning inden for hver Gruppe, og af Figuren fremgaar ligeledes
Størrelsen af de udførte Korrektioner for de enkelte Fixpunkter i
Profilerne. Korrektionerne er, hvor der er 2 Maalepofiler, og hvoraf
i god, udført ved Sammenligning dels med det tilsvarende Fix
punkt i det andet Profil og dels med det symmetriske Fixpunkt
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i samme Profil. Hvor der som i Vester Allé kun findes i Maale—
profil i hver Belægning, er Korrektionerne udført ved Sammen
ligning med det tilsvarende Fixpunkt i et godt Profil i en Nabo
belægning af saimne Type samt med det symmetriske Fixpunkt i
samme Profil. Endelig kan der ved Betragtning af Slidresultaterne
for de forskellige Maaleperioder faas et Holdepunkt for Nødvendig
heden af en Korrektion og dennes omtrentlige Størrelse. Alle Kor
rektionerne har, med en enkelt Undtagelse, været positive og saa
ledes paavirket Slidtallene i opadgaaende Retning, men Størrelsen
har i Gennemsnit været mindre end 5 pCt. og i alle Tilfælde min
dre end 10 pCt. Enkelte Profiler, hvor Korrektionerne vilde blive
mere omfattende, er helt kasserede.

Resultatet fra ForsØgsbanen ses paa Fig. 3.
Det ses, at for en Trafik af den omhandlede Størrelse er Slid

tastheden for Belægningstyperne tydeligt angivet i Rækkefølgen:
Støbeasfalt Asfaltbeton Pulverasfalt Goudex; samt at Re
sultaterne for de enkelte Belægninger indenfor Grupperne Støbe
asfalt og Pulverasfalt er meget lidt afvigende.

Som nævnt er der udført Slidmaalinger paa en Række Belæg
finger i andre Gader med Færdsel varierende fra 73 t/m til 1250
t/m Kørebane. Paa Grundlag af Resultaterne herfra er det forsøgt
at finde Formien for Afhængigheden mellem Slid og Færdsel. Det
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Tabel 4.
Resultat af Slidinualinger.

— .tIz

Belægning Gade ._

Færdsels

—
© gruppe

AarMd

Støbeasfalt Forsogsbanen .3 1050 2Aar 3—4 1.05
0

ø Sønder Allé... 3 765 2 ø 3—4 0.91

Asfaltbeton Forsøgsbanen . 1 1050 2 ø 3—1 1.15 750—12501.

Pulverbelægninger. ø . 4
» }» 3—4 1.32

Stahlas Skolebakken . . I 780 0—4 1—10 1.21

Dansk Damman. . Mindebrogade . I 1250 0—4 1—10 3.62

Goudex Forsøgsbanen . i 1050 2 3—4 1.46

0
Støheasfalt 4 forskellige (i 470 I Aar 3—4 1.12

9J

Asfaltheton Immerved . . 2 705 0—7 1—10 2.84 300—750t.

ø Banegaardsgadc 2 432 0—7 1—10 1.51

Stahias ‘l’værgade 2 560 I Aar 3—4 1.54

Støbeasfalt 2 ftrskcllige ... 4 143 2Aar 3-4 4.15

Asfaltheton » . . . l 106
07

o.so 0—3001.

Stahlas ø ... 4 252 3.70

synes indlysende, at der maa indgaa en Størrelse, der repræsen
terer Vejrliget Indflydelse, idet Sliddet ikke ved aftagende Færdsel
vil konvergere mod 0.

I Vejlaboratoriets Meddelelser om Forsøgsbanen paa Roskilde
vej er anført nogle ældre Undersøgelser herom af den tyske Baurat
Funk gældende for Hestetrafik paa en makadamiseret Kørebane.
Fig. 4 er taget herfra og viser Sliddet som Ordinat og Færdselen
som Abscisse. Funk angiver Formlen d = 0,8 + 1,1 X Vfhvor d
er Sliddet og f Færdselen. Den sidste, punkterede og opadbøjede
Del af Kurven er dog tilsat af Forfatteren for at antyde, at der
for de fleste bituminøse Belægninger formentlig vil forekomme et
Punkt, hvor Sliddet vokser stærkere end proportionalt med Færd-
selen.

Paa Tabel 4 og Fig. 5 ses Resultaterne fra de i Aarhus udførte
Maalinger i Skema og optegnede i samme Diagram for hver af de 3
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Belægningstyper: Støbeasfalt, A sfaltbeton og Pulverasfalt. De tern
melig sikre og ensartede Resultater fra Forsogshanen giver i Kraft
af Maaleperiodens Længde og Trafikkens Størrelse et udmærket
Retningspunkt for Kurven, som jeg iøvrigt tænker mig retliniet,
selv om den parabolske Form maaske er mere sandsynlig i hvert
Fald indenfor Belægningens naturlige Arivendelsesomraade. I
Spørgsmaalet om Bestemmelsen af en Belægnings Slidtal og der
med dens Varighed gælder det dog ikke om at tilstræbe nogen stor
procentvis Nøjagtighed, der alligevel ikke har nogen Relation til
de i Praksis forekommende Afvigelser fra Gennemsnitsværdier be
stemt ved Forsøg. Problemet er meget merc praktisk, nemlig at
bibringe Belægningen en saadan Soliditet, at man mccl rimelig Sik
kerhed kan beregne dens Varighed udfra dens Slidtal.

Paa Figuren er de retlinede Slidkurver herefter fastlagt saa
ledes, at de enkelte Maalingers Afvigelser herfra er Minimum. Det
ses, at Linien for Støbeasfalt konvergerer mod et betydeligt lavere
Tal end Linierne for Asfaltheton og Pulverasfalt, hvilket næppe
overrasker, da Vejrligets Incivirkning paa denne Belægning er ret
ringe. Endvidere ses, at Asfaitheton paa store Færdselsintensiteter
har lavere Slidtal end Pulverasfalter, hvilket maaske er merc over
raskende, men efter min Mening vil vise sig at holde Stik.

R ah e(1s11 1(1(1 unge i.

I Vinteren 1935 1)1ev der i Samarbejde mccl daværende Færcisels—
l)etjent, nuv. Motorsagkyndig, Ingeniør Steen Jessen paahegyndt en
Serie Bremse- og Ruhedsmaalinger paa Forsøgsbanen i Vester Allé.
samt en Del andre Gader, ialt 53 Belagninger fordelt paa 13 for
skellige Belægningstyper. Serien omfattede Maalinger paa tør og
vaad Belægning (renskyllet med Trykvand). Derimod var For
holdene ikke den Gang egnede til at foretage den sidste og vigtigste
Serie Maalinger i let fugtig (»slainrnet<) Tilstand. Denne Serie er
udført i Aar i Samarbejde med Færdseisbetjent Meldgaard-Larsen,
dog næppe under de ønskede særlig ugunstige Forhold, der fore
kommer om Sommeren efter en langvarig tør Periode, hvor afslidt
Materiale under langsomt indtrædende Fugtighed kan danne Slam.
I begge Tilfælde havde Politiinspektør Dyrlund paa Færdseispoli
tiets Vegne stillet en egnet Vogn med Maaleinstrument til Raadig
hed, og jeg skylder baacle Politiinspektøren og de direkte medvir
kende Færdselsbetjente megen Tak for den ydede Assistance.

Formaalet var for de forskellige Belægninger at faa konstateret
den Nedsættelse i Friktion og dermed Breinseevnen, som finder
Sted ved Indtræden af ugunstige Forhold, idet dette »Udsvingr er
meget forskellig for de forskellige Belægninger. Endvidere at faa
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et Indtryk af, ved hvilken Friktion Faren for Udskridning begyn
der, samt endelig under Maalingerne i det hele at faa et Indtryk
af Instrumentets Paalidelighed til saaclanne Prøver.

InstrumenteL der er en Tapley-Maaler, bestaar i Princippet af
et Pendul, der af den ved Bremsningen opstaaede Retardation faar
en vis Impuls, afhængig af Bremsningens Voldsomhed og dermed Re
[ardationens Størrelse. Maaleren angiver den maksimale Bremse
kraft i pCt. af Vognvægten og udtrykker derved en Friktionskoeffi
cient mellem Automobildæk og Vejbelægning, der vel ikke er iden
tisk med den fysisk definerede, men proportional dermed og for
inentlig 20—25 pCt. større, saa at Instrumentets Talangivelser skal
miiltipliceres med en Konstant pan ca. 0,8 for at svare til den
virkelige Friktionskoefficient. Man maa holde sig dette for øje
ved Sammenligning med andre Forsøg, navnlig fra Udlandet, idet
disse er udført ved andre Metoder, der oftest tilstra’her at bestemme
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den virkelige Friktionskoefficient. Instrumentet korrigerer automa
tisk for Fald eller Stigning paa Forsøgsstrækningen, og Angivelserne
er uafhængige af den Hastighed, hvormed Forsøget udføres. Pan
Instrumentets anden Skala angives samtidig den tilsvarende Brem
selængde svarende til 30 km Hastighed, ligeledes uafhængig af For-

Tabel 5.
Forhold mellem Ruhedslal, Bremselængde oq Rremseeone.

13;’efliselæflg(Ie Itulwdstal
. Iraktcriseret Brcioseeviie

v. 30 km/Tim. (Friklioiiskoff.)

3.6 10) l3ctegnei det absolut bedste
3.)) tO) » særd e les gcu I B rem seevu e
4.2 85 meget gd

4.4 St) » god 5

4.7 » ret god
5.0 70 » nog(llluOdt »

54 65 » ikke god
5.)) 60 » ret daarlig » Mulighed for lJclsI»ridniug i

Ii eldeo cl e Terrain

6.4 55 daarlig » llegvndcndv lare f. Udskrido.

7.0 50 » meget daoIig Betydelig » »
8.)) 45 og derunder » slet » Stærk

søgshastigheden. En Betingelse ved Forsøgene er det, at alle Hju
lene med Sikkerhed er blokerede, saa det ikke er Vognens Bremse-
evne, men Belægningens Ruhedskoefficient, der rnaales.

Paa Fig. 6 ses Fotografi af Manleren visende Udslag efter en
Prøve.

Hovedresultatet at Forsøgene var:
1) Instrumentet er meget paalideligt til saadannc Maalinger, idet

flere Maalinger paa samme Belægning kun gav rimelige Af
vigel ser.

2) Maaleresultaterne saavel under de forskellige ydre Forhold
som for forskellige Belægninger i Forhold til hinanden var
meget plausible og afveg kun lidt fra det, mari paa Forhaand
skulde vente.

Da Maalingerne var udført paa en Maade, der kom saa nær
som muligt til de virkelige Forhold, hvorunder Opbremsninger og
evt. Udskridninger i Praksis foregaar, maa der kunne lægges en
vis Vægt derpaa. For dog ogsaa at faa et Indtryk af, hvorledes
Resultaterne stemte med de praktiske Motorfolks umiddelbare Be
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Søndergade liyesgade—Ostcrgade

5 Ostergade —Clemens lur;

Sønder Alle Søndergade—Fredensgade

Ii a nygaard Sgade Ru ø ega i rd s 1’l.— Frede ø sga (IC

Park Alle Hele Længdeii

.kaboulevarden . Imniervad — Christiansgade

Hrani nersgade . Brnu nsgadc—I3Olowsgade .

0. Itomersgadc . lltilnvsgade —Annagade

i’oI dhndgad 1 ... F( ) ru n Fra gt 1)11 statio ø en

Spanien Sønder Al]e—Viadukten

iClnstergadc (itildsrnedgade—lnrggadc

i) . . . . Borggade—Studsgade

ErIc c rshergsga (le Søn iiesgade—N i. 39 i ud

Nr. :19—vinkehej

\inkclvej—N i. 21) incl

Nr. 27—- Nr. 25 incl

Hesten uf Gaden

Vesterbro Torv—Grønnegade .

(irønnegade—SI unkegade

I nok egade—G øl ds nu edga (le

Ruad huse) — Tværga (le

Vennelvst—Nr. 59

Nr. 59 —N urrega de

1—lele (iaden

Willemoesgade —‘l’nrclenskjoldsg.
rfl le ifl oesga de—lord en skjold sg.

‘l’ordeuiskjolclsgade—Sku.uvvejen

Skovvangsve—Trojborgvej

Trojborgvej—Sandgravvej

$5 75 hS

85 75 (iS

83 75 70

85 75 (iS

9)) 8(1 70

85 75 (iS

85 75 (is

$5 75 (iS

9)) $0 70

$5 75 (iS

$5 7))

85 75 (iS

$5 70 (iS

$5 70 (is

85 70 (iS

$5 70 (iS

85 7)) (iS

80 70 (i))

70 50 45

70 Sl) 45

60 5)) 45

$3 8))

$5 75 (iS

$3 75 7))

$5 75 (iS

65 75 (iS

$5 8(1 7))

7)) 7)) (1)

70 (35 (3(1

dømmelse, udsendtes der til Ca. 20 erfarne Motorførere, omfattende

bande Las[vogns-, Taxa- og Lillebilchauffører som private Motor-

førere, et Spørgeskema saint en Vejledning for Talaiigivelserne i

Forhold til Godheden. Vejledningen med Talangivelserne ses paa

Tabel 5.

Tabel 6.

Skema for Brernseei’ne paa forskellige Asfailbelægninger,

Slammet

l’irii
Vaad og Tilstand

( adc Str:ek ni ng Tilstand
renvasket under be—
fulstand gyndende

Fugtighed

Nørre Alle

Mejlgade

H. Guldbergsg.

()stl,oulevard

Otto Rudsgade

l’rnjborgvej .

I)r. Margrethesv.

Skovvejen
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Et fuldstændig udfyldt Spørgeskema ses paa Tabel 6.
Der indkom 16 Besvarelser, der dog ikke alle var fuldstændige,

idet man udtrykkeligt havde frabedt sig Angivelser, hvor Indsen
deren ikke havde et tydeligt Indtryk af Strækningens Godhed, og
de endelige Tal er som Regel Micldeltal mellem 8—14 forskellige
Angivelser.

Tabel 7.
Samtlige Besuarelser for fugtig (»xlammels) Tilstand.

-— MidPriv.
Lillebil— Lastbil—

delNr. Gade Belægning Mn—
Chauffører Chaullorertorf. —

9

3

4

(i

8

1(1

II

12

13

14

15

16

17

18

I 9

20

21

22

23

24

25

2(5

27

28

29

Søndergade Stoheasf »Dafass (iI) 80-05-70-80 70-70-90-60-75
)) i) ))Sati(( 60 75—70—70-75 70—70—85—60 -85

SoncierAllé » » 60 80—70—60—80 75—70—75—90—90
Banegaardsgadc. Asfaltbeton 55 65-65-80-65 100-70-85-60-90
Park Allé » 55 75-70-70-75 100-75-90-7(1 -100
Aaboulevarden . 55 70—65—8(1—70 100—70—85—6(1 —100
Braminersgade . Stahlas 55 65 100-80-90-70-85
Ole Rømersgade. Kvartsit 65 (15-8(1 80-80-90-70-80
Toldhodgade ... Auka-Sten 7(1 70-70-7(1-70 85-85-90-60—70
Spanien tahias ——70—70 5(1—60—90—70—65
Klostergade Anka-Sten . . . 70 70-60-70-70 85-85-75-60—70

» . . Dansk I)ammann (55 45-65-7(1 75-80-90-60 -80
Eckershergsgade 65 (15—7(1 80—75—90—70 —80

» Phønix Staulslag (iS (15—7(1 80—75—90—7(1—80
Kvartsit (15 65—7(1 80—75—90—70 —80

» Gieas (15 65—7(1 80—75—90—70—80
» i Stahlas 65 (15—71) 80—75—90—70 —80

Nørre Allé Stoheasfalt (50 70—60—60—65 70—70—70—55—85
Kbhvn. Asfalt Co.

» Asfaitheton 6(1 55—45—60—55 70—80—70-55—75
‘) Sta rn peasfal t 15 4(1—15—60—40 45—50—70—55 —(1(1

Milgade » 45 50-45-30-50 50-65-9(1-50 -45
H.Guldhergsgade Carpave 75 65-80-6(1 100-80-75-65-90

» Chaussébrolægn 60 65—80 80
østhoulevard ... Carpave 75 80—70—70—70 100—80—70-80—100
Otto Rudsgade .. Asfaitmakadam 81) (15-7(1 100-80-80
Trøjborgvej I » 80 (15-8(1 70-80-9(1

» . . . . Cliausséhrulægn (15 70 80 9(1
Dr. Margrethesv. Stahlas 65 60-65-5)) 75-80-80-60 -65
Skovvejen . . . . l3rolægning 55 (10-80-50 —

7:1

71

73

74

78

76

76

‘‘

74

67

72

70

74

74

74

74

74

66

6:1

52

52

78

74

79

79

77

79

69

(52
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Tabel 8.
Resultater af Buhedsmaalinger og praktiske Bedømme/ser.

Tilstand Middel af Antal ,f
.

- Fu ‘ti 3 laveste - — -

Ilelcegning
Tor

Hegn-
(sl1’ant Angk’el Behag- Angi

skyl let
mat) ser niøg velser

Stampeasfalt 75 (74) 76 ((St) 54 (52) 45 (40) 2 II

Støbeasfalt 84 (86) 91 (80) 77 (71) (52 (58) 9 16

Asfaltbeton 93 ($8) 98 (81) 8(1 (73) 81 (53)’ 4 9 Alle pan

Carpave (93) 99 ($2) 8(5 (78) 79 ((57) 2 $ Nørre Allé

Asfaltmakadam (90) 97 (81) 79 (78) 75 (72) 2 4

Staalslaggeasfalter ... 85 (88) 93 (82) 81 (73) 71 (60) 10 2(5

I{alkdammannasfalter 82 ($8) 95 (81) 81 (72) (59 ((52) (5 19

Anka—Sten (93) (82) 75 (73) 73 ((53) I 2

Chaussébrolægning . . 90 (89) (59 (81)53(76) 51 (75) I 2

Alm. llrolcegning 70 (77) 74 (78)62 (G2) (55) I 2 2 Los Grus

VilladsensStaalslagger 84 (88) 95 (81)82 (72) 75 (60)’ 5 11 Alle i

» Kvartsit (89) 92 (83)80 (75) 71 (67) 3

Phønix Staalslagger . 87 (89) 91 (80) 82 (74) 79 (67) 2
l)olomit-l)ammann 82 97 80 70 2 5

Dansk Dammann 83 (88)93 ($l)81 (72) (59 (62) 4 14

Tal Ian c i ( ) angiver Værd jern fra cl e, pra kti ske B edo mmcl

Afvigelserne mellem de forskellige Angivelser er naturligvis
meget større end for de direkte Maalinger, men vistnok alligevel
mindre end man skulde have ventet, og kun en enkelt Besvarelse
(for sSlam<) har helt maattet kasseres som urimelig. Et Indtryk
af Godheden faas ved at se samtlige Besvarelser for slammet Til
standr sammenlignet med Middeltallene. Tabel 7.

Det endelige Resultat af Maalinger og Besvarelser ses i bear
hej det Form paa Tabel 8, hvor Middeltallene fra SpØrgeskemaerne
er anført i Parantes. Afvigelserne er smaa og afvekslende. Kun
for »Renskyllet Belægning< er den systematisk, men dette for
klares ved, at Maalirzgerne er foretaget i virkelig renskyllet Til
stand, altsaa et Ydertilfælde, men Skeina-Angivelserne gælder for
mere almindeligt forekommende Tilfælde af regnvaad Bane. Det
vilde i Virkeligheden have været mere forbavsende og nærmest
betænkeligt, om Tallene her havde vist Overensstemmelse eller
endog modsat Afvigelse.

Undersøgelsen i sin Helhed synes yderligere at fremhæve Maale
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instrumentets Anvenclelighed, samt at den eneste Belægning, som
giver et virkeligt Faremoment for Udskridning, er Stampeasfalt,
medens Støheasfalt er bedre end sit Rygte. Angivelserne for Asfalt
beton gælder for >TopekaK<. Sandasfalt er sikkert noget ringere
og antagelig beliggende midt mellem Støbeasfalt og »Topeka<. Pul
verasfalterne er ligeledes beliggende mellem Asfaltbeton og Støbe
asfalt, og Forskellen mellem de enkelte Belæguiinger indenfor denne
Gruppe er ikke stor. Navnlig bemærkes, at der kun synes at være
ringe Forskel mellem de kalkholdige Belægninger og de øvrige,
hvilket vel i nogen Grad maa opfattes som en Rehabilitering af de
førstnævnte. 1)e i den normale Serie maalte laveste Værdier for
Slamtilstand< er henholdsvis 69 og 71, men Forskellen vil mulig
vis vise Tendens til at forøges under særlig ugunstige Forhold. Ved
en Serie Maalinger paa henholdsvis Bitukalk og Stahlas i Chri
stiansgade, hvor man ligefrem gik paa Jagt efter de laveste Vær
dier, fandtes følgende:
For Bitukalk 67 - — 80 - - 86 61 82 — 66—— 71 — 68, Middel 67,

Minimum 61.
For Stahlas 92 86 — 69 - - 77, Middel 81, Minimum 69.

1)e smaa Tal fandtes i Vejsiden, men selve Minimumstallene er
ikke under den Grænse, hvor Faren for Udskridning melder sig.
Samhørigheden mellem Friktionskoefficient Bremselængde ved 30
km og den i Spørgeskemaet nævnte Karakterisering er saalcdes:
60 pCt. -- 5,9 m -- - ret daarlig Bremscevne . Mulighed for Udskrid

ning i hældende Terræn.
55 pCt. 6,4 ni — - daarlig Bremseevne. l3egyndende Fare for Ud

skrid ning.
50 pCt. -—• 7,0 ni — - meget claarlig Bremseevne. Betydelig Fare for

Udskridning.
t5 pCt. - -- 8,0 ni -—— slet Bremseevne. Stærk Fare for tJdskridning.

For en Vogn med 4-Hjuls Bremser er Autoritc[ernes Minimums
krav til Vognens Bremseevne en Bremselængde pan maximalt 8,0 ni
ved 30 km Fart, men jævnt gode Bremser nedsætter let Længden
til 6 ni. og (let bør derfor kunne kræves, at Vejens Ruhed ikke er
san ringe, at jævnt gode Bremser ikke kan opnaa deres fulde Yde
evne. Den nævnte l3remselængde kan opnaas ved en Ruhedskoef
ficient pan 60 og derover, og da Faren for Udskridning synes at be
gynde omtrentlig ved denne Værdi, vil det være et rimeligt Krav,
at enhver moderne Belægning under ugunstige Forhold skal have
en Friktiormskoefficient paa mindst 60 mnatilt med den nævnte Brem
semauler. Som det fremgik af Skemaet, tilfredsstillede de under
søgte Belægninger med Undtagelse af Stampeasfalt dette Krav.
Støbeasfalt og evt. Kalk-Dammann med en lille Margin, de øvrige
med en god Margin.
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I)e ovennævnte ret gunstige Resultater kolliderer ved første
øjekast med den Kendsgerning, at der sker et betydeligt Antal
Ulykker foraarsage[ ved Udskridning. I)et maa dog hertil anføres.
at for at kunne bringes i Relation til de foretagne Undersøgelser
af de rene Belægninger, maa følgende Tilfælde straks udskydes:

1) Udskriclning paa Grund af Is, Sne og Rim, Ler, Gødriingsspild,
»smattede< Veje og lign., hvor Belægningens Ruhed ikke
kommer til at gøre sig gældende.

) Skridninger foraarsaget af nyudlagt Tjære, stærk Afdækning
med groft og rundkornet Afclækn ingsmateriale.

3) Skridninger fornarsaget ved for stor Oprunding at Tvarpro—
filet.

1) Ukyndighed eller fejl Manovrering som f. Eks. en voldsom
Opbremsning at en Vogn med censidigt virkende Bremser.

Jeg vil tro, at disse Tilfælde dækker det altovervejende Antal
Udskridninger, og at saudanne, der væsentlig skyldes Glathed af
selve Belægningen, er yderst sjældne. Undersøgelsen skulde saa
ledes kunne kon kludere i, at med Undtagelse (if Stum peasfalt er (IC
ovriqe bituniinose ‘ejbeIægninger. der arijiendes her i Landet, til—
strækkelig ru til at giae en sikker og skridningsfri Opbremsning
under Foriidsa’tninq af. at Tva’rprofilet har en J)asSeflde (JJ)rtiJi—

(ung.
Tilbage er kun I-1eisynet til (le maksimale Stigningsforhold.

hvorunder hver Belægning bor anvendes. Hensynet gælder vist
her i hvert Fald i Byerne fuldt saa meget Hestekoretojer som
Biler. De tilladelige Stigninger hør vel for en 1)el fastsættes efter
Erfaringen og Størrelsen at den Gene, man vil tolerere, men Under
søgelsen giver dog ogsaa her visse Fingerpeg, navnlig om Forholdet
mellem de enkelte Belægninger. Efter vore Erfaringer og ovenstaa
ende Undersøgelser kan angives følgende Tal:

Belægning Uden Gene Med ringe Gene Maksimal I

Støbeasfalt 30 0 36 0/

Sandasfalt 35 - 40 - 45 -

Asfaltbeton (Topeka 45 - 50 - 6() -

Car pave 50 - 60 - 70 -

Pulverasfalter 40 - 45 - 50 -

Chaussehrolægning 6(1 — 75 — 90 —

Til Supplering at mine i det foregaaende omtalte Undersøgelser
over Ruhedsmaalinger og Breiuselængder skal jeg oplyse følgende
om tidligere Forsøg, som jeg under Bearhejdningen at Stoffet hat
gjort mig bekendt med.
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1) Prof. 14. Schenck har i 1926 udgivet en Bog om nogle meget
omfattende Forsøg. Forsøgene udførtes ved Opbremsning under
meget forskellige Hastigheder og uden Blokade. Ved Maaling af
Bremselængderne beregnedes Bremsekraften og deraf Friktions
koefficienten. l)e paafaldende smaa Værdier af Friktionskoefficien
terne maa vist forklares ud fra Ophremsningen uden Blokade.
hvorved man ikke har nogen Garanti for, at man er i Nærheden
af det Punkt, hvor Blokade vilde indtræde. Ved en Del af vore
Forsøg, blev der taget Maalinger ved afbrudt Blokade, saaledes at
denne indtraadte et kort øjeblik, men uden den Fastsizgning, der
indtræder ved længere Blokade. Værdierne ved denne Opbremsning
ligger 5—10 pCt. eller i Gennemsnit ca. 7 pCt. under de ved Blo
kade maalte.

2) Endelig skal jeg nævne de af den amerikanske Professor Agg
udførte Forsøg, hvor et Automobil blev slæbt med konstant Hastig
hed hen over den Belægning, man vilde undersøge. Prof. Agg’s
PLesultater stemmer ganske godt med vore Forsøg. For Asfaitheton
angives 0,80 og 0,82, for Bituhithik-Asfalt 0,67 og 0,67 for henholds
vis toi og fugtig Tilstand.

AFSLUTNING
Jeg har hermed forelagt det Stof, der, sammen med de prak

tiske Erfaringer, herunder de direkte og synlige Iagttagelser af Be
lægningernes Tilstand, skal udgøre Præmisserne for de Konklu
sioner, som jeg i mine afsluttende Bemærkninger vil forsøge at
(1 rage.

Om de i Aarhus Kommune siden 1927 udførte bituininøse Be
lægninger kan, angaaende Belægningernes Tilstand nu, saaledes
som den umiddelbart kan bedØmmes, anføres de af Tabel 9 frem
gaaede Oplysninger.

Da de opgivne Slidtal ikke i noget Tilfælde motivercr Brud eller
daarlig Tilstand, kan man gaa ud fra, at Antallet af »daarlig Til
stande i nogen Grad er et Maal for Belægningernes Mocistandsevne
mod Vejrlig i Forbindelse med Færdsel, idet dog naturligvis evt.
Fejl og Mangler ved Udlægningen maa tages i Betragtning, og mang
lende Erfaringer her maa indrømmes en noget større Margin ved
nye Belægningstyper end ved ældre og indarbejdede. Hovedresul
tatet, der næppe lader sig bestricle, er dog, at de varme Belægninger
paa dette Omraade viser en afgjort Overlegenhed overfor de kolde
Komprimeringsbelægninger. Heroverfor vil der af Repræsentan
terne for disse formentlig blive gjort gældende, at disse Typer er
nv, endnu ikke helt afklarede, og at der stadig sker Fremskridt
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Tabet ). Udførte Asfultbelægninger i Aarhus Kommune 19’27—35.

À n tal Ti Ista n d
Aa i

- lc m ærk n ingAmi. 1’ ni.— Ube— Mindre I Sturre
Gader sngsh. skad. Beskad. llcskad.

— 1927 I

1930 5 (:1) 5 (3)
1931 2 1
1932 I

1931 2 2

Ialt 11 (3) 110 (3) I I — 3 noget ustabile

193(1 (I) (1)
1931 I

1932 2 2

E 1933 5 5
19:14 2 2
19:15 :1 3

t 13 (1) 13 (1)

1931 (I) I
1934 i

1935 2 2

bdt — :i (1) (1)
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med dem. Det sidste er muligvis rigtigt; i hvert Fald er det rigtigt
for en Del af dem, at man stadig har foretaget Forandringer i Sam
mensætningen, og alene dette giver nogen Utryghed. Jeg kan næppe
tro, at Pulverbelægningerne endnu har fundet deres endelige Form,
og kunde tænke mig, at den fremtidige Løsning vil gaa i Retning
af halvvarme Belægninger, evt. med lidt større Bitumenindhold, saa
de dels kan tromles til betydelig større Tæthed allerede ved Ud-
lægningen og dels blive noget mere modstaridsdygtige mod Vejrlig.
Et enkelt Firma har jo allerede betraadt denne Vej. Samtidig vil
man evt, for Asfaltbeton gaa den modsatte Vej, saa man dels kan
arbejde ved Temperaturer, der med Sikkerhed ikke paavirker Binde-
midlet uheldigt og dels bliver mindre afhængige af Vejrforhold.

Den tilsyneladende Mangel paa Modstandsevne overfor Vejrlig
hos de kolde Belægninger har naturligvis særlig Betydning ved per
manente Dæklag, hvor økonomien betinger en Varighed paa 15—30
Aar, og hvor et Sammenbrud efter 5—6 Aar derfor er katastrofalt.
Et MiddeL for Embedsingeniørerne til at bringe de varme og kolde
Belægningerne ind under mere ensartede Vilkaar allerede ved Val
get af Belægning er at forlange en omfattende og langvarig Ga
ranti paa mindst 8—lo Aar. Dette vilde sikkert i nogen Grad holde
Firmaerne fra til permanente Dæklag at anvende Belægninger, om
hvis Modstandsevne overfor Tiden man kun kan have hypotetiske
Formodninger og i højere Grad henvise disse Belægninger til Om
raader, hvor Kravene paa Forhaand er mindre, i hvert Fald indtil
mere sikre Erfaringer foreligger. Dette er saa meget mere natur
ligt, som de kolde Belægningers vigtigste Egenskab og største For
del, nemlig deres Evne til at anvendes i tynde Lag, her kommer
stærkt frem. Ud fra det anførte maa det vistnok hævdes, at Pulver
belægningerne og herunder navnlig de kalkholdige er ført stærkere
frem til permanente Dæklag end rigtigt er, idet baade den for
mindskede Risiko og den forøgede økonomiske Konkurrenceevne
naturligere henviser dem til tynde Dæklag. Thi her, til Belægninger
med 6—10 Aars Varighed, er de økonomisk set vanskelige at kon
kurrere med, og evt. Uheld har hverken samme økonomiske Om
fang eller afskrækkende Virkning som ved permanente Lag.

I Fortsættelse af disse Betragtninger, der jo væsentlig er base
rede paa umiddelbare Iagttagelser, skal jeg nu forsøge at drage
lignende Slutninger paa de Omraader, jeg tidligere i mit Foredrag
har belyst ved Talmateriale med det Formaal at opstille en sam
menlignende Vurdering af de forskellige Belægningstyper og visse
almindelige Synspunkter vedrørende Valg af Belægninger, samt i
grove Træk at drage Grænser for de enkelte Belægningers natur
lige Anvendelsesomraader.
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Fundamenterne spiller en meget stor Rolle, idet de bituminøse
Belægninger i meget høj Grad er afhængige af det Fundament, de
hviler paa, og i desto højere Grad jo svagere Belægningen i sig selv
er, men da Foredraget ikke i særlig Grad har taget Sigte paa dette
Emne, er der i Skemaet kun grafisk og i grove Træk anført, hvad
der i Hovedsagen er Enighed om for de vigtigste Fundamenters
Ved kommende.

Stobeasfelt.
En vel udført Støbeasfalt maa med Hensyn til Slidfasthed og

Vejrhestandighed regnes for den bedste af de bituminøse Belæg
ninger, der almindeligt anvendes her i Landet, og er anvendelig
pan alle forekommende Trafikintensiteter. Disse Fordele modsva
res i nogen Grad af den større Pris, nemlig ca. 7 Kr. pr. m2 mod
5,50—6 for Asfaltbeton, 4,50—5 for Pulverasfalter og Ca. 4 Kr. pr.
m2 for Asfaltmakadam. Den hør foretrækkes til meget svær Færd
sel, og hvor man af særlige Grunde ønsker en meget varig Belæg
ning, til Sporvejsgader og Gader, hvor der forefindes eller ønskes
Betonfundament, og er i det hele en decideret Gadebelægning.
l)en er forsøgt anvendt til tynde Lag, men det har ikke været nogen
Succes, og den vil hertil næppe faa større Udbredelse. Stigningen
paa Støbeasfaltgader l)or ikke forceres ud over det i Skemaet an
givne Maksimum paa 43 0/00 og helst ikke ud over 36 0/00. En
Præparering af Overfladen for at opnaa større Ruhed kan vel op
naas, men ikke varigt uden væsentlig at forringe Slidfastheden.

For en fuldt retfærdig Vurdering af Støheasfalt maa det op
lyses, at de udførte Ruhedsmaalinger væsentlig og Slidmaalingerne
med en enkelt Undtagelse alle refererer sig til Naturasfalter. For
syntetiske Stobeasfaller maa Slidfasthed og Vej rbestandighed intil
videre formodes at være noget ringere end for Naturasfalterne,
navnlig for de i Aarene 1931—33 udlagte, medens man i de senere
Aar er kommet til Klarhed over en Del af de særlige Problemer,
der knytter sig til syntetisk Stobeasfalt.

Pan Fig. 8a svarer Maalingen pan 450 t/m [ii en syntetisk Støbe
asfalt beliggende paa Store Torv, og den paa Fig. 14 angivne svært
beskadigede Støbeasfalt refererer sig til samme Belægning, men der
foreligger her særlige og i Hovedsagen kendte Aarsager til denne
Belægnings mindre gode Egenskaber.

Asfaltbeton, der kom her til Landet omkring 1924, er et Eksem
pel paa en iøvrigt udmærket Belægning, der i de første Aar, hvor
Forstaaelse og Erfaring ikke holdt Trit med Udbredelsen, blev for
ceret alt for hurtigt frem. Efter en sund Reaktion er Asfaitheton
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nu igen blevet anerkendt som en af de bedste Belægninger. Der
stilles vel ogsaa her store Krav til Indsigt og Erfaring samt til
et stort og moderne Maskineri, men Belægningen rummer dog ikke
saa mange Problemer som Støbeasfalt. Der er nu i de fleste Lande
opstillet Normer, og det vilde være meget ønskeligt, om vi ogsaa
her i Landet fik mere udførlige Normkrav for Asfaltbeton, da saa
danne sikkert nu med tilstrækkelig Sikkerhed kan opstilles. Asfalt
beton er i sin Oprindelse en Landevejsbelægning, og dens natur
lige Anvendelsesomraade er Landeveje, Udfaldsveje og Bygader
med let og mellemsvær Trafik, men den er dog anvendelig ogsaa
paa svær Trafik indtil 1000—1200 t. Det naturlige Fundament er
Makadam. Dens Opbygning gør den ikke velegnet til at anvendes
i tynde Dæklag. Under den skarpe Konkurrence med Pulverasfal
terne har det været forsøgt af et Par Firmaer, uden at Spørgsmaalet
derved er blevet afklaret, men til virkelig tynde Lag paa 2 cm og
derunder vil den næppe egne sig, da dette maa forudsætte en effektiv
Forbindelse med Underlaget, der vanskeligt kan opnaas med Sik
kerhed.

Car-pave er en decideret Bakkebelægning, hvor man bevidst har
slækket paa Kravene til Slid- og Vej rfasthed for at opnaa en større
Ruhed end ved varm Asfaltbeton. Den bør altsaa betragtes som et
Supplement til denne under særlige Forhold, men næppe føres frem
som en Konkurrencebelægning til Asfaltbeton. Dens Anvendelses
omraade er derfor begrænset og indskrænker sig i det væsentlige
til Bakker saavel i Byer som paa Landeveje.

Pulverasfalter. For de vigtigste Belægninger af Staalslaggetypen,
Villadsens Stahlas, Phønix Staalslagger og Kvartsit, er Erfarings
tiden for Belægningerne i deres nuværende Anvendelsesform hen
holdsvis ca. 6, 4 og 2 Aar, og kun for den førstnævnte overstiger
den altsaa den Minimumsgarantitid, som kræves for en permanent
Belægning. Ruhed og Slidfasthed er ret gode, men med Hensyn
til Vej rbestandighed er Erfaringerne baade for kortvarige og for
uensartede til at fælde nogen endelig Dom, og der synes saaledes
indtil videre at være Grund til ikke at forcere disse Belægninger
for stærkt frem til permanente Dæklag. Det samme Ræsonnement
gælder i forstærket Grad for de kalkholdige Dammannbelægninger.
Angaaende Pulverbelægningernes Anvendelighed til tynde Dæklag
skal jeg henvise til de allerede anførte Betragtninger.

Asfaitmakadam. Denne Belægning er siden 1930 udlagt i be
tydelig Udstrækning i Aarhus, siden 1931 udelukkende i 2 Lag.
der anvendes 45—60 m/m Granitskærver i 5 cm Tykkelse og Ca.
28 + 5 kg Asfaltkomposition henholdsvis til Udgydning og Over
fladebehandling. Afdækning sker første Gang med 10—20 mjm
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Skærver, anden Gang med Perlesten. Belægningen hører til de >so
lide<, der ikke er særlig ømfindtlig overfor en Svaghed i Funda
mentet. Den er temmelig ru, har det første Aar en lidt ujævn
Overflade, men faar efter et Par Aar et smukt Udseende uden sam
tidig at blive glat. Ved Udlægning sent paa Aaret faar den Tilbøje
lighed til at blive blød i Sommervarmen, men Tendensen aftager
med Tiden. Nedslidningstiden indtil fly Overfladebehandling er
nødvendig var regnet til 5 Aar, men synes ved svag eller jævn
Trafik at kunne blive betydelig mere, 8—10 Aar, og Asfaltmaka
dam er i det hele en udmærket og ved Nyanlæg eller Omlægninger
tillige meget billig permanent Belægning, idet man san kan udnytte
det alligevel nødvendige Skærvelag i Fundamentet ogsaa til Dæk
laget. Belægningen har sit naturlige Anvendelsesomraade i Yder-
gader i Byerne pan let og mellemsvær Trafik saml. pan Bakker og
har ogsaa her fundet sin største Udbredelse. Den er kun trængt
lidt frem pan Landevejene, hvor den iøvrigt ogsaa maa anses for
velegnet, men dens Udbredelse her har været hæmmet af Konkur
rencen, først med Tjærebeton og i de sidste Aar af tynde Dæklag.

Til Opnaaelse af de videre Fremskridt pan de bituminøse Be
lægningers Omraade maa stadig 3 Faktorer arbejde nøje sammen,
Laboratoriernes, Firmaernes og Bygherrernes Teknikere, som hver
har sin særlige Indsats at gøre. Laboratorieingeniørerne er vistnok
langt fremme, og der raades i øjeblikket over et særdeles indgaa
ende Kendskab til Spørgsmaalets teoretiske Sider, men det synes
at være vanskeligt at bringe denne Viden til fuld Anvendelse i den
praktiske Tjeneste.

Fra Fabrikanternes og Vejbygningsfirmaernes Sider er der
ubestridt ydet en fortrinlig Indsats til mange Problerners Losning,
men samtidig er der jo fra den samme Side blevet udkastet nye Pro
blemer i et langt stærkere Tempo, end de selv eller andre har kun
net naa at løse dem. Denne Tendens i Forbindelse med økonomiske
Hensyn, den skarpe Konkurrence og deraf følgende Tilbøjelighed
til at forcere Belægningerne frem ud over deres naturlige Omraade
har sikkert i nogen Grad hind ret en sund Reaktion i Retning af at
begrænse Anvendelsesformerne og til Gengæld i højere Grad nor
mere Kravene for den enkelte Belægning. En saadan Simplificering
vilde efter min Mening være i alle Parters Interesse og i højere
Grad gøre det muligt at faa de teoretiske, laboratoriernæssige og
praktiske Fremskridt bragt ud paa Vejen, først og fremmest gen
nem en omhgggeligere og velkontrolleret Udførelse, og her tror jeg,
at Fabrikanternes og Firmaernes Indsats i de nærmeste Aar bor
ligge.
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For Embedsingeniørernes Vedkommende kan der vel ogsaa nok
ved Tilsyn og Kontrol ydes et Bidrag i Retning af at sikre en Ud
førelse, der noget bedre opfylder de Krav, som er fastsat i Normer
eller Kontrakter, eller som der ved den enkelte Entreprise er Enig
hed om, og jeg tilføjer, at en Tendens til at skærpe Krauene og
herunder navnlig Garantierne ogsaa bør kunne hilses med Glæde
fra Firmaernes Side, idet dette kun kan være medvirkende til hur
tigere og sikrere at udskille de daarlige Produkter og fremhæve de
gode. Fremkomsten og Afprøvningen af de nye Produkter vil maa-
ske nok hæmmes herved, men denne Indvending afbødes i nogen
Grad af Forsøgshanerne, hvor nye Belægninger burde afprøves gen
nem noget længere Tid end (let for Tiden sker, inden de kommer
ud paa Vejene. Men Embedsingeniørernes største Indsats bør dog
efter min Formening ligge i det rette Valg af Belægninger, og da
jeg selv tilhører denne Gruppe, kari jeg maaske tillade mig at sige,
at jeg tror, vi en(lflu har en stor Margin at udfylde her. Uden iøv
rigt at komme 10(1 paa Licitation sprincippet vil jeg dog fremhæve.
at dette Princip, som det nu praktiseres, ikke afgiver noget godt
Grundlag ved Valg af l3elægning, idet Sammenligningen mellem
ind komne Tilbud i mange Tilfælde sker pai et ganske i nkommen—
surabelt Grundlag. rlil vor Indsats har vi i hØj Grad Brug for Sam—
arbejde fra vore Kolleger i de praktisk arbejdende Firmaer og for
Støtte fra laboratorieudclannede Ingeniører, her i Landet først og
fremmest Dansk Vejlaboratorium. Og saaledes sluttes Ringen na
turligt i et Samarbejde til alle Sider. Hvor flere ligestillede Fakto
rer skal samarbejde, plejer det jo at være Tilfældet, at hver af
dem vil søge at forøge netop sit Ornraade. I vort Tilfælde tror jeg.
at Sagen ligger anderledes, idet vi vistnok alle ganske bortset
fra det meget større og vanskeligere Spørgsmaal om \Tejvæsenets

Centralisering kan være enige om at ønske Vejlaboratoriets
\rirl(sonflled udvidet.
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INTERNATIONAL VEJ KONGRES I HAAG
Juni 1938.

MEDDELELSE FRA VEJKOMI TEEN

Vej kornitéen, der fungerer som national Komité for Danmark
under Association Internationale Permanente des Congres de la
Route, har fra Associationens Bureau Executif modtaget Meddelelse
om, at der ved Associationens 8. Kongres, som agtes afholdt i Haag
i Juni Maaned 1938, vil blive behandlet følgende Emner:

1. SEKTION. VEJES BYGNING OG VEDLiGEHOLDELSE
1. Spørgsinaal. a) Fremskridt siden Kongressen i München med

Hensyn til Anvendelse af Cement i Vejdæklag.
b) Dæklag af Blokke.
c) Dæklag af særlige Materialer som f. Eks. Støbe

jern Staal — Gummi.
N.B. (1).

2. Sporgsrnaal. Fremskridt siden Kongressen i München med Hen
syn til Tilberedning og Benyttelse til Vejformaal af:
a) Tjære.
b) Bitumen (Asfalt).
c) Emulsioner.

N.B. (I,).

2. SEKTION. VEJES FÆRDSEL, BENYTTELSE OG
ADMINISTRATION

3. Spørgsrnaal. Ulykkestilfælde paa Veje:
a) Grundlaget for Statistik og Tilfældenes Stan

dardisering.
b) Bestemmelse af Aarsagerne til Ulykkestilfæl

dene og Midler til at formindske disse.
N. B. (1): Spørgsmaalene 1 og 2 vedrører saavel Veje i nye Lande

som Veje i helt eller delvis udbyggede Lande.

4. Sporgsmaul. ADSKILLELSE AF DE FORSKELLIGE FÆRD
SELSARTER:
— Kørebaner (for ensrettet eller dobbelt Færdsel).
— Cyklestier.

Gangstier.
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Veje for Parkering og Lokalveje for den til
stødende Bebyggelse.

— Korsveje og Skæringer mellem flere Veje.
a) Undersøgelse af de Forholdsregler eller Disposi

tioner, som maa anbefales eller fraraades.
b) Forholdet ved Autoveje.

1. OG 2. SEKTION UNDER EET.

5. Sporgsmaal. UNDERSØGELSE OG MAALING AF ET VEJ
DÆKLAGS KVALITET MED HENBLIK PAA:

a) Dets Glathed eller Ruhed og dets Modstand mod
Skridning.

b) Dets Evne til at tilbagekaste eller absorbere
kunstigt Lys.

6. Spørgsmaal. UNDERSØGELSE VEDRØRENDE VEJES UNDER
GRUND.
a) Bestemmelse af Undergrundens Egenskaber:

Forsøgsmetoder — Maaleapparater.
b) Disse Egenskabers Indflydelse paa Vejenes Kon

struktion (Fundament og Dæklag) og paa de
res Vedligeholdelse.

Fra hver af de paa Kongressen repræsenterede Lande kan der
kun indsendes i Afhandling, udarbejdet af een eller flere Rappor
tører, vedrørende hvert af de ovenfor angivne Emner. Bestemmel
sen om, hvem der skal udarbejde disse Afhandlinger, træffes efter
Associationens Bestemmelser for Kongressen af vedkommende
Lands nationale Komité. De, der maatte ønske at deltage i Ud
arbejdelsen af de nævnte Afhandlinger, bedes meddele dette til
Dansk Vejlahoratorium, østervotdgade 6 C, inden den 25/11 d. A.

P. K. V.
T. J. Helsted,

Overvejinspektør.
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0,9
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OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT M. V.

Det samlede Beløb af Motorafgifter, som paahviler Motorkøretøjer her
i Landet, og som fordeles mellem Landets Kommuner, har i Finaris
aaret 1935/36 andraget 54.242.500 Kr.

Fordelingen stiller sig saaledes:

Til A m tsk om m un e i ialt 19.437.187 Kr., nemlig:

Kr.
Thisted 543.763
Aalborg 836.715
Viborg 1.252.433
Randers 729.439
Aarhus 474.250
Skanderborg 730.773
Ringkøbing 839.151
Vejle 1.035.042
Ribe 998.690
Flarlerslev 716.519
Aabenraa (139.800
Sønderborg 649.942
Tønder 620.338

Til S o gn e k 0 m m u n e i ialt 14.013.506 Kr., nemlig:

Sognekommunerne i Kø
benhavns Amtsraads
kreds 2.005.426

(heraf Gentofte Kom
mune . . . . 964.863 Kr.)

Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Bornholn,
Maribo
Odense
Assens

Svendborg
Hjørring
Thisted
Aalborg
Viborg
Randeis
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Tønder

1936

Københavns Aintskom
inune

Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Bornholm
Maribo
Odense
Assens
Svendborg
Hjørring

Kr.

982.514
632.444
996.324
759.209
801.088
876.156
392.200
950.152
834.436
404.344
903.014
847.440

Kr.

310.371
708.803
766.930
512.540
736.033
128.337
651.848
523.676
244.261

Kr.

492.563
628.456
285.635
660.558
527.858
555.345
530.604
526.450
644.552
671.547
650.608
446.230
303.625
185.743
315.490
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Til K os t æ d e r ialt 3.162.488 Kr., nemlig:
Kr. Kr.

Køge 26.405 Brønderslev 19.029
Roskilde 55.054 Frederikshavn 24.454
Frederikssund 25.027 Hjørring 44.943
Frederiksværk 14.806 Skagen 38.249
Helsingør 69.178 Sæby 8.296
Flillerød 45.694 Nykøbing p. M 25.010
Holbæk 44.732 Thisted 32.689
Kalundborg 23.960 Aalborg 131.616
Nykøbing p. Sj 15.136 Løgstør 19.484
Korsør 24.998 Nibe 8.206
Ringsted 40.723 Nørresundby 19.496
Skelskør 17.225 Skive 33.892
Slagelse 63.844 Viborg 48.081
Sorø 12.965 Grenaa 18.161
Næstved 45.059 Hobro ‘35.151
Præstø 12.945 Mariager 8.947
Stege 13.309 Randers 98.654
Storehedinge 11.520 Æbeltoft 8.365
Vordingborg 19.081 Aarhus 245.099
Aakirkeby 7.094 1-loisens 90.972
Alliiige-Sandvig 10.800 Silkeborg 66.230
1-lasle 6.523 Skanderborg 14.515
Neksø 10.237 Herning 38
1-tønne 29.561 Holstebro 47.457
Svaneke 5.359 Lemvig 27.592
Maribo 21.399 Ringkøbing 17.925
Nakskov 51.312 Struer 13.467
Nykøbing p. F 51.369 Fredericia 38.805
Nysted 8.305 Kolding 104.217
Rødby 27.061 Vejle 95.160
Sakskøbing 10.058 Esbjerg 88.605
Stubbekøbing 10.502 Ribe 16.591
Bogense 13.099 Varde 27.18:3
Kerteminde 13.317 Haderslev 88.209
Odense 265.441 Christiansfeld Flække 5.652
Assens 15.511 Aabenraa 67.717
Middelfart 30.883 Sønderborg 39.079
Faaborg 16.657 Augustenborg Flække 5.122
Nyborg 24.830 Nordborg Flække 8.008
Rudkøbing 16.273 Tønder 47.002
Svendborg 86.618 I-løjer Flække 6.167
;Eroskøbing 4.437 løgumkloster Flække 11.785
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Resten af de indgaaede Afgiftsbeløb tilfelder dels Københavns og
Frederiksbergs Kommuner med henholdsvis 1.976.555 Kr. og 592.966 Kr.,
dels Statskassen til særlige Vejarbejdet’ m. v. og til Dækning af Udgifter
ved torend e Opki’æ vii ingen.

BOGANMELDELSER

D. lE. T3ioonie: The le-sting of B-ituminon-s Mixtures. (1-Di
Sider. Arnold, Lor don).

Da mari ellers er vant til, at næsten alle Haand’bøger, der a ngaar Vej
byginng, koinnier fra Tyskland, kunde der rna-ask-e være Grund til at
gøre -opmærksom paa et lille engelsk Værk, der paa mange Mander gi
ver et ganske u-ditiæiket Overblik -over de paa Kont inentet, i England og
Atnei’ikn almincleligel anvendte Unclersøgelses- og Pi’øvemet-oder for Vej-
materialer, For non-dec Laboratorier vil Bogen være meget nyttig, idet
(len givet’ ud-nia’i’kede Anvisninger paa flere billige og let tilgængelige
Undei’sngelsesrnetoder. der i Sikkerhed utvivlsomt ikke staar væsentlig
tilbage for de -her stande rdiserede, men selvfølgelig hyppigt tager noget
længere Tid. For -dcii videre kommende er Bogen og-saa -særdeles interes
sant, idet dcii er fint godt- op til Dato og gennemgaar en Mængde større
og mere videnskalolige Meta-det’. sa intidig med at dcii giver gode Littera—
ulien visti inget’. K.

A. \V. Al l’,voll ind II, (E,ilroome: T i’ i ni d a -cl L a k e A s p Ih a Ii, (56
Sider. Baynai’d Press, London).

Denne lille B-og et’ udgivet af Firmaet »Prewté (Trinfilad Lake A-splhalt)
Linited» og -giver i korte Træk først meget fornøjeligt en Oversigt -over
Udviklingen (lels af F-oi’bi’ttget -af Ti’ udad Asfaltclels af det Firma,, der
salget’ denne Asta tt.

Dernæst giver -den en 1{it’kke morsomme Beskrivelser af -dcii ejeil—
lon-inteilge Asfa I tsn, f. Eks af hvorledes der i 192S pludselig begyndte
at stikke et liggende Tim op af Soen, ganske langsomt rejste Træet sig
lodret op, foi’ derefter at fortsætte Bevægelsen ned igen og endelig efter
at have ven’et synlig i en Maaneds Tid forsvandt det igen i Soen og -bai’
ikke vist sig siden. Stykket’ a-f ‘l’t’neen er blevet, undersøgt af Fksperter,
(let’ sættet’ (lets Alder til 4 à 5000 Aar!

Set ve »Søens er -som bekendt saa tie ard, at ina n kan gaa og køre pal
den, mens tungere Ting lidt- efter lidt synker ned i -den, Kun et lille
Parti ude i »Søen»s Midte er blødt og kaldes »the Molket’ af the Jake».

Asfalten graves ud af »Søen» med Skovle og Hakket’, men det er
Morgeriarhejde, man -begynder Kl. 3 mens Asfalten er rmattekol-d -o-g fort
sætter højst til Middagstid,

Den -sidste Halvdel a-f Bogen er en fortræffelig Oversigt over Trinidad
Asfalletis fysiske og kemiske Egen-skaber, der er næi-pe -den Ting an
ga-aende Asfalten, det’ ikke et’ besvaret her, man kunde ønske, at andre
Asfaitfabrikant er vil (le følge det givne Eksempel og gennempi’ove deres
Produkter paa lignende Maade, som er sket het’. K.
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1[aandbog tor J3ygningsindustrien.
Af denne fortræffelige l-laandhog er nu 6. Aargang 1936 udkont—

met. Den tæller denne Gang 889 Sider og indledes med et Forord af
Formanden for »Foreningen af raadgivende Ingeniorer» 1. u d v. B i r c Ii.
I dette Forord siges bl. a.: »Bestandig aktuel behandler den i sine Af
handlinger Dagens Spergsmaal samtidig med, at den udvider og for
nyer sit Stof . . . . «

Skulde der her i nogle faa Ord føjes til, hvad der efter vor Mening
i saa hej Grad karakteriserer dette Værk, er det den udmærkede Maade,
livorpaa Annoncer og Tekst er knyttet sammen. Om alle de nye Mate
rialer, der i det sidste Decenniuro er kommet fjern og i Anvendelse
gives der paa denne Maade mange fortræffelige Oplysninger og en
meget vejledende Oversigt.

\Tj kan derfor a nhefale denne Aa rga og a f I lau odhogen lige saa vel
sOlo vi har anbefalet de tidligere.

LITTERATU 14

Dansk Vejtidsskrift har modtaget:
Meddelelser fra Vejlaboratoriet Nr. 12. Vejlaborato

riets Virksomhed i Tiden fra 1. Avril 1934 til 31. Marts 193:5. 116 Sider.
l{nhenliavn 1936.

Amtsvejinspektorforeningens 24. Aar sberelning.
Aarsmodet i Thisted 1935. 46 Sider. Odense 1936. Ved fhv .Amtsvej

inspektor J. P. Lomholt paa Grundlag af Beferater og Manuskripter.

Statens Väginstitut, Stockholm:
M e d d e 1 a ii d e 4 9. F’öi’liandhingar vid Nordiska vågtekniska mbtet

i Stockholm år 1935. 146 Sider. Stockholm 1936.
M e d d e I a mi d e 5 9. Provvitgen på Blackebergsvågen. 37 Sider.

Stockholm 1936.
ål ø d d el a mi d e 5 1. Fbisök med Daiooibindningsrnedel på Eneby

viigen i Stockhol ii 1934. 21 Sider. Sl ockliolni 1936.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vågföreningens Tidskrift.
1936. Nr. 3. — Landshavding ål. Jacobsson.

— Hyvelblandningsnieto
den i Norge av Ingeniør T. Saxegaard. — Om hrohyggnadsverksamheteo
inom landsvägsviisendet under år 1935 av Byråchefen B. Kolm. —

Några synpunkter betråffande trafiksåkerhetsanordningar på våra broar
av Major Ernst Nilsson. — Den nya vågdistriktsindelningen av Byrå
ingen jur I). l3lomherg.

— Snöplogsaggregat i arbete i Gållivare av Våg
ingenjör A. \Volft. — Vågglimtar från Mexico av Civilingenjör G.
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HOckert. Vintervåghållning å allmknna vågar i Norrbottens lån av
Vågingenjdr A. Wolff. — Direkt landsvågsförbindelse mellan Sverige
ach Mellaneuropa? av Civilingenjör E. Nordendahi. — Av Kungi. Maj:t
avgjorda låneansökningar från våghållningsdistrikt av Kanslisekre
lerare B. Arfwidson. — Aganderåtten till vågmark. — Båttsfall. refere
rade av Kanslisekreterare 0. Sahlin. — Litteratur.

1936. Nr. 4. — Statsrådet A. Heiding. — Några synpunkter vid val
av vågbelåggning. FOredrag vid Svenska vågfOreningens årssammen
tråde i GOteborg 1936 av Distriktsingenjör N. Wibeek. — Båttelse. —

Olyckshåndelser vid bevakade våggrundar och bommar vid 5. 3. av
CivilingenjOr G. Philip. — 1936 års riksdagsheslut i vågfrågor av Byrå
ingenjOr B. Liljestrand. — Litteratur.

1936. Nr. 5. — Ombyggd huvudvåg genom sOdra Bohnslån. — Våg
trafikkultur och mekanik av f. d. Overdirektören Fr. Enbiom. — Våg
omlåggningen vid Solvarlo av CivilingenjOr Å. von Maimborg. —

Något om samarbetet mellan kartlåggare och vågbyggare av Våginspek
tOr IC Kinch. — Bohuslånska vtigproblem. Utdrag ur föredrag av Våg
ingenjOr E. Millen. — De nya vågdistriktens organisation av Vågingen
jOr E. G. Almquist. — Vågarbeten på en kronopark av Jågmåstare
11. Grete. — Några intryck från Amerikas vågar just nu av Fu. dr.
Gunnar Beskow. — Bhittsfall, refererade av 1{anslisekreferare Olof
Sahlin. — Litteratur.

Meddelelser fra\TeidirektOren.
1936. Nr. 8. •— Maskinplaneriug ved veianlegg i Finnrnark ira som

ineren 1930 til og med 1935. — OveringeniOrmOtet 24.—29. februar 1936.
— Bro over Øresund og Storebelt. — Grindeplagen. — Troms innland
rutebilseiskaps »Solskinnsbusser<. — AIS Agirs norskbyggede trekull
gassgenerator for biler. — Mindre meddelelser. — Personalia. — Litte
ratur.

1936. Nr. 9. — Veinettets vekst. — Maskinboring ved veianlegg i
MOre og Romsdal fylke. Hvordan kan veiene gjöres mere trafikksikre.
— Personalia. — TeleundersOkelser i SOr-TrOndelag 1930—1935. — Betts
avgjOrelser. — Mindre meddelelser. — Litteratur. — Bettelse.

FRA DOMSTOLENE

Østre Landsrets Dom 26. Marts

1936 i Sag IV 1936.
Ekspropriation. Antaget,

at der ikke var noget til Hinder
for, at et Sogneraad, der havde be
sluttet i Medfør af Lov af 20. August
1853 at ekspropriere Jord fra en
Ejendom til offentlig Vej, lod af
holde Taksationsforretning paa
Ejendommen uanset, at dennes
Ejer havde paaanket Beslutningen

om Ekspropriation til Anstsraadet,
hvis Afgørelse endnu ikke forelaa.

Østre Landsrets Dom 3. Februar
1936 i Anke III 9/1936.

En Vognmand i Tibirke, som
med sit Automobil regelmæssigt —

i Sommermaanederne saa godt som
daglig — besergede Gods og Ærin
der, særlig for Landliggere, mellem
Tisvilde og København, fandtes,
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uanset at han ikke havde nogen
bestemt Køreplan, at behøve Amts
raadets Tilladelse dertil efter Lov
Nr. 166 af 4. Juli 1927 § 2 jfr. § 1,
2. Stk.

østre Landsrets Dom 5. Februar
1936 i Anke III 43/1936.

T., som regelmæssigt havde ar
rangeret Selskabsture med Omni
busautomobil fra Vordingborg til
København, saaledes at Automo
bilet afgik fra Vordingborg Lørdag
Eftermiddag og vendte tilbage Søn
dag efter Midnat, og saaledes at
Deltagerne under Ophold i Køben
havn uden s1rlig Betaling havde
Adgang til Besøg i Tivoli og andre
Steder, hvorom der forelaa trykte
Programmer, fandtes derved at
have drevet Omnibuskersel, hvortil
kræves Tilladelse efter Lov Nr. 166
af tJuli 1927 § 2 jfr. §, 1.

Dom afsagt i Retten i Retskreds
Nr. .. den 20. August 1936 i Sag
B 34 / 1936: Anklagemyndigheden
mod X.

Under denne Sag, der i Medfør
of Retsplejelovens § 925 er frem
met til Dom uden Udfærdigelse
af Anklageskrift. er Arrestanten X
sat undei Tiltale ved nærværende
Ret for Embedsforbrydelse, Under-
slæb og Dokumentfalsk.

Arrestanten er født i A den .

og er ikke fundet tidligere tiltalt
eller straffet. Han blev den 15. Maj
1925 ansat som Assistent ved D
Amts Vejvæsen for en aarlig Løn
ning af 2.500 Kr. stigende med 200
Kr. aarligt hvert andet Aar indtil
3.300 Kr. samt Dyrtidstillæg og
l{onjunkturtillæg. Da den tidligere

Amtsvejinspektør den 23. Marts
1928 afgik ved Døden, blev Arre
stanten konstitueret i Stillingen for
Tiden indtil 31. Marts 1929; han
oppebar da foruden sin hidtidige
Gage Befordringsgodtgørelse efter
de for Amtsvejinspekterer fast
satte Regler samt Kontorholdsgodt
gerelse. Fra den 1. April 1929 at
regne ansattes Arrestanten som
Amtvejinspekter foi D Amt’ med
ej’ aarlig Lonning af 6.060 Kr. sti
gende efter 5 Aars Ansættelse til
6.600 Kr. samt Dyrtidstillæg og
Konjunkturtillæg efter de for Sta
tens Tjenestemænd gældende Reg
ler. Stillingen var pensionsberet
Liget. I Flenhold til Beslutning af
D Amtsraad i dets Mode den 20.
April 1936 opsagdes Arrestanten til
at fratræde Stillingen som Amts
vejinspekter fra Udgangen af Juli
\?loaned 1936, men han fritoges
straks for yderligere Tjeneste.

I sin Stilling som Amtsvej
inspektør var Arrestanten Kasse
rer for Vejvæsenets løbende Ind-
og Udbetalinger, og til Dækning af
disse sidste udbetaltes der ham
Forskudsbeleb paa 5—l0.000 Kr.; af
disse afholdt han Lønninger til
Vejmænd, Betaling til Vejarbejdere
og for Vejmaterialer ni. v.; Udgif
terne dokumenterede han i sine
Regnskaber med Kvitteringer.

Ved Arrestantens uforbeholdne
Erkendelse i Forbindelse med det
iøvrigt under Sagen oplyste er det
godtgjort, at han er skyldig i alle
de Forhold angaaende hvilke Sig
telse er rejst af Anklagemyndig
heden og som nærmere gennem
gaas nedenfor. Under Politiets Ef
terforskning er Mal erio let delt i 7
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Ilovedforhold med en Række Un
dertilfælde, og denne Inddeling vil
kunne bibelioldes hen

1. Den 30/1 1929 har B Byraad
indbetalt 450 Kr. til Arrestanten
som Betaling for Tromlenrbejde,
som Amtsvejvæsenet har udført for
B Kommune. Arrestanten har und
ladt at lade Beløbet indgaa i Amts
vejvæsenets Kasse, men har be
holdt (let og anvendt det til egen
Fordel.

2. Paa samme Maade har Arie
stanten forholdt med et Beløb paa
300 Kr., som B Kommune i Januar-
Februar Maaned 1929 har indbetalt
til ham for Tromlearbejde udfari
af Amtsvejvæsenet.

Under dette Forhold, der saa
ledes ialt angaar 750 Kr., findes
Arrestanten skyldig til Straf for
Underslæb, Straffelovens § 278
(Straffelov 1806 § 254) samt Km
bedsforbrydelse, Straffelovens § 154
(Straffelov 1860 § 135).

II.
I de under dette Forhold om

fattede Tilfælde har Arrestanten
foretaget Forfalskning af Kvitterin
ger som Amtets Vejmænd har af
givet særlig for Modtagelsen af Be
taling for »Gangdage, der vil sige
saadanne Dage, i hvilke Vejmæn
dene har arbejdet for Amtet ud
over de Dage, for hvilke de fik fast

Løn. K vi tt eringerne er udfærdigede
af Arrestanten ved Benyttelse af
trykte Blanketter og derefter un
derskrevet af Vejmændene, og For
falskningerne er da foretaget paa
den Maade, at det Kvitteringerne
paaførte Antal Dage er rettet op til
et højere Tal, i Reglen saaledes, at
der er anbragt et Ciffer foran eller
bagved det oprindelige, f. Eks. saa
ledes at 2 er rettet til 12 eller 1 er
rettet til 10, hvorved Bettelsen kun
i ringe Grad paadrager sig Op
mærksomhedeii. Tilsvarende zEn
dring er foretaget i det Tal, der an
giver det til Vejmanden udbetalte
Beløb; ogsaa her er Ændringen
foretaget paa en Maade, som kun
i ringe Giad paadrager sig Op
mærksomheden. I nogle Tilfælde
har Beløbet slet ikke været paaført,
da Kvitteringen blev udstedt og
underskrevet, og i disse Tilfælde
har Arrestanten senere paaført Be
løbet overensstemmende med det
oprettede Dageantal. Beløbet er paa
alle Kvitteringerne kun angivet
med Tal, aldrig med Bogstaver.
F’orskellen mellem (let Beløb, som
Kvitteringerne lød paa eller skulde
lyde paa efter at være forfalskede,
har Arrestanten hævet af den
Kasse, han som foran anført havde
i sin Varetægt og forbrugt til egen
F o rclel.

De under dette Forhold om-
meldte Forfalskninger fordeler sig
saaledes:

i Aaret 1929: 10 Forfalskninger til sandet Beløb 480 Kr.
-—1930:5 — - — —300-
-—1931:4 — - — —234-
-—1932:2 — - — — 90-

ialt: 21 1.104 Kr.



1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 265

Under dette Forhold findes Ar

restanten skyldig til Straf for Un

derslæb, Straffelovens § 278 og Do

kumentfalsk, Straffelovens § 172,

1. Stk., jfr. § 171 (Straffelov 1866

§ 274) samt Embedsforbrydelse,
Straffelovens § 154 (Stra.ffelov 1866

§ 135).

IlL

Under dette Forhold er optaget

en Bække Tilfælde, hvor Airestan

ten paa ganske samme Maade som
under II nærmere ommeldt har

foretaget Forfalskninger af Kvitte

ringer udstedt og underskrevet af

Personer, der har haft Leverancer

til Vejvæsenet af Grus, Granitskær
vei’, Stenmel m. v. Forfalskninger

ne er foretaget paa den Maade, at

Angivelsen af Leverancens Stur
i’else er ændret op f. Eks. saaledes

1928:
1929:
1930: 18
1931: 7
1932: 6
1933: 5
1934: 2
1935: 2

ialt: 62

Under dette Forhold findes Ar

restanten skyldig i Straf efter de

samme Straffebestemmelser som
under Forhold II anført.

IV.

at Angivelsen: 5 m Sandgrus à 3
Kr. er ændret til 15 m3 Sandgrus à

3 Kr. og Beløbangivelsen er ændret
i Overensstemmelse hermed eller

i Tilfælde, hvor Beløbangivelsen
ikke fandtes ved Kvitteringens Un
derskrift — sat til senere. I nogle
af de herommeldte Tilfælde er For
falskning ogsaa foregaaet paa den
Maade, at Arrestanten har paaført

de af Leverandørerne udstedte og
underskrevne Kvitteringer yder
ligere Poster angaaende fingerede
Leverancer. Ogsaa under dette For
hold har Arrestanten af Vejvæse
nets Kasse hævet og forbrugt Diffe
rencen mellem de oprindelige Kvit
teringers Beløb og de forfalskede
Kvitteringers Beløb.

De under dette Forhold om-
meldte Forfalskninger fordeler sig
saaledes:

Forhold III optagne, kun at det her
drejer sig om Kvitteringer fra Per
soner, der har udført Arbejde, sær
lig Kørselsarbejde for Amtsvej
væsenet.

De under dette Forhold om-
meldte Forfa lskninger fordeler sig
saa ledes:

Aa,ret 4 Forfalskninger til samlet Beløb 230,00 Ki.

18 — - — 1.335,50 -

—
— 1.899,00 -

— 727,00 -

— — 813,50 -

—
— 700,00 -

—
— 180,00 -

—
— 700,00 -

6.585,00 Kr.

De under dette Forholdoptagne

Tilfælde ligner ganske de under
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— 1931: 13
— 1932: 3
— 1933: 2
— 1934: 4
— 1935: 2

ialt: 11

Under dette Forhold findes Ar
restanten skyldig til Straf efter
samme Straffebestemmelser som
under II anført.

Arrestanten har i de under dette
Forhold omfattede Tilfælde skaffet
sig Blanco-Kvitteringer fra forskel-

Aaret 1931: 3 Tilfælde til
— 1932: 3 -

— 1933: 3 — -

— 1934: 2 —

ialt: 11

Det bemærkes dog, at Arrestan
ten i et af Tilfældene nemlig ved
Kvittering af 7. Oktober 1933 maa
antages at have paaført det finge
rede Arbejde, nemlig Udlægning af
518 m3 Paksten å 0,25 Kr., altsaa til
Beløb 129,50 Kr. laa en Kvittering,
der forinden Underskriften var ud
fyldt angaaende virkelig præsteret
Arbejde. Dette Tilfælde hørte saa
ledes rettelig under Forhold l\T,

hvilket dog skønnes uden i3etyd-
ning.

For de under dette Forhold hø
rende Tilfælde findes Arrestanten
skyldig til Straf for Underslæb,
Straffelovens § 278, og Dokument
falsk, Straffelovens § 172, 1. Stk.,
jfr. § 171 (Straffelov 1866 § 254);
ved Straf udmaalingen vil for de Til-

— 1.090.00 -

— — 1.142,00 -

— — 270,00 -

—
— 308,50 -

— — 656,00 -

— — 244,00 -

4.166,50 Kr.

lige af V ejvæsenets Leverandører
og Arbejdere og derefter udfyldt
Kvitteringerrie med fingerede Leve-
ringer og Arbejde, hvorpaa han
har hævet Kvitteringernes Beløb af
den ovenfor omtalte Kasse og for-
brugt det.

De enkelte Tilfælde fordeler sig
saaledes:

samlet Beløb 515,75 Kr.
—

— 1.577,00 -

—

— 408,50 -

— 249,80 -

2.751,05 Kr.

fælde. (ler ligger forud for ill 1933
I lensyn være at tage til, at Tilfæl
(lene ifølge den under Straffeloven
1866 gældende Praksis ikke blev
anset som Falsk men kun som Be
drageri; endvidere er Arrestanten
skyldig til Straf for Embedsforbry
delse, Straffelovens § 154 (Straffe-
lov 1866 § 135).

VI.
I de under dette Forhold om-

meldte Tilfælde har Arrestanten
ved Udbetaling til Arbejdsformænd
af Lønninger til de under Arbejds
formanden staaende Arbejdere m. v.
modtaget Blanco-Kvitteringer fra
Arbejdsformændene, saaledes at
det var Aftalen, at Arrestanten se
nere skulde udfylde Blanketterne
med de enkelte Arbejderes Arbejds

Aaret 1929: 9 Forfalskninger til samlet Beløb 456,00 Kr.
— 1930:10 — - —
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Det nordiske Vejmøde i Stock
holm, Juni 1935

1-Tvorledes bør Vejes Tværprofil
se ud for at tilfredsstflle Tra
fikken? Landeveje. Af Amts
vejassistent, cand. polyt. C. A.
Kirkegaard

Cyklestiers Bygning. Af Inge
niør, cand. polyt. Knud Gul-
stad. (Fortsat fra Aargang
1935, 5. 146). Sluttet (avec un
résumé en français)

Vejbelægninger i fem europæi
ske Lande, nogle Bejseind

Side
Generaldirektør E. W. Skog

strøm 71
Tilslutningsvejene ved Lille

bæltsbroen. Ved Banechef
Flensborg 73

Snerydning 87
Nogle Bemærkninger om Sne

rydning. Af Docent C. Q. Bay 98
De urimelige Klager over og

Krav til Snekastningen 100
Façadeløse Veje. Af Stadsinge

niør N. V. Rygner 101
Færdselsregulering og Færdsels

regler i international Belys
ning. Af Ingeniør Edm. Jo
hansen 105

tryk. Af Ingeniør, cand. polyt.
Thure F. Krarup

Vejvæsenets fremtidige Admini
stration. Indlæg ved Radio
diskussion. Af Amtsvejinspek
tør Grimstrup

2 Af Politinspektør L. Dyrlund
Goudamac. Af Ingeniør A. Hauch
Vibrobeton.Af Amtsvejinspek

tør Jensen Løvstrand
hvide Færdselsstriber. Af Inge

niør A. C. L. Nielsen
16 Fra Domstolene

Fra Ministerierne
Litteratur

Side
Det nordiske vejtekniske Møde

i Stockholm 18.—22. Juni 1935.
Af Ingeniør J. TJllidtz 119

Nordisk vejteknisk Forbunds
danske Afdeling 128

Sagen Tønder Amtskommune
mod Andelsselskabet Midt-
sønderjyllands Elektricitets
forsyning 131

Bettelse 133
Motorafgifter i April, Juli og

Oktober Kvartaler 1935 135
Oversigt over Fordelingen af

Forskud paa Motorafgifter
m. v. i Aaret 1935—36 135

Fra Domstolene 137
FraU Ministerierne 138

1. Hæfte.

Side Side

37

51
55
58

64

66
68
68
70

2. Hæfte.



3. Hæfte.

Side
Stadsingenior A. Bjerre 145
Forslaget til Anlæg af Motor

veje i Danmark med Broer
over Storebælt og Øresund .. 146

Stenarters Adsorption af Bitu
men. Af Ingeniør, cand, polyt.
Thure F. Krarup 162

Nogle Undersøgelser over Gø-

Side
Stiftamtmand N. Trolle Friis.. 201
Engelske og franske Smaany

Mder 202
Lidt om Vejskilte. Af Ingeniør,

cand, polyt. Erik Esmark
Olsen 209

Tilsyn samt økonomisk og tek
nisk Assistance ved de of
fentlige Bivejes Vedligehol
(lelse og Ombygning. Af
Anitsvejinspektor C. A. Chri
stoffersen 217

En Langdysse frelses fra For
fald 223

Erfaringer og Synspunkter ved
rørende hituminose Belæg

Side
dei’s Trafikkapacitet. Af Inge
niør, cand. polyt. I. A. Rim-
stad 175

Tysk Vejkongres i München
16.—20. September 1936 .... ‘200

Fra Domstolene 200
Motorskatter i Finansaaret

1935/36 200

Side
lunger. Af Afdelingsingeniør
Smith-Hansen 225

International Vejkongres i
Haag, Juni 1938 254

Oversigt over Landevejenes
Kørebanebefæstelser og Læng
den af Landeveje og Lande
vejsgader den 1. April 1936.. 245(1

Oversigt over Fordelingen at
Motorafgift To. v. i Finans
aaret 1935—36 2.58

Boganmeldelser 260
Litteratur 261
Indhold af Tidsskrifter ‘261
Fra Domstolene ‘262

4. Hæfte.
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tid og Løn m. v., alt i Overensstem
Tnelse med de Notater, som af Ar
bøj dsformændene overgaves Arre
stanten. Ved Udfyldning af Blan
ketterne har Arrestanten imidler
tid i de her ommeldte Tilfælde op
ført flere Arbejdstimer eller -dage
end lian har afgivet Betaling for,
eller han har opført fingerede Per-

— 1930: 11
—- 1931: 3
— 1932: 12
— 1933: 12
— 1934: 15
— 1935: 2

ialt: 66

For de under dette Forhold hø
rende Tilfælde findes Arrestanten
skyldig til Straf efter de samme
Lovhestemmelser som under For
hold V anført.

VII.
I de under dette Forhold om-

meldte Tilfælde har Arrestanten
udfærdiget helt fingerede Kvitte
ringer og underskrevet dem med
falske Navne sigtende til Personer,

1929: 1
1930: 2
1932: 2
1933: 17
1934: 7
1935: 18

ialt: 47

For de under dette Forhold hø
rende Tilfælde findes Arrestanten
skyldig til Straf for Underslæb,
Straffelovens § 278, og Dokument
falsk, Straffelovens § 172, 1. Stk.,

soner eller fingeret Arbejde; i en
kelte Tilfælde er alt, hvad han har
opført paa Kvit teringerne, fingeret
Arbejde. De Beløb, hvormed Kvit
teringernes Beløb overstiger det
virkeligt udbetalte har han tilvendt
sig paa samme Maade som i de
foregaaende Forhold.

Tilfældene fordeles sig sa a ledes:

som var eller havde været i For
bindelse med Amtsvejvæsenet som
Leverandører eller Arbejdsmænd;
han har søgt at efterligne de paa
gældende Personers virkelige Un
derskrifter san meget som muligt,
idet han har aftegnet Underskrif
terne efter ægte Underskrifter.
Kvitierngernes Beløb har lian hæ
vet af foran ommeldte Kasse og
forbrugt.

Tilfældene fordeler sig saaledes:

42,00 Kr.
440,00 -

462,00 -

— — 2.729,50 -

— — 1.714,50 -

—
— 3.402,20 -

8.790,20 Kr.

jfr. § 171 (Straffelov 1866 § 268)
samt for Enibedsforbrydelse, Straf
felovens § 154 (Straffelov 1866 § 135).

Ifølge det anførte har Arrestan
ten ialt ulovligt tilsendt sig af

Aaret 1928: et enkelt Tilfælde (den 11/8) Ill Beløb
— 1929: 10 — til samlet

30,80 Kr.
— 1.498,05 -

— - —
— 1.263,79 -

— - — — 333,35 -

— - —

— 1.654,81 -

— - —

— 2.128,90 -

— - —

— 1.474,01 -

— 890,46 -

9.274,17 Kr.

A aret Tilfælde til Beløb
—

- samlet Beløb
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Amtsvejvæsenets Kasse 33.420 Kr.
92 øre. Ifølge hans Forklaring er
Beløbet anvendt i hans almindelige
Forbrug, der har været større end
hans lovlige Indkomster tillod.

Arrestanten vil for sine anførte
Forhold være at anse for Under-
slæb efter Straffelovens § 286, 2. Stk.,
jfr. § 278 (Straffelov 1866 § 254) og
for Dokumentfalsk, Straffelovens

§ 172, 1. Stk., jfr. § 171 (Straffelov
1866 § 268 og 274) samt for Em
bedsforbrydelse, Straffelovens § 154
(Straffelov 1866 § 135); med Hensyn
til Citeringen af Straffelov 1866

§ 254 bemærkes, at Straffesagen er
rejst i Henhold til Anmeldelse fra
D Arntsraad. Den forskyldte Straf
bestemmes til Fængsel i 3 Aar.

Arrestanten har hensiddet i
Varetægtsfængsel i Tiden fra den
23. Maj 1936 til Sagens Slutning.
Undersøgelsens Varighed er for
længet derved, at Arrestanten i Be
gyndelsen nægtede sig skyldig i
noget ulovligt; først den 22. Juni
1936 afgav han Tilstaaelse til en
Politirapport, men derefter har han
beredvilligt forklaret om de For
hold, hvori han er skyldig. Efter
Omstændighederne vil der paa
Grund af det udstaaede Varetægts
fængsel være at afkorte 45 Dage i
den fastsatte Straffetid.

De borgerlige Rettigheder vil
være at frakende Arreslanten for
et Tidsrum af 15 Aar.

Under Sagen har D Amtsraads
Vej udvalg nedlagt Paastand om, at
Arrestanten dømmes til at erstatte
D Amtsfond Beløbet 33.420 Kr. 92
øre. Denne Paastand, mod hvilken
Arrestanten intet har haft at ind
vende, vil være at tage til Følge.

Arrestanten vil derhos være at

dømme til at betale denne Sags
Omkostninger, derunder i Salær til
Sagfører N N , der har været be
skikket som hans Forsvarer i Ti
den indtil 23. Juli 1936, 100 Kr. og
i Salær til Overretssagfører F, der
har været beskikket som hans For
svarer fra nævnte Dag at regne,
200 Kr.

Thi kendes for Ret:
Arrestanten X bør straffes med

Fængsel i 3 Aar, i hvilken Tid dog
fraregnes 45 Dage paa Grund af
udstaaet Varetægtsfængsel.

De borgerlige Rettigheder fra-
kendes Arrestanten for et ‘l’idsrurn
al 15 Aar.

Arrestanten bør inden 15 Dage
efter denne Doms Afsigelse til D
Amtsfond betale 33.420 Kr. 92 øre.

Endelig bør Arrestanten betale
denne Sags Omkostninger, der
under i Salær til Sagfører N N
100 Kr., og i Salær til Overretssag
fører F 200 Kr.

At efterkommes under Adfærd
efter Loven.

1-løjesterets Kendelse 23. Juni
1936 i Sag 121/1936.

(Tinglysning). — I Anled
ning af Udbygning af en Amtsvej
afstod Ejeren af en 90 ha stor Ej
endom et Areal paa 7153 m2, af
opgivet Værdi ikke over 700 Kr.
Ved Skødets Tinglysning erholdt
det Retsanmærkning om Pante
gæld til en Bank, der nægtede at
samtykke i Retaksation af Pan
tet. Denne Anmærkning blev efter
Omstændighederne annuleret paa
Grundlag af en i Henhold til Ting
lysningslovens § 23, 2. Stk. udstedt
Uskad elighedsattest.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

kØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

= =

HOLM & STR0YBERG
Nr. Voldgade 54, København.
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten

Leverandør til Kommuner Landet over.
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Ebano Asphalt-Werke A/, Hamburg.
Repræsentant for Danmark:

A. Edm. Hansen,
Købmagergade 22. Telefon C. 14777.

EBANO - Bilumen
til moderne Asfaitheton,
til Overfiadebeliand1iig,
til Stabilisering af
til Fremstilling af

Koldasfalt—Emulsion r,

til Fal)rikatiofl af
tjwrefri ‘1’agpa)per.

EBANOL
til Vejl)vgfliflg.
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