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VEJBYGNING OG LANDSKABSPLEJE

I. Vejene er Alderens Fodspor i Landskabet.

Af 1-lavearkitekt Johannes Titolle.

Fig. 1. Dansk Olondskab mcd Træer, Marker og levende Hegn.

I en af de faa Artikler, som han har leveret til europæiske Tids
skrifter, skrev Landskabsgartneren, Sundeljyden Jens Jensen (U.S.A.),
at ganske kort fra hans Bolig (i Ravina ved Chikago) befandt sig en
af de ældste Landeveje i disse Egne. Først var der en Indianersti,
senere benyttedes den af de første Missionærer og Rejsende, indtil
den tilsidst blev en varig Vej. I Urtiden var alt dette Skov.

I et af sine sidste Værker, en lille Bog, kaldet »Siftingss< (1940),
uddybede den samme (allerede da 80-aarige) Mand sine Tanker om
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Vejene og sagde, at »Stier er Alderens Fodspor»; deres Præg viser
Meneskets Historie. De viste Retningen for den første Færdsel mel
lem Landene.

Naar disse korte Ting bringes her som Indledning til nogle Be
mærkninger om Vejbygning og Landskabspleje, har dette den natur
lige Aarsag, at samme Jens Jensen, der havde tjent sine Sporer i
Chikagos Parkvæsen, kom til at præge U. S. A.s store Vejbyggerier
paa afgorende Maade, idet det blev ham, det bl. a. blev overdraget at
indpasse den berømte Lincoin Highway i det amerikanske Landskab.

Og det pudsige eller karakteristiske er der ved dette, at Jens Jensen
selv har erkendt, at sin Naturfølelse havde han faaet i Vuggegave fra
sin Hjemegn paa Dybbolland. Her, hvor han færdedes alene, sammen

med Faderen eller i Flok med jævnaldrende, har han indsuget Ind
tryk, som blev uforglemmelige; ikke mindst de levende Hegn, der i
Sønderjylland er kaldt »Knicken», kom til at betyde noget afgørende
for ham. Disse Hegn med deres natie Life lærte ham Respekten for
muli life, og dette »stille Liv», Trangen til og Glæden og Rekreatio
nen ved Roen, blev Ledetraaden baade i hans Parkpolitik, hans Vej—
politik og hans private Liv. Derfor er der i det moderne Syn paa
Vejene i Forholdet til Landskabet det forunderlige, at kommet til os
baade vestfra og sydfra kan det dog i mange Henseender siges at
være runden af noget af det bedste i selve det danske Landskab, nem
lig derfra hvor dette ligesom potenseres i det intensive Jordbrug

Fiq. 2. Vejene er ‘A1derens Fodspor. Sandet Vej i den jydske Hede.
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med dettes Opdeling af Agerfelterne i det henrivende sonderjydskeLandskab og det dermed nær beslægtede fynske.
At Menneskets Historie og Udvikling staar skrevet i vore Veje, har

vi ogsaa vidst for. Vor Kullurhistorie staar skrevet ikke blot i selveVejenes Tilstedeværelse, men ogsaa i den Tilstand hvori de forefindes. Ogsaa hos os kan der (som i U. 5. A.) læses Historie af Vejeneog de dertil grænsende Omraader. Stier, som er traadt af Menneskerog Dyr i Forening, og som har trukket deres fint førte Linjer gennem et næsten uberørt Landskab, ligger oftest netop saa taktfuldt idette, som man kan ønske sig det. Senere er nogle af de beskedneTerrænveje blevet til Okseveje, der skulde tjene til Færdsel forSludedrifter, som gik sydpaa; Okseveje er blevet til Koreveje, ogKoreveje er blevet [ii Hærveje, som ogsaa skulde betjene »Drifter, —men som haade gav os uønskede Hær-Drifter i nordgaaende Retningog mere onskede i sydgaaende Retning — saadan som vi med Lettelse saa dette sidste i det skæbnesvangre Aar 1945. Hærveje og Kongeveje er udviklet og udbygget — i Bilismens Aarhundrede er de blevet til Bilveje og Hovedveje med Tilløb til Autostrader her og der.Men af alle disse ældre Typer har vi i hvert Fald større eller mindreDele tilbage — Partier, som udgør en integrerende Del af vort Kul—turlandskab.
Og dette maa da være en af vore Dages Forpligtelser: at bevareogsaa Billeder af disse »Alderens Spor» i vort Landskab

— isærnaturligvis paa saadanne Steder, hvor de er mest typiske, og hvorderes Omdannelse er mindre paakrævet. De sandede Okseveje, derligger her og der, undertiden gemt, men dog ikke altid skjult formoderne Vejbyggeres Initiativ, og de cementerede, mangebanedeUd- og Indfaldsveje fra Landets Hovedstad er tillige med den (forinentlig i en uheldig Tid) paabegyndte Autostrada over Lollandsfede og flade Roeagre alle Udslag af dansk Kultur; de fortæller hverfor sig uhyre meget om, under hvilke Kaar Livet er levet før og nu.Ikke blot er de »Alderens Fodspor», men de er som Runeindskrifteri vort Landkort. Hvert Slægtled har haft sit at kæmpe med, da deblev til — hvert Slægtled har ydet sit, mere eller mindre godt, menstedse udfra de særlige Forudsætninger for deres Indsats.

II. Kongevejen var en strategisk Vej; dens Træer
behersker Landskabet.

Uden i Detailler at skulle gaa ind paa, hvad der laa til Grund forden Regeringsforordning af 13. Dec. 1793, hvorefter Arbejdet med Anlæggelse af vore gamle Hovedlandeveje blev til, er det let at konstatere, at det bl. a. krævedes, at disse Veje skulde anlægges saa retlln
jet som muligt.

Ogsaa for den Tid havde vi haft snorlige Veje; Baroktidens Herre-
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gaards— og Slotshaver ejedede saadanne; det var denne Stilforms

bærende Idé, at Landskabet skulde underlægges Havekunsten, hvor

for (de ofte radiært lagie) Veje fra Hovedbygningen fortes langt,

langt ud i Landskabet og gennemtrak dette med deres lige Linjer.

Yderligere forslærkedes Indtrykket al disse Linjer derved, at Vejene

forsynedes med Træplantninger og gjordes til Alleer. Disse Alleer

skulde give Svnsindtrykket Længde, og da Træerne i l3arokhavens

Fædreland (Frankrig) havde vokset sig store, kom denne Mode ogsaa

til Danmark, hvor de fleste Alleer formentlig blev plantet i Tiden

1725—50.
Det er vigtigt at have disse Ting i Erindringen, naar man beskæf

tiger sig med Forholdet imellem Vej og Landskab; thi det er ind

lysende, at de æstetiske Synspunkter, som var gældende i Bygnings-

og Havekuristen paa de Tider, da de snorlige Veje og Alleerne fandt

Fig. 3. I1erregr1ar(1ene! og Slotsbouernes Ljiulealleei fortes ofte Iongt ud i Londskobet.
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Vej til os, ogsaa (i stærkere eller svagere Grad) har øvet deres Indflydelse paa Vejbygningens Forhold; at de navnlig har gjort det retsent eller næsten paa et Tidspunkt, hvor Ideerne om Alleerne somdominerende Faktorer i Havekunsten atter var opgivet, er i og forsig ret fors[aaeligt, idet det formentlig bl. a. netop hænger sammenmed det foran paapegede, at Allé-Ideen forst vandt rigtig frem udenfor sit Fædreland, efter at Alleerne var vokset til og havde vist for

alle og enhver, hvad den Kunstner havde tænkt, som lod dem plante.Modsat heraf maa det tænkes (og haabes), at det kunstneriske Synog de æstetiske Krav, som nu om Stunder fremsættes (og som netopi Hovedsagen ikke gaar ud paa at skabe noget, som først kan vurderes
— og ses om mange, mange Aar), hurtigere maa vinde Forstaaelseog Indpas i Vejbygningen — hvad der ogsaa er adskillige Ting, dertyder paa vil være (eller er) Tilfældet.

Motiveringen for, at vore gamle Kongeveje skulde anlægges saaretlinjet som muligt, var den ganske selvfolgelige, at Vejene skuldeforbinde Landsdelene med hinanden og føre Kongen og Hæren saabekvemt som muligt fra Sted til Sted. Der var altsaa i dette Motiv

Fig. 4. Kongevej paa Sjallund lne(1 twtslutiende Trækraner over Vejbanen.
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en ikke ubetydelig Sum af Strategi; det var i Virkeligheden Hærvejs

motivet, der dominerede; men det var en datidig Strategi, som be

nyttedes — en som i Modsætning til vor Tids Strategi ikke skulde

regne med, at Landskabets Linjer skulde ses »saadan lidt fra öven<,

som den fredelige »Civilf1yver Edward Persson i Filmen »Landevejs

kroen< sang det under Krigen — og saadan som de dødsensalvorlige

Rekognosceringsflyvere fra samme Tid ogsaa gjorde det — med det

dødsensalvorlige Udfald, som er alt for kendt.
Saaledes blev altsaa de datidige strategiske Færdseisveje trukket

efter en Snor overalt, hvor der ikke var alvorlige Hindringer derfor,

og vi kender baade fra den flade Sjællands Sletle og fra det østlige

Jylland (inklusive Sønderjylland) disse milelange, snorlige og efter

de datidige Forhold brede Veje; de har været højst brugbare i Da-

tiden — og de har endog været lavet (navnlig lagt) saa godt, at de

har kunnet indgaa som særdeles brugbare Dele af det Net af Hoved

veje, som i Lobet af de sidste Aaringer har gennemdraget vort Land

for at tjene en helt anden Trafik end den, de var beregnet paa, efter

at Hestetrafikken afløstes af Bilen, og da dette atter gentog sig med

de faa Aars Mellemrum, som den anden Verdenskrig bragte os. Vi

kender ogsaa disse Landeveje, som ikke er snorlige Veje, nemlig paa

de Steder, hvor de yndefuldt bevæger sig omkring et ufremkomme

ligt Eng- og Mosedrag og med deres Træstaminer danner en rytmisk

og harmonisk Indramning af Terrænkurven.
Og vi kender ikke mindst deres Længdeprofil, der især naar den

kraftigt er trukket op over et Bakkedrag, kan ses viden om og vir

keligt behersker dette Omraade — ganske paa samme Maade som

Fig. 5. Den træindfottede Vej snujger sig udenom et lavt Terrain og præsenterer

derfor Træerne eet for eet. Sjælland.
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Kirkerne eller Vejrmollerne kan beherske Bakkerne og giver dem en
baade acceptabel og veirnotiveret pointe, — hvad hverken Villaer
eller Sommerhuse paa Bakketoppe er i Stand til at gore. Det er dog
givet, at vi formentlig ikke engang undtagelsesvis nu vilde plante
en kraftig Allé, der trak en Linje op over en Bakke[op; thi dette
vilde stride imod det logiske Moment i den nutidige æstetiske Be—
lragtning, ligesom det jo ogsaa er umiskendeligt, at der ved disse
Trærækker er den Skavank, at de spærrer for Synet af de vide Stræk
ninger, som hvis de svnsmæssigt gik i eet til begge Sider af Alleerne

vilde kunne vise endnu mere Storladenhed, end den vi nu kan op
fatte. Men dette forhindrer naturligvis aldeles ikke, baade at vi fuldt
ud kan erkende Skønheden i det, der forefindes, og især rnaaske kan
finde det skønne deri, at vi kender og respekterer den Motivering,
der har været for at lægge Vejen og dens Træer netop saadan. Der
er her ikke Tale om, at noget Misbrug af den rette Linje har fundet
Sted; tværtimod maa man sige, at Billedet er fuldt korrekt, hvor
Vejen og de kraftige Trærmekker giver det flade Land med den svage
Bebyggelse (f. Eks. i Sjællands Herregaardsegne) sin ganske sær
lige Karakter, eller hvor maaske netop en tæt Bebyggelse ligesom
flokker sig om dens Sider, som den f. Eks. saa harmonisk gør det ved
Landevej sgaderne i de sonderjydske Flækker; her er Samhorigheden
baade naturiig og rigtig, og Billedet bliver derfor ogsaa ægte.

Om dette som om andre æstetiske Synspunkter kan der strides —

og bliver gjort det. I sin vpperlige, men alt for lidt læste lille Bog

Fiy. (i. Nyligt .styncdc Landeejstrwcr i sonrlerjydsl, Flække.
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om Det danske Landskab (1926) siger Magister TI. V. Clausen (S. 96),

at »ogsaa Færdselslinjerne har deres Poesi; fra de brede Kongevej,
der i lige Linje fører l3akke op og Bakke ned, og til de snævre Stier,
der lukkes paa Siderne at mandshojt Korn. Schultze-Naurnburg sy
nes, at en snorlige anlagt Landevej meget slet forliges med et frit,
bevæget Hojdeterræn. Han sammenligner dem med Vand og Olie.
Jeg er at modsat Mening; der forekommer mig at være en vis Charme
i Forholdet mellem Vejens eneste Linje og Landskabets mangfoldigl
bolgende til bægge Sider.

Af samme i\Iening synes Professor Steen Elle,’ Rasmussen al være,

naar han i sin lille l3og »I Danmarks Have (1941) anfører, at »Der
kosles mere paa Vejanlæg end nogensinde. Men der skabes næppe
noget Værk, som det attende Aarhundredes imponerende og smukke
Kongeveje.< —

III. Lanclskabsgartner Rudolph Rolhes Betraglninger har
siadiq Gyldighed.

Imellem den franske Barokliaves Krav om Beherskelse at Land
skabet og til vor Tid, hvor Haverne (om ikke just Havekuiisten) paa
en helt anderledes Maade kan siges at beherske Landskabet (nem
lig ved deres Talrighe.d og ved at deres Træer synsmæssigt hævder
sig kraftigt overfor det bølgende Korn og hvad andet, der harer Ager
dyrkning til), ligger der en Periode al’ stort set omkring el halvandet
Flundrede Aar. I denne Periode dvrkedes Forholdet imellem Land
skab og Vejbygning ikke som noget æstetisk Problem. Hvor Haverne
hørte op, ophørte ogsaa Havekunsten (eller som det i en lang Periode
dengang benævntes: Landskabsgartneriet), og hvor Vejalenen af
grænsede Vejen, herskede Vejbvgningskuns[en. Dette ses al’ de tak—

Fig. 7. Vejen fører ikke direkte, imod den hvide Kirke, men denne behersker dog
Perspektivet. Broogerland.
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tiske Forhold imellem Vej og Landskab, og det ‘skønnes af det iLitteraturen fremkomne. Her fra kan dog i Danmark i hvert Faldnævnes en Undtagelse, og det kan formentlig være opportunt at fremkomme med Citater fra dette, bl. a. fordi det ‘turde være lidet kendt ide Kredse, hvor der arbejdes med Vejproblemerne. Stedet er det afLandskabsgartner, senere kgl. Haveinspektor R. Ro the udgivne Skriftpaa blot 132 Sider, betitlet »Landskabsgartneriske Betragtninger overDanmark» (Kbh. 1853), hvori Vejene faar 5 Sider.Efter nogle almindelige Betragtninger over Vejenes Opstaaen afStier og deres Præg i Landskabet kommer Forfatteren ind paa Sporgsmaalet om Vejretningen, om hvilken han skriver, at denne er afhængig af flere naturlige Aarsager; jo synligere disse fremtræder,desto renere bliver Udtrykket — med moderne Sprogbrug er det altsaa Funktionen (Funktional ismen), der hyldes. Endvidere sigerRothe, at den naturlige Følelse, at den lige Linje imellem 2 Punkterer den korteste, foranlediger en naturlig, ja instinktmæssig Bestræbelse efter at følge den lige Linje under Bevægelsen fra Udgangspunktet til det efterstræbte Maal. Man vil imidlertid dog gøre denErfaring, at denne Bevægelsesretning næsten aldrig opnaas udenved matematisk-ledende og fysisk- tvingende Midler, hvortil han nævner flere Aarsager. Han siger, at »Luftsvingningerne forflytte øje—inaalet saa idelig og saa afgjort, at det er vanskeligt, at Maalets Lysudstraaling til vort øje kan bevares uafbrudt, og det er dog Lyskeglerne, som ere vore Vejledere. Jø roligere Ætheren er, desto ligerekunne vi gaa; det Modsatte har den modsatte Virkning. Over Strækninger, hvor det stadig blæser meget, ses de mest afvigende Stier».Yderligere antyder Rothe, at Brugen af den lige Linje desudenmaatte forudsætte et harmonisk Legeme med lige kraftigt udviklede Ben, samt at øjet ikke distraheredes af noget undervejs — ogingen af Delene maa i Almindelighed siges al være Tilfældet. Endnumere gør selv uvæsentlige Terrænforskelle i Jordoverfladen sig gældende overfor Trædning af Stier, og der opstaar herved »den horizontalt-holgede Bøjning, som Veje og Stier have». Han hævder ogsaa,at det er »imod Inslinklet at gaa imod Midtpunktet af den hindrendeGenstand og i rette Vinkler udenom den; det er tværtimod instinkt—Inæssigere at forkorte Omvejen ved at begynde Omgaaningen i længere Afstand, og efter at være passeret det faste Punkt, da atter atsøge ind til den oprindelige Retningslinje». AT disse Aarsager fast—slaar Rothe, at Vejretningerne i Almindelighed maa være kurve—linjet-konvexe fra Bakketoppene og ligeledes udenom fastliggende,uoverstigelige Genstande, og »at hvor de naturlige Forhoids Iagttagelse lægges til Grund, som Sædet for Skønheden, den afvexiendeCurvelinie maa blive Grundretningen for Vejene» — hvorved han daudelukkende udfra da’tidige æstetisk-praktiske Betragtninger pudsigt
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nok kommer til el. lignende Resultat, som man med andre Motive

ringer kan komme til i Bilismens Tidsalder — saadan som vi skal

se det i Afsnit VII.
Om Vejenes Forløb iøvrigt og deres Betydning for Merineskesin—

det skriver Rothe følgende Linjer, som det nok er værd at bringe

in exienso: »Vejene kunne være en særdeles Forskonnelse i et Land

skab. Man ser ofte, at Landskabsmalerne vælger en Scene til Gen

stand for Maleri, hvori endog kun el Stykke af en Vej er Hovedgen

standen. Virkningen kan være begejsirende for Fantasien. Ingen ser,

hvorfra den kommer, eller hvorhen den gaar, naar den taber sig for

øjet imellem Bakker eller i en Skov eller imellem andre Genstande,

og dog er den et Tegn paa uafbrudt Bevægen; den kan ofte sno sig

skønt curveliniet hen over Markerne eller op af Bakker og vække

samme Tanke om Tidens Strøm, som en jevntbevæget Flod frem

kalder. Vejene ere en saadan Kilde til Tryghed mod Forvildelse,

vække et saadant Haab om at naa et efterstræbt Maal, at det endog

er et gangbart Udraab: »at frygte Gud og følge Vejen!. Jo mere

derfor den synlige Vej tyder hen paa, at den sandsynligvis leder til

et Maal, til en Nydelse for Aanden, til menneskeligt Samkvem, at

den kun bøjer sig af naturlige Aarsager og paa naturlig Maade, at

den har bekæmpet Hindringer og saaledes med Haab og Tryghed

kan hetrædes, desto mere iderig Skønhed er i Besiddelse af, desto

I

Fig. 8. Vejen kan ofte sno sig kurvelinjet gennem Terrainet som “en jæuntbevce

get Flod. Rebild.
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mere forener den sig med det landskabs-gartneriske Formaal og fyl
destgor dets Bcstræbelse.c

Om Vejenes Bredde siger Rothe, at de maa staa baade i et pas
sende Forhold til Landskabets Udstrækning, Befolkningens Størrelse
og den Brug, der vil blive gjort af den. Han fremhæver, at ogsaa
Vejbanens Overflade umiddelbart kan fremkalde Glæde, naar den
er i en god Stand, og det modsatte, naar den er opløst. — I en Tid,
hvor Maksimurnsliastigheden paa Vejene var bestemt af Hestekore
Løjerne, lyder det for os morsomt, at han ogsaa hylder Farten paa
en god Vej, idet han taler om den os alle »fra Barndommen vel
kendte, opmuntrende, livsfyldende Glæde at bevæges hurtigt hen

over Marker og Enge, i korte Tider at nyde Synet al’ et stort Omfang
af afvekslende Naturskonheder og Befolkningens Færden, der ikke
lidet understottes af det legemlige Velbehag al Luftmodstanden under
en hurtig Fart, den ofte ubevidste Fornemmelse af alt dette bidrager
til at hæve Udtrykket af den jævnhaarde Vej til en Forskønnelse». —

Ja — alting er jo relativt — og den Fornenunelse af Fart, som først
Cyklen, dernæst Bilen og sidsL Flyvemaskinen har givet os, ja, den
er altsaa i Virkeligheden slet ikke en »helt nv Fornemmelsec (for at
bruge et moderne Slogan).

Rothes Slutningskonklusion er denne, at der er »Intet i Landskabet,
som er uden Betydning<, men at selv det, som er lidet »bidrager til
Forskonnelse, naar det staar i Samkiang med naturlig Aarsag og
Virkning, men virker i modsat Retning, naar det træder ud af den
harmoniske Forbindelsec.

Det er Kærnen i dette, der af Nutidens Na[urfølelse og Naturfred

ning har udviklet sig i Arbejdet med Landskabsplejen.

IV. Bevaring af de gamle Alleer og deres smulke Træer.

I vor Generation, hvor de gamle Landevejs-Alleer har naaet deres

fulde Udvikling, maa de velbevarede og fuldkronede Træer ubetinget

siges at være disse Vejes største Skønhedværdi; de er ogsaa en prak

[isk Værdi. Naar man i Sommerheden kommer ind i den Lovtunnel,
som de kan danne, er de et velgorende og kølende Skjul imod Solens
Straaler, og de er sikkert ikke mindre velsete af Heste end af Menne
sker. Og naar deres af Træindividernes forskelligartede Vækst let
nuancerede Længdeprofil tegner sin Kontur i Landskabet, eller naar
de som allerede nævnt trækker deres Profil op over Bakken, formaar
de at gøre det kedeligste Landskab levende, — bl. a. fordi de viser,
at Mennesket bestiller andet end det »banale» blot at dyrke Jorden
mellem Vej og Hav; de planter altsaa ogsaa, — og de færdes; Alle
erne kan blive visse Landskabers skønneste Perler.

Vi har al Grund til at takke for, at i hvert Fald nogle af disse
Alleer er blevet fredet af Lovgivningsmagten, — og det tjener Vej-

9
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hvggerne til Ære, at de ofte forsoger at give dem en nv Funktion,
hvorved deres praktiske Værd styrkes og deres Bestaaen ogsaa ad
denne Vej motiveres. Thi at der ogsaa er praktiske Gener ved Alle
ei’ne, turde det være overflødigt paa dette Sted at erindre om. For
dele og Skavanker ved Vejbeplantninger blev, set fra Vejsvnspunkt,
klart trukket op i det i 1936 al »Dansk Vejlaboratoriuni» udsendte
Skrift, hvilke her ikke skal gentages.

Men der ci’ Udveje lui’ stadig at kunne bevare gamle Trærækker,
Alleer. Disse Udveje er foruden den allerede nævnte at give Vejen
en til de nye Forhold (Bilerne) afpasset Funktion, hvilket bl. a. kan
ske ved Indlæggelse al flere Vejbaner, eller ved at lægge Vejha
nerne udenfor Trærækkerne og gøre den tidligere Vej til en Pro
menade eller Græsplæne, hvad der især i Nærheden af Byerne kan
være af Værdi. Men en gennemført Træhygiejne vil kunne hjælpe til
at bevare Træerne, hvis det ci’ selve deres Vækst og Trivsel, dci’ er
i Fare. Denne Hygiejne kan gaa ud paa dels at gøre Jordbunden
mere vdedvgtig, hvortil kan bruges Tilførsel al’ nv Jord som et Lag
over det eksisterende efter at hæmmende Jordlag er fjernet, dels en
Plombering al’ syge Træer eller hvad andet saadanne maatte trænge
til. Desuden kan dci’ æstetisk som oftest ikke indvendes synderligt
imod, at Afstanden imellem Træerne bliver gjort større, hvis dette
kan hjælpe til at bevare Alleen som Alle, naar blot der fortsat kan
forefindes en rytmisk Opmarcheren af Træerne og ikke skabes store
og mærkbare Spring i Rækkerne; dette gælder naturligvis især, hvor

Fiq. 9. Den inoleriske Allé op ouer Dqbbolljerq, hvor vore .Solo’ot er
(lroq ned i 64, oy Op I 1920 hor’i til (le socrole.
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Vejen fremtidig vil ses under større Fart end hidtil og ikke for de
nævnte Promenadeveje. At der foroven maa bortfjernes Luftiednin
ger og forneden undgaas Gasrør, skal ogsaa anføres.

V. Sogneveje og Biveje er i Kontakt med Landskabet og Hjemstavnen.
Imellem den l\Iaade, hvorpaa vore Kongeveje er blevet til, og den

Maade, hvorpaa Sogne- og Bivejene er vokset frem, er der et Svælg.
Landevejene hiev til ved et Magtbud, Bivejene er vokset frem

omtrent af Stjerne. De første kom mcd deres Trævækst til at beherske
mangt et Landskab, Bivejene gor det saa godt som aldrig, men de
underordner sig saavel dette som den Funktion, der er givet dem,
nemlig især at betjene de srnaa Samfund og (højst som Fodelinjer)
at føre Færdslen fra dem til Landevejene.

I sin Bog om »Landsvag och bilväg» har den svenske Arkitekt
Erik Lundberg skildret l3ivejene paa følgende maleriske Maade:
»Gammel Vej kravler fra By til By, 0 ad Bakke og nedad. Den
ringler sig frem pan kort Sigt, fra Sted til Sted, og den er derfor
fuldstændig tilpasset Naturen og Bvgden. Man kan i næsten ethvert
Blik opfatte, hvorfor den ligger der, og hvorfor den har faaet just
denne Retning. Landskabets egen Rytme overføres uden videre pan
Vejen. Den gaar frem iTerrainet, viger uden om Hindringer, — gan—

Fiq. 10. Gninnu’l Bivej rinvler siq frem pan kort Siyt’;
non er en uæscntliq Del (If Hiemslnviien Sjæl.
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ske som man gor det paa aaben Mark. Naar det lader sig gore, suger
den op paa Hojderyggen, hvor der byder sig god Orientering, og
Terrainet er torL

Tiden har været haard ved mange af disse gamle Sogneveje, der
som l3iveje desværre ofte er blevet behandlet som en (ganske vist
nodvendig) Biting, men dog al[saa en Biting, mens de for Hjemstav—
nen og Hjemmene jo netop er en Hovedting, Vejen for det daglige
Livs Brod og andre Fornodenheder, en ikke uvæsentlig Del af Hjem—
stavnens Sjæl.

Til disse gamle Veje knytter der sig Historie, Kulturhistorie af
dybeste Art, og Sagn og Digt eller Beretninger paa Godt og Ondt er
knyttet til et Vejknæk, et Sving, en Bro, et Træ eller en hvilkensorn—
helst anden Detaille i og ved dei gamle Vej; hver Detaille har sit
Træk at fortælle, det er sjældnere, at det er Danmarkshistoriens
store Træk, der tales, men det er ofte Lokalhistorie, Engshistorie og
Folketro. Og hvem der kender nojere til Befolkningens Psyke, vil
vide, at det for langt den overvejende Dels Vedkommende netop er
denne Del af Danmarkshistorien (de smaa Træk, det menneskelige
Motiv), der forstaas i Landsbyen. Og det er maaske disse Træk, der
bærer oppe i Trængselstider.
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ET BESØG PAA ROAD RESEARCH LABORATORY
Af Civilingenior A. 0. Bohn.

Under et Ophold i England i Februar 1946 besøgte jeg Asfalt- og
Tjæreafdelingen paa Englands imponerende Vejlal)oIatoriuln, Road
Research Laboratory, som ligger 11/4 Times Rejse med Tog og Bus
Vest for London i Harmondsworth. Tilladelse til at se Laboratoriet
skal søges gennem Foreign Office.

Ejendommeligt nok er der intet Skilt ved Indgangen, der fortæller
den lesogende, at han befinder sig ved Road Research Laboratory.

Alle Skilte blev pillet ned under Invasionsfrvgten i 1940—41 og siden
har Mangelen paa Arbejdskraft bevirket, at Skiltene ikke er kommet
op igen.

Dimensionerne er imponerende. Laboratoriet beskæftiger 250 Men
nesker, heraf 150 med videnskabelig Uddannelse. De forskellige Af
delinger har til Huse i adskilt liggende Bygninger; paa Fig. 1 ses Af
delingen for Geoteknik. Afdelingen for Asfalt- og Tjæreveje, som jeg
besogte, havde en lignende Bygning.

Jeg blev venligt modtaget at Dr. Lee og Dr. Lonsdale og flere at
deres Medarbejdere.

De fortalte mig, at man i England i overvejende Grad støttede sig
til de Erfaringer, der var indvundet paa Forsogsvejene. Man havde
konstrueret en stor Vejprovemaskine, hvor en belastet elektrisk dre
vet Vogn kor.e rundt paa en cirkelformet Vejbane. Tanken havde
været, at man ved at udsætte de bituminose Belægninger paa Vejba
nen for en meget svær Belastning kunde faa Resultaterne frem hur

Fig. 1. Roud Reseureli Loborotorq: Afdelingen for GL’oteknik.
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tigere, end man kunde faa det paa Provevejene. Men det viste sig,
at de Resultater, man fik paa Vejprovemaskinen, var i Uoverens
stemmelse med dem, man fik paa Forsøgsvejene. Man havde derfor
helt opgivet at benytte Vejprøvemaskinen til dette Formaal. Dr.
Lonsdale kom med en spogefuld Sammenligning: Hvis man giver et
nyfødt Barn 3 Gange saa meget Mad som normalt, vil det ikke blive
et voksent Menneske paa 7 Aar. — Vejmaskinen anvendtes for Ti
den af Geoteknikerne til at undersøge forskellige Jordes Bæreevne.

Vejlabora[oriet samarbejdede med British Road Tar Association,
som ogsaa udførte et stort Forskningsarbejde. Ud over dette fandt
der nogen Forskning Sted ved nogle af de tekniske Højskoler.

Af Prøvevejstrækninger var der ialt hidtil lagt mellem 4- og 5000.
De var oftest ganske korte, 40 m, hvilket lige var nok til, at man med
en Specialmaskine kunde maale Vejens Glathed. Man undersøgte
Glatheden, hvor plan Vejen var og hvor længe den holdt. Som et
Eksempel nævnte de nogle Proveveje i et Grevskab i England, hvor
den eneste let tilgængelige Stenart var en Kalksten. Opgaven havde
været at undersøge, om man ved at anvende denne Kalksten til Be
lægninger kunde faa lige saa gode Resultater, som hvis man an
vendte Granit. Man undersogte for hver Stenart 3 forskellige Korn-
kurver, hver med 4 forskellige Bindemiddelprocenter. Resultatet var,
at man ved en passende Fremgangsmaade kunde anvende det lokale
Stenmateriale med ligesaa godt Resultat, som naar man anvendte
S tandardgranitten.

Overfladebehandlinger med Tjære spillede en stor Rolle i Eng
land, og i Aarene 1936—39 havde man anlagt et stort Antal Forsøgs
veje for at finde ud af, hvordan man lavede de mest okonomiske
Overfladebehandlinger. Resultaterne var offentliggjort i en meget
kortfattet Rapport, hvoraf jeg vil fremdrage følgende:

1. Udmærkede Resultater kan opnaas med Overliadebehandlinger
med Vejtjærer fremstillet af saavel Vertikalovnstjære, Horison—
talovnstjære og Koksovnstjære, forudsat at de har den rette Vis
kositet, og at de bliver anvendt paa rette Maade.

2. Det er ligegyldigt, om man anvender en destilleret Tjære eller
en piæpareiet Tjære, fremstillet ved at flukse en blød Beg eller
en tykflydende Tjære blot den færdige Tjære tilfredsstiller Vej—
tjærenormernes Krav.

3. Den vigtigste Slutning, man kunde drage af Resultaterne af For
søgene med Provcvejstrækningerne var, at Bindemiddelprocen—
tens rette Størrelse var den vigtigste Faktor, som bes[emmer en
Vejhelægnings Levetid. Med den rette Tjæreprocent kan man

faa gode Veje, selv med vaade Sten, blot maa Trafikken holdes
borte fra Vejen, til Stenene er tørret og der er kommet god
Adhæsion i Stand.
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4. En mekanisk Tankspredemaskine med en passende Anordning,
der viser Tjæreforbruget maa absolut foretrækkes for Haand
spredning.

5. Mari kan komme ud over de Vanskeligheder, der er forbundne
ved Anvendelsen af den langsomthærdnende Vertikalovnstjære
ved at anvende en Tjære af tilstrækkelig høj Viskositet (over
50 Sekunder i Tjærekonsitometret ved 300 C). En lignende Virk
ning kan opnaas ved en Biturnentilsætning, men det er altsaa
ikke nødvendigt, blot man sorger for en tilpas tyktflydende Tjære.

6. Der er ingen blivende Fordel ved at anvende 2 forskellige Korn—
størrelser i Afdækningsmaterialet efter hinanden. — Til Forsø
gene var der anvendt Størrelserne 12 mm og 6 mm Skærver.
Vejene havde det første Aar et bedre Udseende, men var senere
blevet mere glatte end Veje med kun een Skærvestorrelse.

7. Flade Stenmaterialer er ikke saa tilfredsstillende som kubiske
Stenmaterialer. Ganske vist forslaar flade Stenmaterialer bedre
end kubiske, og der kræves ikke san store Tjæreprocenter, men
Vejene blev meget mere glatte end Vejene med kubiske Sten.

8. Afdækningsmaterialet bor være monodisperst, og Tjæreforbru
get bor indrettes efter Stenstorrelsen (mindre Sten kræver mere
Tjære end storre) i Overensstemmelse med Retningslinierne an
givet i British Standard 63 1939.

9. Det vil ofte føre til misledende Resultater at bedømme en Vej
efter dens Udseende kort efter, at den er blevet overfladebehand
let. Derimod kan man udtale sig ret sikkert, naar et helt Aar er
gaaet.

10. Hovedveje med stærk Trafik kræver Tjærer med større Visko
sitet end Biveje med mindre Trafik.

11. En Overfladehehandling, der er udført med hensigtsmæssige i\Ia—
terialer under Iagttagelse af de rette Forholdsregler under Ud
lægningen, kan forventes at have en Levetid paa mindst 3 Aar,
selv under stærk rfrafil( (8000 ts og mere daglig).

Emulsioner anvendtes ikke saa meget. De var ganske vist lettere
at have med at gore, da de kunde anvendes i uopvarmet Tilstand,
men alt i alt mente man, at de stillede sig ufordelagtigere end de
rene Bindemidler Asfaltbi tumen og Tjære.

For at eliminere Undergrundens Indflydelse foretrak man ofte

Provestrækriinger paa Belon[undament. Skulde mari specielt under
søge Belægningens Evne til at følge Undergrundens Bevægelser,
maatte dette saa undersoges særskilt.

Paa Vejinstituttet afholdtes der Kursus for Vejingeniorer paa Om
raader, hvor deres Uddannelse havde været mangelfuld. Det var mest
Kursus i Geoteknik. Disse Kursus varede fra 14 1)age til 6 Uger.
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Laboratoriet havde et stort Bibliotek, hvor man ahonnerede paa
Tidsskrifter fra hele Jordkloden. Et Problem var det at faa læst det.
l3ibliotekaren og hans Sekretær, som kendte de enkelte Forskeres
Interessesfærer, sorterede det ud, som havde Interesse og fm-delte
Tidsski-ifterne med Angivelse al, hvor det stod, der havde særlig
Interesse. Laboratoriet udgav >Road Abstrac[ss som indeholdt kort
fattede Referater af alle betydende Bøger eller Artikler om Vejpro
hlemer, der indgik til Laboratoriet. Desuden udgav de et tilsvarende
Skrift om Lufthavne: «Aerodrom Abs trac ts«.

I Asfalt— og Tjærelaboratoriet saa jeg først 2 Blandemaskiner til
Belægningsmasser. De var indrettet som Eirichblanderen; den mind
ste havde Varmekappe til nøjagtig Indstilling af Temperaturen. Al
Belægningsmasserne frems tilledes Provelegemer i en særlig Kompri -

meringsmaskine, hvor Komprimeringen fandt Sted ligesom ved
Tromling med en Vej tromle (Fig. 2). Enten fremstilledes pladefor
mede Provelegemer 30,5 cm i Kvadrat og i varierende Tykkelse (1.
Eks. 4,5 cm tykke) ellei dci’ fremstilledes flade Stænger 25 cm 5 cm
2,5 cm. Man var i øjeblikket ved at prøve en lille Vejmaskine. Vej
baneringen var Ca. 2 m i Diameter og i den var der udsparet fir
kantede Huller til de ovenfor nævnte Proveplader. Vejbaneringen
roterede under 2 skraat anbragte, belastede Luftguinmiringe. Det,
man var interesseret i, var at undersøge, hvor længe Vejbanen var i
Stand til at beholde sin ru Overflade. Ruheden maalte man ved en
simpel Metode: Et bestemt Kvantum Sand hældtes ud paa Prøven
og tværedes ud over denne, saa det dækkede et cirkelformet Areal.
Var Provepladen meget ru slugte de smaa Ujævnheder Sandet, saa
at Cirklens Radius blev relativt lille. Omvendt fik man en stor Radius

Fiq. 2. Troinleniuskine til Fremstilling (If ProL)L’legemer.
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ved glatte Proveplader. I øjeblikket var man ved at undersøge, om

denne Maskines Resultater stemte med de Resultater, man fik paa

Forsogsstrækningerne. Hvis dette ikke var Tilfældet, maatte Maski

nen kasseres.
Laboratorie di sponerede over 4 Tørtermostater, smaa Værelser,

hvor Temperaturen holdtes paa henholdsvis 0, 15, 35 og 45°. I 45°

Termostaten var de ved at foretage en Prøve, der minder om den i

de danske Normer for Stobeaslalt omtalte Kugleindtryksprove. En

af de før omtalte Proveplader var anbragt paa en lille Vogn, der

korte frem og tilbage under 2 belastede, massive Gummihjul. Naar

Maskinen havde kort en vis Tid bedomte man, hvor stort et Indtryk,

der var kommet i l3elægningspladen. Englænderne havde mere Tiltro

til de Resultater, man fik med denne Maskine end til de l\Ietoder,

hvor man anvendte et stillestaaende belastet Nedsynkningslegeme.

I 15° Terniostaten saa jeg 2 Apparater, hvor man undersogte, hvor

dan de førnævnte Stænger af Belægningsmateriale opførte sig, naar

de blev underkastet en Strækning. I det ene Apparat maalte man

Kraftens Variation med Tiden, naar man strakte Provelegemet med

konstant Forskydningshastighed og i det andet Forlængelsens Varia

tion med Tiden ved konstant Strækningskraft.
Laboratoriet var ikke indstillet paa Rutineundersogelser, kun paa

Research. Derimod opmuntrede de Folk til at foretage simple Drifts—

kontrolundersogelser og fortalte dem, hvordan de skulde bære sig ad.

I en særlig Afdeling undersøgte man Mulighederne for at forbedre

bjtuminosc Bindemidlers Klæbeevne overfor Stenmaterialer. Bedøm

melsen af Resultaterne skete med simple Vandlagringsprover, hvor

man iagttog Bindernidlets Fortrængning fra Stenoverfladerne. Som

Klæbeforbedrer havde man med særlig godt Resultat anvendt et or

ganisk Stof, Fixanol C (det kemiske Navn var Cetylpyridiniumbro—

inid). Det tilsattes I3indemidlet i Mængder paa 0,2—0,5 pCt. Virknin

gen forbedredes, hvis man blandede lidt Kalkhydrat i Stenmaterialet.

Under Krigen havde man haft et stort Problem ved Fremstillingen

af bituminose Belægninger til Startbaner til de mange militære Fly—

vepladser. Der havde ikke været nok Tørretromler til at tørre de

kolossale Mængder Stenmateriale, der var medgaaet, og man maa[te

finde en Metode, hvor man kunde anvende vaade Sten til Blanding

med Bindemidlet. Kombinationen Fixanol C—Kalkhydrat havde vist

sig velegnet til Formaalet. Som Bindemiddel havde man anvendt en

letflydende Cutbackasfal thitumen, hvor Fluksningsmi dlet var Creo

sotolie. Belægningsmassen var umiddelbart efter Udlægningen saa

blod, at den ikke kunde komprimeres med en Tromle. Man kompri

merede med en speciel Traktor, der kørte paa 2 flade endeløse

Transportbaand i Stedet for Hjul. Et Par Dage efter var Belæg

ningsnmassen saa fast, at den kunde tromles.
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Det er vanskeligt at overse, hvor stor en Rolle man skal tilskrjve
Resultatet af et Vandlagringsforsøg, der ikke er faldet ud til Fordel
for en bestemt Kombination af et Bindemiddel og en Stenart i Prak
sis, hvor Stenmaterialets Stabilitet i komprimeret Tilstand og Binde—
midlets Konsistensændring med Tiden kan formodes at ændre For
holdene ved den simple Vandlagring. Derfor havde man anlagt Pro
veveje parallelt med Forsøgene i Laboratoriet. De havde paa nær
værende Tidspunkt ikke ligget ret længe, men man kunde dog se
begyndende ødelæggelse de Steder, hvor man havde haft daarlige
Resultater ved Vandlagringsforsogene med den anvendte Kombination
af Bindemiddel og Stenmateriale.

Med Hjælp fra Geological Museum havde man indsamlet en Række
Stenmaterialer af forskellig Struktur og kemisk Sannnensætning,
som man onihvllede med Binderniddel og underkastede Vandlag
ringsforsog. Forsøgene, som endnu ikke var afsluttede, viste, at Ved—
hæftningen var daarligst ved Sten, der havde skarpe Kanter og store
glatte Flader. Endvidere var stærkt kiselsyreholdige Sten relativt
daarlige.

Til Slut fik jeg et lille Glimt at se af Lahoratoriets Viagraf, som
minder om den svenske Model, der anvendes i Danmark. Det er dog
ikke en Slæde, der anvendes, men en Vogn med 16 Hjul, ophængt
paa en særlig Maade. Endvidere saa jeg Gla[hedsmaalerne. Foruden
Motorcyklen med det skraat anbragte Sidevognshjul, hvor man maa-
ler den Kraft, SidevognshjuleL sogel at sideforskyde Motorcyklen
med, havde de en Bil med en 2-hjulet Paahængsvogn, der arbej
dede efter samme Princip.

DET FRANSKE VEJNÆTS STILLING

Det franske Vejnæt har altid spillet en stor Rolle i den franske
økonomi, og det kan rnaaske derfor have nogen Interesse, at der her
gengives nogle Hovedpunkter i et Foredrag, som Overingeniør
A. Rumpler den 14. Juni f. A. holdt. Overingenior Rumpler er ansat
i Ministeriet for offentlige Arbejder og har i mange Aar været første
Medhjælper hos Direktoren for Vejvæsenet Boulloche, der dode iKoncen trationslejren i Buchenwalde.

Det franske Vejnæt ved Befrielsen.
I 1i39 var næsten hele det gamle Hovedvejnæts 40.000 km Veje og

80 0/0 af det nye Hovedvejnæt i tilfredsstillende Stand. Et stort Pro—
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gram var under Udførelse med Sigte paa moderne Udstyr af de store
Hovedveje, Bygning af Omkørseisveje ved visse større Byer og Om
bygning af talrige Niveauoverskæringer til Skæringer ude af Niveau.

Med Hensyn til Broer var Stillingen noget mindre tilfredsstillende,
da de Midler, der stod til Raadighed ikke gjorde en systematisk Om
bygning mulig af de Broer, hvis Bredde eller Bæreevne var utilstræk
kelig efter Vejlovens Bestemmelser. Kun enkelte store Arbejder havde
man kunnet udføre som f. Eks. i Neuilly, Saint—C1oud, Joinvifle, Ar
genteuil, Vienne, Valence, Saint-Clair (Lyon), Le Teil, Saint Claude etc.

Krigen har medført, at mange Broer er blevet ødelagt, Arbejdet paa
Forbedring af Vejnættet har ‘ligget stille, og, hvad der har været det
alvorligste, Vedligeholdelsen har ikke ‘kunnet gennemføres paa til
nærmelsesvis normal Maade. Dæ’klagene har ikke kunnet fornyes, kun
de mest paatrængende Reparationer har kunnet udføres med Erstat
ningsmaterialer og er ofte endda blevet helt standsede af Besættelses
magten til Fordel for de militære Veje. Medens man før Krigen i
Frankrig til Hoved- og Biveje anvendte omtrent 700.000 Is bituminøse
Bindemidler, gik det tilsvarende Tal melleni 1939 og 1944 ned til
12.000 Is. Til Gengæld var Færdselen gaaet betydelig ned.

I Juni 1944 var Hovedvejene tilsyneladende endnu i nogenlunde
god Stand; Bivejene var i Almindelighed slidt; ofte helt ned til Fun
damentet; og overalt var :der dybe Huller fra Luftbombardementerne.

Og med Hensyn til Broer var Forholdet i Juni 1940, at 2561 var
ødelagt, fordelt over 60 Departementer og med en samlet Længde paa
72 km. Over 2000 Broer, og deraf 915 fuldstændig, blev gjort i Orden
indtil Juni 1944, men i samme Periode blev 300 Vejbroer ødelagt ved
Lufibombardement og af Modstandsbevægelsen. Fra Juni 1944 bred Le
ødelæggelsen af Vejnættet sig hurtigt til næsten hele Landet. Selv ørn
en endelig Opgørelse ikke endnu findes, er Antallet af ødelagte Broer
over 6300 med en samlet Længde paa 140 lun. De ødelæggelser, der
er udført af de vigende tyske Tropper, og som har været forberedt
lang Tid forud, er i Almindelighed meget alvorlige, idet ikke alene
Broernes Overbygning med ofte ogsaa Pillerne er blevet ødelagt.

Med Hensyn til ødelæggelser indtager Paris en Særstilling med
ingen ødelagte Broer, idet f. Eks. i Lyon 22 Gadebroer af 24 er blevet
afbrudt.

De haardest ramte Departementer i Retning af Antal Afbrydelser
er Normandiet og øst, men det er Afbrydelserne af Broer over de
store Floder, som mest har hindret Genoprettelsen af Vejforbin_
delserne.

Ved Begyndelsen af September 1944 var disse ødelæggelserfolgende:
Over Seinen var alle l3roer fra Udløbet til nedenfor Nøgent-sur

Seine, undtagen i Onwaadet ved Paris, ødelagt, eller ialt 94 store
Broer.
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Over Loire var alle Broer fra Udløbet til Nevers odelagt; indtil Nan
tøs var 46 store Broer afbrudt.

Over Rhône var alle Broer ødelagt, og det samme var Tilfældet for
Saône (undtagen 2 i Lyon) og Doubs, ‘saa en stor Del af Landet der
ved var afskaaret fra det øvrige Frankrig.

Kysten ved Middelhavet (Rivieraen) var praktisk talt isoleret, ved
at 21 Broer over Durance var ødelagt, og desuden var Nizza fuld
stændig isoleret, ved at Broerne over Var var sprængt.

Vejnættets Islcincisætfelse efter Befrielsen.
Udover ødelæggelsen af Broerne havde de intensive militære Tran’

porter slidt stærkt paa Vejene, og Vejvæsenet var ikke i Stand til at
bøde herpaa. De allierede Hære maatte indskrænke sig til at ore
tage de mest nødvendige Reparationer.

Og hertil kom det Uheld, at der efter et regnfuldt Efteraar, i Be
gyndelsen af Vinteren fulgte en unormal Periode med skiftende Frost
og Tø, der gjorde Vejene særlig saarbare i det øjeblik den tyske
Modoffensiv i Belgien og Operationerne i Elsas fremkaldte en meget
stærk Automobil- og Traktorfærdsel paa dem. Følgerne var ødelæg
gende; lange Vejstrækninger blev ødelagt og ufarbare, Fundarnen
terne ødelagt og Belægningerne fuldstændig oprevet.

For at man i 1945 kunde have hodet paa denne ødelæggelse, vilde
det have været nødvendigt, at Vejvæsenet allerede i den gode Aars
tid havde disponeret over Materialer og Arbejdskraft som i normale
Tider. Men den franske Industri har i første Halvaar 1915 kun kun
net levere 10,000 ts Tjære, og man har kun kunnet indføre 10,000 ts
Bitumen, mens man havde behovet 500,000 ts bituminose Binde-
midler.

Genopbygning af Broerne.
Det lokale Vejvæsen har, ogsaa hvor det ikke har staaet i Forbin

delse med Centraladminis trationen, taget lui tiativet til at reparere
Broerne, efterhaanden som Befrielsen skred frem, og dette trods stærk
Mangel paa Træ, Staal, Cement og Arbejdskraft.

Anstrengelserne blev koncentreret paa de vigtigste Broer, idet det
tætte franske Vejnet i stor Udstrækning gjorde Omkorsler mulige.
Pontonbroer eller Færger blev ben tiet, hvor Hullerne var saa store,
at Genophygning af Broen var umulig. Paa visse Strækninger blev
provisoriske Broer byggel af de allierede Hære.

I øjeblikket (Sommeren 1945) er Stillingen omtrent følgende: Af
Broer, ødelagt i 1944, er omtrent 330 reparerede eller genopbyggede
endeligt; 550 Broer er under endelig Genopbygning, 3200 midlertidige
Broer er i Brug, 475 andre under Bygning, 140 Færgeforhindelser er
til Raadighed. Ialt er der genoprettet 3700 Forbindelser.
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I de senest befriede Departementei, i Elsas—Lothringen, er Antallet
af Afbrydelser Ca. 1500, men alle vig[ige Forbindelser er genoprettet.

Som Eksempel paa, hvad der i Midten al Juni i. A. var udført,
skal nævnes:

Over Seinen mellem Conflans-sur-Oise og Udløbet var 6 Broer
passable: Rouen, Elbeu f, Courcelles, Vernon og Mantes.

Over Loire, 18 Broer passabie mellem Nantes og Nevers, bl. a. ved
Nanles, Angers, Saumur, Tours, Blois og Orleans.

Over Dordogne er der særlige Vanskeligheder for at bygge en pro

visorisk Bro i Saint-Audré-de Cubzac, men Floden kan passeres i
Libourne, Branne og Saint-Jean-de--Blaignac.

Over Rhoné, hvor man maatte helt. op til Pevraud for at finde en
intakt Overgang, kan man komme over det nedre Løb paa 10 Steder,
hvoribland t Valence, Le Pouzin, Pon 1- Saint-Eespri t, Avignon og
Beaucaire.

I Lyon er 12 Overgange retablerede, deraf 6 endeligt. Over Saône
er 2 Overgange i Orden for alle Køretøjer og 5 for begrænsede Vægte.
Ved Udgangen af 1945 var yderligere 3 store Broer færdige.

Over Var blev straks bygget en 310 m lang provisorisk Bro, der
blev aabnet den 23. Januar 1945.

Arbejdet med Udførelsen af Forbedringer paa Vejnettet har maat
tet træde i anden Række overfor de store og paatrængende Krav, som
Istancisættelsen af de store Skader stiller.

l7cjnettets Forbedring.
Trods mangelfuld Vedligeholdelse har Vejene holdt bedre under

Krigen og Besættelsen, end man kunde have tænkt sig. Middelleve
tiden for en Overfladebehandling er fire Aar, saa der nu er Belæg
ninger med 9—10 Aai’s Levetid, dej’ først maa gøres i Stand.

I 1945 er kun de stærkest beskadigede Steder blevet reparerede,
men i anden Omgang vil man samlidig med Reparationen af Køre
banen (Overflade- eller Tæppebelægning) rette Profilerne (større
Bredde, fladere Profiler, Ændring i Kurver o.s.v.), idet man for Efter
krigstiden maa regne med en stærk Forøgelse al Antallet af hurtige
og lette Vogne.

Man regner, at denne Gennemgang af Hovedvejene vil tage 4 Aar
og dreje sig om 60,000 km.

Et andet overmaade nødvendigt Arbejde er Genopbygning al de
ødelagte Broer.

Hvis man regner, at den endelige Genopbygning kommer til at
vare 6 Aar, skal Vejvæsenet hver Dag i disse 6 Aar kunne aabne 3
Broer for Færdslen; dette viser, hvor stort. et Arbejde, det drejer
sig om.

Men Arbejdets Omfang vil ikke hindre Forbedringer som Bæreevne,
Bredde, Adgangsforhold o.s.v., og mange Ændringer vil blive foretaget
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samtidig med Byernes Genopbygning og i Overensstemmelse med den
Maade, hvorpaa dette gøres.

Men selv om Istandsætlelsen at Veje og Broer er det Hovedhen
syn, der skal tages, vil man dog ikke glemme de Forbedringer, Som

Hovedvejnettet trænger til, fremfor at paabegynde Bygning af sær
lige Motorveje, som alene ønskes byggede paa Steder, hvor særlige
Forhold gør sig gældende.

(Le Génie Civil. No. 17 1945).

NOGLE FORSØG OVER VANDS OG LUFTS
INDV1RKNING PAA T.JÆRE

At Civilingeniorerne A. 0. Bolin og G. Zobel.

I de senere Aar har der været stærk Interesse for at forbedre bitu
minose Bindemidlers Adhæsion overfor •de i Vejbvgningen anvendte
Stenmaterialer. Der er det ejendommelige Forhold, at medens Ordet
Adhæsion egentlig kun vedrører de to Komponenter Sten og Binde
middel, bedømmer man den altid ved at undersøge den større eller
mindre Lethed, hvormed Bindemidlet lader sig for[rænge fra Sten—
overfladen under Indvirkning at Vand. Denne Evne til at modsætte
sig Fortrængningen ladei’ sig i hoj Grad paavirke i gunstig Retning
ved minimale Tilsætninger af visse organiske eller metalorganiske
Forbindelser, de saakald[e Klæbeforbedrere. Klæbe forbedrerne kan
tilsættes det smeltede B indemiddel inden Blandingen med Stenm ate
rialet, eller de kan, hvad der ogsaa er foreslaaetl), tilsættes Stenma
terialet inden Blandingen. Den sidste Metode stiller sig dog ikke gun
stigt i økonomisk Henseende.

En typisk Undersøgelse angaaende Vands Indvirkning paa bitu
minøse Belægninger er Mallison og Schmidt’s2). Her anvendes som
Undersogelsesmctode U 37 fra D I N 1995, hvor Princippet er, at man
omhyller et Stenmateriale med det paagældende Bindemiddel. Efter
en kortvarig Lagring i Luft overhældes Blandingen med Vand ved
Stuetemperatur, og efter 24 Timers Forløb bedømmer man, i hvor
høj Grad Bindemidlet har kunnet modsætte sig Vandfortrængnin—
gen. Metoden er simpel, men det er kedeligt, at dens Resultat er at—
hængigt af et Skøn. Ved mørke Stenmaterialer er den særlig ubeha
gelig. Den er bedst egnet til sammenlignende Forsøg.

Mallison og Schmidt har opstillet den Teori, at den iag[tagne for
bedrede Klæbeevne skyldes, at de tilsatte Klæheforbedrere danner
et Skelet som modsætter sig en Forskydning at Bindemidlet. Tilsæt-
[er de f. Eks. 2 Ob Raaantracen, vil dette delvis udkrystallisere, og
det er dette System af Antracenkrystaller, der modsætter sig Binde-



1946 DANSK VEJTJDSSKRIFT 81

middelfortrængningen. Som Støtte for Teorien anfører de et Forsog,
hvor det viser sig, at raa Brunkulstjære er en virksom Klæbeforbed
rer ved 20° C, medens den ingen Virkning har ved 40°, hvor Struk
turen er smeltet.

Mallison & Schmidt diskuterer endvidere de forskellige Tjærers
Evne til ved overfladisk Tørring at kunne danne en mere eller min
dre modstandsdygtig Hinde. Man kunde efter deres >Strukturteori<
vente, at de Tjærer, der hurtigt danner Hinde paa Overfladen, vilde
høre til dem, der bedst modsatte sig en Vandfortrængning. Det kunde
de dog ikke bekræfte ved Forsøg. F. Eks. virkede den udmærkede
Klæbeforbedrer Montanvoks hæmmende paa Hindedannelsen. Ogsaa
M. Leroux3) har i et tankevækkende Arbejde været inde paa, at Dan
nelsen at en Overfladehud til en vis Grad skulde beskytte Tjæren
mod at blive fortrængt at Vand.

Laboralorie[orsog.
Det kunde være interessant at undersøge, om vi lou nogle danske

Tjærer kunde finde en Sammenhæng mellem Mods tandsdyg tighed
mod Vandfortrængning og Evnen til Dannelse at en Overfladehinde.

a) Vandforlrænqninqsforsog.
Til Forsøgene anvendtes Vejtjærerne A og B med følgende Analyse:

Tjære .4 Tjære B
Viskositet 48 28
Ensartethed ved umiddelbar Betragt

ning tilfredsstillende tilfredsstillende
Ensartethed ved mikroskopisk Betragt

ning tilfredsstillende tilfredsstillende
Skumning 0 ‘o 0 0/0

Vægtfvlde ved 15° 1,173 1.140
Vand 0,0 Ob 0,0 0/

Letolie 0,0 ob 0,0 °/0

Mellemolie 12,2 0/ 10,5 bo

Tungolie 7.4 O/ 6,9 0/0

Antracenolie 20,5 /o
. 89 0 0/0

Beg 59,5 0/0 f
Tab 0,4 o/ 0,6 /o

Ialt 100,0 °/o 100,0 /o

Fenoler 5,0 Ob 2,1 o/

Naftalin 0,0 0/

Frit Kulstof 5,2 bo 6,3 0/

Mikroner (Millioner/mni) 19,0 14,0

Til disse Vejtjærer tilsattes smaa Mængder af følgende Stoffer:

Montanvoks, Mangannaftenat, Fenylalfanaftylamin, Al dolalfanafly

lamin, Stearinbeg og Asfaltbitumen.
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Montanvoks er en brunsort, haard Voksart, som fans ved Ekstrak—
lion af Brunkul med alkoholholdig Benzol.

Mangannaf[enat er Mangansalt af Nafténsyre, som faas som Iii—
produkt ved Jordolieoparbejdningen. Det er en morkebrun, vders
sejgtflydende, harpiksagtig Masse. Som Klæheforbedrer er det fore
slaaet fra amerikansk Side.. Del anvendes indenfor Lakindustrien
som torringsfremskvndende Middel.

Fenvlalfanaftvlamin er et violet Pulver, Aldolalfanaftvlamin er
en harpiksaglig, brun Masse. Disse Stoffer anvendes i Gunimiindu—
strien som Antioksvdationsmidler.

Stearinbeg er sort og ligner Stenkuisbeg. Det er en Rernanens fra
Stearindeslillationen.

Asfaithi [umenen var Standard Paving Jordoliebi Itimen fra D.D.P.A.
Penetra[ionen var 81,5.

Hvert Stol anvendtes tilsat i 3 eller 1 forskellige Mængdeforhold.
I følgende Tabel er anført Tilsætningernes Størrelse samt Resultatet
af Vandlagringsforsøgene, som udfor les som angivet i DIN 1995 U37.
Resultatet er den Del af Overfladen i Procent, som skønnes at være
dækket af Tjæren efter Vandets Indvirkning. rfallene viser ikke saa
meget den absolutte Størrelse af Arealet som Rækkefølgen af God-
heden af de enkelte Blandinger. Som Stenmateriale anvendtes va
skede og tørrede 2—5 mm Hammergrani [skærver.

90 Ren Tjære B 80
Ren Tjære B

Ren Tjære A
Ren Tjære A
0.2 0/0 Montanvoks
0,5 0/0 Montanvoks
1,0 0/0

0,2 0/0

0,5 0/0

1,0 0/0

1,0 0/0

2,0 0/

3,0 0/o

1,0 0/ø

2,0 0/

3,0 o/o

2,0 0/

5,0 0/

10,0 0/0

Monanvoks
IIangannaftenat
Mangannaftenat
Manganriaftenat
Phenylalfanaftvlamin
Phenylalfanaftvlarnin
Phenylalfanaftylarnin
Aldolalfanaftylamin .

Aldolalfanaftylainin
Aldolalfanaftylarnin .

Stearinbeg
Stearinbeg 98
Stearinbeg 98

95 0,2 0/ Montanvoks 96
98 0,5 0/ Montanvoks 98
96 1,0 010 Montarivoks 97
91 0,2 Ob Mangannaftenat 88
93 0,5 0/ Mangannaftenat 90
92 1,0 o/ Mangannaftenat 90
90 1,0 0/ Phenylalfanaftvlarnin . . 83
91 2,0 0/ø Phenylalfanaftylamin . . 85
92 3,0 o/ Phenylalfanaftylarnin . . 84
91 1,0 o/ Aldolalfanaftylarnin .. . . 83
92 2,0 0/ Aldolalfanaftylarnin . . . . 87
92 3,0 o/ Aldolalfanaftylamin . . . . 85
96 2,0 0/0 Stearinbeg 97

5,0 0/ Stearinbeg 99
10,0 0/o Stearinbeg 99
2,5 0/

5,0 °/o
10,0 O/

15,0 0/

Asfaltbitumen 74
Asfaitbiturnen 72
Asfalibitumen
Asfaltbiturnen 70
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Resultaterne viser os:
En Tilsætning at Montanvoks bevirker, at Hæfteevnen forøges be-.

tydeligt. Kun ganske enkelte at Skærvernes Kanter blottes ved Vand—

lagringen. Bedst synes en Tilsætning paa 0,5 pCt. at være.

En endnu bedre Hæfteevne opnaas ved Tilsætning at Stearinbeg.

Det bedste Resultat opnaas ved Tilsætninger paa 5,0 pCt. eller mere.

For baade Montanvoks og Stearinbeg gælder det, at Tilsætninger at

dem til den daarlige Tjære B er tilstrækkelig til, at dennes Hæfte—

evne forbedres saa meget, at den langt overskrider den gode Tjære À

uden Tilsætning. Det er naturligt, at Tjære 13, der er den mest let—

flydende, ogsaa er den daarligste ved Vandfortrængningsforsoget.

Mangannaftenat foroger ogsaa Hæfteevnen noget, dog ikke nær saa

meget som de to ovenfor nævnte. Bedste Resultat omaas ved en rFiI_

sætning pan 0,5 pCt.
Tilsætninger at Phenylalfanaf tylamin og Aldolalfanaftyl amin sy

nes ikke at have nogen videre Indvirkning paa Hæfteevnen. Blan—

dingerne med den gode Tjære giver ikke noget Resultat. Tilsat den

daarlige Tjære bevirker de en omend lille saa dog paaviselig For

bedring al’ Hæfteevnen. Bedst synes Tilsætninger paa 2—3 pct. at

være. Forbedringen er dog ikke saa stor, at Hæf[eevnen bliver bedre

end Tjære A’s.
Tilsætning af Asfaltbitumen bevirkede, at Hæfteevnen nedsattes

temmelig meget. Paa flere at Skærverne var saaledes indtil Halvdelen

at Tjæren fortrængt af Vandet.

Som et Resultat af Vandlagringsforsoget ser vi altsaa, at san rela—

tivt smaa Tilsætninger som 0,5 pCt. Montanvoks og 5,0 pCt. Stearin

beg selv til den daarligste Tjære er tilstrækkelig til at forøge dennes

Hæfteevne saa meget, at der opnaas saa godt som 100 pCt.’s Sikker

hed mod Vandfortrængning ved 20° Celcius. Selv med endnu mindre

Tilsætninger som henholdsvis 0,2 pCt. Montanvoks og 2,0 pCt. Man

gannaftenat opnaar man næsten den samme Forbedring af Hæfte-

evnen.
Ved yderligere Henstand med Vand i indtil 10 Døgn viste ingen

af Blandingerne Tegn pan Ændringer af de Resultater, der opnaaedes

efter i Dogns Vandlagring.

b) Hindedcznnelsesforsog.

For at bedømme Tilsætningernes Indvirkning pan Tjærens Evne

til at danne Hinde, foretoges følgende Forsøg med Tjære B og den

nes Blandinger med de ovenfor nævnte Tilsætninger. Tjærerne ind

smurtes paa Objektglas, saaledes at Lagtykkelsen blev ca. 0,1 mm.

En begyndende Hindedannelse kan let konstateres, naar man stryger

hen over Tjæreoverfladen med en Finger.
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Efter i Dogns Forløb iagttager man:
En tydelig Hindedamwlse paa Tjæren med 15 pCt. Asfalthitumen

og en begyndende Hindedannelse paa Tjæren med 10 pCt. Asfalt
hiturnen. Blandingerne med Monlanvoks viser en Antydning af
Hinde; de er lidt mindre klæbrige at føle paa end Resten af Blan
dingerne.

Efter 2 Dogns Forlob iagttager man:
Hindedannelsen paa alle Tjærerne med Asfaithitumen, stigende

med Koncen[rationens Størrelse. Endvidere er der begyndende Hinde-
dannelse hos Tjærerne med Montanvoks og Mangannaftenat. Blan
dingerne med Phenvlalfanaftylamin og Aldolalfana ftvlamin samt
den rene Tjære viste overhovedet ingen Tegn paa Hindedannelse,
hvorimod Stearinheg-Tjæreblandingerne syntes at være blevet min
dre klæbrige.

Efter 4 Dogns Forløb iagttager man:
Asfalttjærerne er blevet helt haarde. Der er nu en udpræget Hin

dedannelse paa Montanvoks - og Manganna ftenat Tjæreblandi ngerne.
Hinden er desto kraftigere, d. v. s. haardere at føle paa, jo større
Tilsætningerne er. Paa Stearinbegbiandingerne er der en tynd Hinde.
Der er stadig intet Tegn paa Hinde paa den rene Tjære. Heller ikke
Phenvlalfanaftvlarnin og Aldolalfanaftylamin Tjæreblandingerne sy
nes at vise noget Tilløb til Hindedannelse.

Efter S Dogns Forlob iagttager man:
Tjæreblandingerne med Montanvoks og Mangannaftenat har nu

opnaaet den samme Grad af Haardhed, som Asfalttjærerne havde
efter 4 Dogns Forløb. Lidt mindre udpræget er denne Haardhed hos
Stearinbeg Tjæreblandingerne. Paa den rene Tjære samt Jilandin
gerne med Phenyla]fanaftylarnin og Aldolalfanaftylamin er der en
tynd Hinde. Tilsætningernes Størrelse synes ikke at have nogen Ind
flydelse med Hensyn til en tykkere eller tyndere Hinde.

Efter yderligere 3 Dogns Forløb er Hinderne paa de sidst nævnteBlandinger tykke, og Klæbrigheden er helt forsvundet.
Samtidig udførtes nogle Forsøg med mindre Hindetvkkelse. Re

sultaterne var de samme som for, dog synes Hindedannelsen at
ind træde hurtigere, jo tyndere Lagtykkelsen er.

Som Resultat af Forsøget ser man altsaa, at Tilsætning af Asfalt—
bitumen til rfjære virker stærkt fremmende for Dannelsen af Over—
fladehinden. Paa samme Maade, dog i mindre Grad, virker Montan
voks, Mangannaftenat og Stearinbeg. Det stemmer udmærket medMangannaftenatets tidligere om talte ii tnings fremmende Virkning.
Naar Phenylalfanaftylamin og Aldolalfanaftiamin ikke synes atfremme Hindedannelsen, saa stemmer det godt med, at disse Stofferer Antioxydationsmidler, jfr. deres Anvendelse i Gummiindustrien.
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Endelig undersogtes Hindedannelsen paa nogle I cm tykke Tjære
lag, idet r1jære1.ne hensLilledes i nogle smaa fladbundede Alumi—

niurnsskaale.
Nu var Hinderne meget længere om at danne. Først efter 1’/2—2

Maaneders Forløb var der nogenlunde tydelige Hinder paa Asfalt

tjærerne, S tearinbegbiandingerne, mens Mon tanvoks— og Mangan —

naftenatblandingerne kun havde ganske tynde Overfladehinder.
Forsøgene viser, at Evnen til hurtigt at danne en Overfladehinde

ikke følges med en god Bestandighed mod Vandfortrængning, bedømt
ved U. 37. F. Eks. viste Asfalttjærerne kraftig Tendens til Hindedan—
nelse, mens de havde en daarlig Modstandsdvgtighed mod Vandlor
trængning. — At Montanvoks viste en ganske vist svag — hinde—
dannende Evne er iøvrigt i Modstrid med Mallison og Schmidts
Resultater.

c) Vandfortrængnings[orsoq ved 55° C.

Som for omtalt fandt Mallison og Schmidt, at Bestandigheden mod
Vandfortrængning ved højere Temperatur i ringere Grad influeres
af Klæbe loibedrere. De mener, at deL Le støtter deres » S trukturteori «:

e.) Ç•4

Fig. I .‘Icurinbcg.
‘undlagringsforsriq i,ud ej! jære indeholdende vurierende

Jhvngder SIearinbeg.

Ved højere Temperatur opløses det af Klæbeforbedreren dannede
Skelet, og der er da intet, der modsætter sig Forskydningen. For at
undersøge dette nærmere (Mallison og Schmidt anfører kun eet Eks
empel) foretoges et Vandlagringsforsog ved 55°. (Denne Temperatur
er endda højere end Mallisons og Schmidts 40°). Forsøget udførtes
paa følgende Maade:
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Paa Objek[glas, der var omhyggeligt rensede med Kromsvovlsvre,
anbragtes nogle smaa, saa vidt muligt lige store Draaber af de for
skellige Tjæresorter. Objektglassene henstilledes 15 Minutter i et
Varmeskab ved 1O0 C. Saa toges de ud og anijragtes efter Afkøling
til Stuetemperatur i Vand i 55 TermostaL Efter et Dogns Forløb
saa man tydeligt Resultatet at Vandlagriugen (se Foto i, 2, 3 og 4).

Man ser, at Draaherne at den rene Tjære er saa godt som fuldstæn
dig ødelagte at Vandet. Kun en meget lille Del af Randen er ikke ble
vet brudt. Resten at den viser sig ved en Ring af ganske smaa Perler.
Tilsætning at Stearinbeg l)evirker (Fig. 1), at Modstandsevnen mod
Vandets fortrængende Virkning oges. Bedst synes en Tilsætning paa
5,0 pCt. at være, men ogsaa 2,0 pCt. og 10,0 pCt. viser en lille For
bedring. Meget bedre virker Mangannaftenat (Fig. 2). Her er det kun

-, —

I’ig. 3. Montanvoks.

OoZ a2% 95
Fig. 2. M(Ingannoftennt.
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lykkedes Vandet at bryde Draabeianden et enkelt Sted paa alle l

Draaber. Kun 4—5 af Draaberne er angrebet i nævneværdig Grad.

Montanvoks har en lige saa god, næsten bedre Virkning. (Fig. 3).

0.5 pCt. og 1,0 pCL’s Blandingerne er overhovedet ikke angrebet af

Vandet. 0,2 pCt.’s Tilsætning synes i denne Forbindelse at være for

lille, idet Halvdelen al Draaberne er angrebet 20—30 pct. i Randen.

Asfaithitumen s[aar paa Linie med Stearinbeg (Fig. 4). Bedst er

2,5 pCt.’s Tilsætning, hvor Vandet faktisk kun har ødelagt en al

Draaberandene. 10,0 pCt. Asfalt i Tjæren viste hverken positiv eller

negativ Virkning.
Selv om Rækkefølgen i Godheden af Klæbeforbedrernc ændres

noget ved 55°, er Resultatet dog i store Træk det samme som ved

Forsøgene udført ved Stuetemperatur, og man maa altsaa sige, at

saavel disse Forsøg som Hindeforsogene taler imod Mallisons og

Schmidts Strukturteori.
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UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR
VESTRE LANDSRET

Aai’ 1945 den 12. Juni blev i Sagen: V. L. Nr. 393/1945.
Gaardejerne Otto Bakke, Emil Jensen og

Alfred Hansen, Hormested,
mod

Hjørring Amtsraad,
afsagt saalvdende

D 0 M:
Efter at Gaardejer Kr. Pedersen i Aarene fra 1904 til 1923 havde

boet paa Ejendommen >Hedevang<, Matr. Nr. 20 cl m. fi., Hormested
Sogns søndre Del, flyttede han i sidstnævnte Aar til Naboejendom
men >‘Terneholm<c, Matr. Nr. 32 ø m. fi., sammesteds. Fra denne Ejen
dom fører en Adgangsvej mod Nord til Skellet mod Ejendommen
»Ramrnelhøj<, Matr. Nr. 20 a, hvor den støder til to ældre Veje, af
hvilke den ene fører mod Nordvest i Retning mod Hormested, me
dens den anden fører i vestlig Retning mod Tislum. Det Sted, hvor
Vejen fra »Terneholm< støder til de to nævnte Veje, betegnes i det
følgende som Punkt B. Herfra fører en enkelt Vej i ost—sydostlig
Retning til den offentlige Vej mellem Tolne og Lenduin. Omkring
Punkt B. ligger Vejene paa »Terneholms Jorder, i Hovedsagen langs
Skellet til Matr. Nr. 20 ø, men lidt Vest herfor fører de to førstnævnte
Veje ind over Skellet til Ejendommen »Højen Matr. Nr. 19, der til
hører Sagsøgeren Alfred Hansen. Inde paa Matr. Nr. 19 støder Vejen
mod Hørmested til en offentlig Vej paa et Sted, der i det følgende
betegnes som Punkt A., medens Vejen mod Tislum passerer hen
over Matr. Nr. 19 a og forlader dette i Punktet E. Vejen Ost for Punkt
B fører ind over »Hedevangs Jorder, der nu tilhører Sagsøgeren
Emil Jensen, til Punkt C og derefter over Ejendommen »Bakken
Matr. Nr. 24, tilhørende Sagsøgeren Otto Bakke, til Tolne-Lenduni
Vejen, sam den naar i Punktet D.

I 1942 anlagde Pedersen Sag mod Sagsogerne for aL faa anerkendt,
at han havde Ret til Færdsel ad de nævnte Vejstrækninger. Sagen
endte med, at Parterne den 28. August 1942 indgik et Forlig, hvor
ved Pedersen gav Afkald paa Ret til Færdsel ad Vejstrækningen
B-E, medens Sagsøgeren Hansen indrømmede ham Ret til al Kørsel
og Færdsel ad Vejstrækningen B-A. Endvidere indgik Sagsøgerne
Jensen og Bakke paa at indrømme Pedersen og dennes Søn, saa længe
en af disse er Ejer af »Terneholm<, Ret til Færdsel og Kørsel i det
Omfang, saadan Ret hidtil havde været udovet, ad Vejstrækningen
B-C-D. Pedersen havde under Sagen oplyst, at han plejede at køre
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ad den sidstnævnte Vejstrækning flere Gange, nrnaske en halv Snes
Gange om Aaret, og iøvrigt cyklede han ad den.

I 1943 begyndte Pedersen at benytte Vejen B-C-D hver Dag, idet
han fik Tilslutning til en Mælkerute, der gik ad Tolne— Lendum
Vejen. I denne Anledning ailagde Sagsøgerne Sag mod ham for at
laa Forliget respekteret, men under Sagen oplystes det, at de Sag
søgte, Hjørring Amtsraad, efter Indstilling fra Hormes Led Sogneraad
havde godkendt, at saavel Vejstrækningen B-E som Strækningen
B-C-D var blevet optaget paa Fortegnelsen over offentlige Biveje i
Kommunen. Sagsogerne protesterede i denne Anledning overfor de
Sagsøgte, og da disse nægtede at tilbagekalde Beslutningen, har Sag
sogerne under nærværende Sag nedlagt Paastand paa, principalt at

de Sagsogte tilpiigtes at foranledige Vejstrækningerne B-E og B-C-D
slettet af Fortegnelsen over offentlige l3iveje i Hormested Kommune,
subsidiært at Udslettelse sker for den Del af de nævnte Veje, der er
beliggende paa Sagsogernes Ejendomme Matr. Nr. 19, 20 cl og 24,
Hormested Sogns sondre Del.

Til Støtte for den irincipale Paastand har Sagsogerne anført, at
der ved Optagelsen at Vejene aa Bivejsfortegnelsen ikke er fulgt
den ved Lov at 21. Juni 1867 om Bestyrelsen af Vejvæsenet m. m. § 6
foreskrevne Fremgangsmaade, idet Sogneraadets Beslutning om at
søge Vejene optaget ikke har været bekendtgjort paa den i Para
graffen bestemte Maade, forinden Indstilling til de Sagsøgte fandt
Sted. Idet det efter Sagsogernes Formening maa være en Betingelse
for Optagelsens Gyldighed, at den i Loven fastsatte formelle Frem—
gangsmaade er bragt i Anvendelse, bor de oms[ridte Veje udgaa at
For tegnel sen

Til Støtte for den subsidære Paastand gør Sagsogerne gældende,
at Vejene er private, og at den Del at dem, der ligger paa Sagsøger-
nes Jorder, derfor ikke har kunnet optages som offentlige uden Sag—
sogernes Sam tykke.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundne.
De har over for den principale Paastand anført, at Bestemmelsen

om Offentliggørelse i Lovens § 6 alene har Hensyn til de Revisioner
at Bivejsfor[egnelserue, som skal finde Sted hvert 5. Aar. Om Frem
gangsrnaaden ved Optagelse af nye Veje paa Fortegnelserne over
offentlige Veje i Tiden mellem Revisionerne indeholder Loven ingen
Forskrifter, og efter de Sagsøgtes Praksis, foranledigedes der ikke i
disse Tilfælde nogen Offentliggørelse fore[aget af Sogneraadenes Be
slutninger, forinden Tilladelse til Optagelse paa Forlegnelserne med
deles. Efter de Sagsøgtes Formening har det ej heller medført noget
Rettighedstab for Sagsogerne, at Offentliggørelse ikke har fundet
Sted, idet Fortegnelsen vil blive fremlagt med de nye Vejstræknin
ger paafort ved næste Gennemsyn, der finder Sted i 1947, og de Sag-
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søgtes Fremgangsmaade har ikke afskaaret Sagsogerne fra ved denne
Lejlighed at fremsætte Indsigelse mod Vejs trækningernes Optagelse.
Iøvrigt behandler Arntsraadet Ekspeditioner al denne Art uden no
gen Realitetsundersøgelse, idet man allid følger Sogneraadenes Ind
stilling. Da Sogneraadene ved Optagelsen af en Vej som offentlig
paatager sig den Byrde at overtage Vejens fremtidige Vedligehol
delse, gaar man ud fra, at Indstilling om Optagelse kun fremkom
mer, naar der foreligger en virkelig Begrundelse herfor. Selv om der
var fremkommet Protest fra Sagsøgernes Side, vilde man derfor have
optaget Vejen, idet man vilde have henvist Sagsogerne til at gøre
deres Ret gældende ved Sagsanlæg, og det har saaledes været uden
Betydning, at Sagsogerne ikke har haft Lejlighed til at fremsætte
Protest, inden de Sagsogtes Tilladelse til Vejens Optagelse blev med
delt.

Over for den subsidiære Paastand har de Sagsøgte anført, at Vej
strækningerne fra gammel Tid har staaet aahne for almindelig Færd
sel og derfor rettelig er at anse som offentlige.

Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at So:gneraadets Beslutninger
om at søge paagældende Vejstrækninger optaget som offentlige er
truffet efter l3egæring af Kr. Pedersen, »Terneholmc. Spørgsmaalet
ørn Optagelse af Vejstrækningen B-E er behandlet i Sogneraadsmo
der den 12. Januar og 9. Februar 1943, og de Sagsøgtes Godkendelse
er efter indhentet Erklæring fra Horns Herreds Kommunaludvalg
meddelt ved Skrivelse af 11. Marts 1943. Med Hensyn til Vejstræk
ning B-C-D ses Spørgsrnaalet kun behandlet i et enkelt Sogne
raadsmøde den 13. Juli 1943. I Ansøgningen om AmLsraadets God
kendelse af denne Vejstræknings Optagelse udtaler Sogneraadet, at
Optagelsen sker paa Betingelse af, at Lodsejerne selv istandsætter
og vedligeholder Vejen. I de Sagsogtes Godkendelse, der efter ind
hentet Erklæring fra Kommunalu’dvalget er meddelt den 31. August
1943, toges der ikke Stilling til den af Sogneraadet for Optagelsen
slillede Betingelse.

Under Sagen har Sogneraadsformand Martinus Jensen forklaret,
at Hørmested Sogneraad anser de omhandlede Veje for at have Be
tydning som offentlig Færdselsaare. Det drejer sig særlig om Færd-
selen til Tislum Skole. Vidnet har selv færdedes ad Vejen i 40 Aar,
og han har set andre færdes ad den, ogsaa kørende. Sogneraadet
spurgte ikke de Lodsejere, over hvis Jord Vejen gaar, forinden Op
tagelsen. For antagelig en halv Snes Aar siden blev der klaget over,
at den omstridte Vej var i saa daarlig en Stand, at Børnene, der
søgte Tislurn Skole, ikke kunde være tjent med at færdes ad den.
Sammen med et andet Sogneraadsrnedlem var Vidnet ude at se paa
Forholdene, men skønnede ikke, at der var Grund til nogen Istand
sættelse. Heller ikke ved Optagelsen har Kommunen ladet Vejene
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istandsætte. Det er Sogneraadets Tanke, at de indtil videre skal ligge,,
som de nu ligger.

Den 7S-aarige Thomas Jensen, der bebor en Nahoejendom til »He—
devang<, har som Vidne forklaret, at Vejen øst for Punkt B indtil
Ca. midt i 8O’erne gik lidt nordligere, end den nu gør. Det hele laa
da i Hede. Vidnet har altid regnet med, at alle og enhver havde Ret
til at færdes ad Vejen. Efter at den noget længere mod Nord belig
gende Vej til Skærum først i Trediverne er blevet grundforbedret,
har den omstridte Vej ikke været saa meget benyttet, og det kan
ikke siges, at der nu er megen Færdsel paa den.

Den 45-aarige Ole Nielsen, der er født paa Gaarden »Holtet», som
er en Naboejendorn til forrige Vidnes Ejendom, har forklaret, at han
har boet paa Stedet indtil 1927. Saa længe Vidnet kan huske tilbage,
har der været Færdsel paa de omstridte Veje, og efter Vidnets Skou
var det alle og enhver, der havde Brug for Vejene, der benyttede dem.

Landsretssagfører Kammer Pedersen, Overretssagfører Høy og
Dommerfuidmægtig Bonfils, der var til Stede ved Afholdelsen af en
Aastedsforretning, som gik forud for Afslutningen af det foran om
talte Forlig af 28. August 1942 mellem Sagsøgerne og Kr. Pedersen,
har afgivet skriftlige Erklæringer, hvoraf fremgaar, at Vejstræknin—
gen B-C-D da var i en saadan Forfatning, at det var aabenhart for
enhver, at Færdselen var af meget ringe Omfang.

Kontorchef ved Hjørring Amt, H. Jorgensen, har oplyst, at man ved
Godkendelsen af Sogneraadets Beslutning om at optage Vejstræk
ningen B—C-D som offentlig Bivej ikke har taget Hensyn til Sogne—
raadets Forbehold om, at Vejen skulde vedligeholdes af Lodsejerne,
idet et saadant Forbehold ikke kan tages efter Loven, og at man
heller ikke har fundet Anledning til at rette Henvendelse til Sog—
neraadet for at faa oplyst, om dette desuagtet onskede Vejen optaget.

I en ved Domsforhandlingen fremlagt Skrivelse af 17. Maj 1945
fra Aalborg Amtsraad udtales, at dette Amtsraad altid forlanger, at
et Sogneraads Beslutning om Optagelse af en hidtil privat Vej som
offentlig bekendtgøres med Opfordring til vedkommende om at frem
sætte Indsigelse indenfor en Frist af 4 Uger, forinden Beslutningen
indsendes til Amtsraadets Godkendelse.

Der findes at maatte gives Sagsogerne Medhold i, at det af Be
stemmelserne i Lovens § 6 følger, at Optagelse af en Vej som offent
lig i Tiden mellem de foreskrevne Revisioner af Bivejsiortegnelserne
maa ske under Anvendelse af samme Fremgangsniaade som en Op
tagelse i Forbindelse med Revisionerne. Det findes derhos ikke at
stemme med Hensigten med den paagældende Lovbestemmelse og
med den i Indenrigsministeriets Cirkulære af 13. Juni 1877 Punkt 5
givne Vejledning, at Amtsraadet træffer disse Afgørelser alene i
Henhold til Sogneraadets og Kommunaludvalgets Indstilling uden
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nogen Realitetshehandling, men det maa paahvile Amtsraadet, efter
at eventuelle Indsigelser er fremkommet, at tage Stilling til Spørgs—
maalet, om nogen privat Ret er til Hinder for, at Vejen optages som
offentlig. Der tilkommer vel den private Adgang til at faa Rigtig-
heden af Amtsraadets Afgørelse prøvet ved Domstolene, men da han
er pligtig at rette sig efter denne, indtil en modstaaende Domsafgø
relse foreligger, er det af ikke uvæsentlig Betydning, at Amtsraadet
tager Stilling til fremkomne Indsigelser, forinden det træffer sin
Afgørelse. Der har med Hensyn til Strækningen B-C-D været sær
lig Grund for de Sagsøgte til nærmere at undersøge Sagen, idet det
maa have forekommet uklart, om Sogneraadet vilde fastholde sin
Indstilling, uanset at Vedligeholdelsespligten som Følge af Vejens
Optagelse som offentlig vilde komme til at paahvile Sogneraadet, —

hvorved iøvrigt henses til, at det frerngaar af Sogneraadsformandens
foran anførte Forklaring, at Sogneraadet ikke har paatænkt fore
løbig at foretage noget som helst til Vejens Istandsættelse og Ved
ligeholdelse, saaledes at Optagelsen alene synes at have haft til
Formaal at støtte Kr. Pedersen i den mellem ham og Sagsøgerne
verserende Retstvi’st. Idet Undladelsen af at foranledige Sogneraa
dets Beslutning offentliggjort i Overensstemmelse med Lovens § 6
findes at være af en saadan Betydning, at de Sagsogtes Beslutning
om at lade de omstridte Vejstrækninger optage som offentlige maa
være ugyldig, vil Sagsøgernes principale Paastand være at tage til
Følge.

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at burde godtgøre Sagso
gerne med 300 Kr.

Sternpelovertrædelse ses ikke have fundet Sted.

ThikendesforRet:
De sagsøgte bor foranledige, at de fornævnie Veje, betegnet B—E

og B-C-D slettes af Fortegnelsen over offentlige Veje i Hørmested
Kommune.

Sagens Omkostninger udreder de Sagsøgte til Sagsogerne med
300 Kr.

De idomte Sagsomkostninger at udrede og Dommen i det hele al
efterkomme inden 15 Dage.
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UDSKRIFT AF OVERFREDNINGSNÆVNETS
KENDELSESPROTOKOL

Aar 1946, den 6. Februar, afsagde Overfredningsnævnet paa Grund
lag af mundtlig og skriftlige Votering følgende

Kendelse
i Sagen Nr. 299/38 angaaende Regulering af Hhlvejen gennem Rebild
Bakker og Omlægning af Vejens Tilslutning til Aalborg—Hobro Lan
devej:

Skørping Kommune har forelagt Ministeriet for offentlige Arbej
der Forslag til Beredskabsarbej der i Kommunen, derunder bl. a. et
Projekt omfattende de fornævnte Vejændringer ved Rebild.

Ministeriet for offentlige Arbejder har udbedt sig en Udtalelse over
dette Projekt fra Statsministeriet, som atter har begæret en Udtalelse
fra Naturfredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.

Fredningsnævne har behandlet Sagen med det Resultat, at 2 Med
lemmer af Nævnet anbefaler det foreliggende Projekt, medens et
Medlem har anført, at den foreslaaede Regulering griber ind i den
ved Overfredningsnævnets Kendelse af 21. Januar 1940 gennemførte
Fredning af Arealer grænsende op til Rebild Nationalpark baade ved
Omlægning af Vejen fra Kovsbæk og vestpaa og navnlig ved Om
lægning af Vejen i den østlige Ende paa en saadan Maade, at der
herved sker en væsentlig Ændring i Fredningskendelsens Bestem
melser om, at det fredede Areal skal forblive henliggende i Natur-
tilstand.

Som Følge heraf har Statsministeriet ved Skrivelse af 19. Marts
1945 under Henvisning til § 18 i Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Natur
fredning forelagt Sagen for Overfredningsnævnet.

I Henhôld til nævnte Lovbestemmelse burde Sagen, forinden Be
stemmelse toges om Udarbejdelse af det foreliggende Projekt, af
Skørping Sogneraad have været forelagt for Overfredningsnævnet, og
da Vejprojektet griber ind i Omraader, som paa Grund af deres Na
turskønhed er almindeligt landskendte, burde Raadet ogsaa i Hen
hold til § 9 i Naturfredningsloven have forelagt Sagen for Natur
fredningsmyndighederne.

Overfredningsnævnet har den 6. November 1945 besigtiget de paa
gældende Omraader. Ved denne Lejlighed mødte bl. a. for Sogne
raadet Landinspektør Jensen, som nærmere redegjorde for Vejpro
jektet. Det viste, at dette saa alvorligt griber ind i nogle af de ved
Overfredningsnævnets fornævute Kendelse fredede Omraader, at
Overfredningsnævnet ikke kan meddele Tilladelse til Projektets Gen
nemførelse. Tillige oplystes det, at Projektet bl. a. ved Udvidelse af
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Vejbredden medfører saa betydelige Afgravninger af Dele af de Inc-
get naturskønne Skrænter ved den beslaaende Vejs Sider op imod
Rebild Bakkeomraader, at de nu saa smukke Omgivelser al Vejen ved
Projektets Gennemførelse vilde blive skamskændet for lange Tider.
Ogsaa af denne Aarsag maa Overfredningsnævnet. modsætte sig, at
det omhandlede Vejprojek t bringes til Udførelse.

Tid bestemmes:
Det af Skorping Kommune vedtagne Projekt til Regulering af Hul-

vejen gennem Rebild Bakker og Omlægning al Vejens Tilslutning til
Aalborg—Hobro Landevej maa ikke komme til Udførelse.

UDSKRIFT

AF OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Aar 1946, den 29. Maj, afsagde Overfredningsnævnet paa Grund
lag at mundtlig og skriftlig Votering følgende

Kendelse
i Sagen Nr. 664/1946.

Efter at Fredningsnævnet for Haderslev Am[sraadskreds ved Ken
delse al 30. September 1944 havde godkendt, at en af Haderslev By
raad projekteret Omkorselsvej anlægges Vest om Haderslev over Ha
derslev Dam i Overensstemmelse med den Nævnet forelagte som Li
nieføring A betegnede Plan, har Overfredningsnævnet bragt i Erfa
ring, at Fredningsnævnets Sammensætning ved Sagens Behandling
ikke har været i Overensstemmelse med Forskriflerne i Nalurfred—
ningslovens § 3.

Det er i denne Henseende oplyst, at det al Gammel—Haderslev
Kommune valgte Medlem al Fredningsnævnei ikke har været ind
kaldt til at deltage i Behandlingen al den nævnte Sag, uanset at den
fornævnte Omkørselsvej ifølge Projektet tænkes ført over Haderslev
Dam, der hører under Gammel—Haderslev Kommune. Nævnet er ved
Sagens Behandling gaaet ud fra, at disse Arealer laa indenfor Ha
derslev Købstads Omraade.

Den fornævnte Mangel ved Fredningsnævnets Sammensætning
medfører efter Overfredningsnævnets Opfattelse, at Kendelsen maa
ophæves.

Thi bestemmes:
Den al Fredningsnævnet for Haderslev Amtsraadskreds den 30.

September 1944 afsagte Kendelse vedrørende en al Haderslev Byraad
projekteret Ornkorselsvej ophæves.
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OVERS IGT OVER FORDELINGEN AF FORSKUD

PAA IOTORAFGIFT lvi. V.

Som Forskud pan Kommunernes Andel i Motorafgifterne for Finans—

aaret 1945/46 er der i April Maanecl d. A. udbetalt et samlet Beløb paa

26,6 Mill. Kr.

Fordelingen stiller sig saaledes:

‘l’il A iu t s k o ju m u n e r ialt 13.000.000 Kr., nemlig:

Kr.

Til S ø g ii c k ø m iu u ii c r ialt 9.800.000 Kr., nemlig:

Kr.

Kr.

Sognekoinuiuiieriie i Kø

benhavns Anitsraads

kreds 1.725.900

(heraf Gentofte Kom

mune . . 658.100 Kr.)

Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Bornholm
Maribo
Odense
Assens
Svendborg

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

Kr.
397.000
177.300
575.100
353.300
449.200
507.200
421.500
384.200
614.100
417.500
391.400
218.700
164.400
110.800
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Københavns Amiskom- Thisted 47.000

mune 1.280.000 Aalborg 472.000

Roskilde 524.000 Viborg 538.000

Frederiksborg 641.000 Randers 431.000

1-lolbæk 481.000 Aarhus 324.000

Sorø 487.000 Skanderborg 368.000

Præstø 1.079.000 Ringkøbing 465.000

Bornholm 471.000 Vejle 412.000

Maribo 552.000 Ribe 471.000

Oden3e 394.000 1-laderslev 1.048.000

Assens 228.000 Aabenraa 247.000

Svendborg 496.000 Sønderborg 308.000

1-Tjørring 457.000 Tønder 279.000

160.900
457.200
364.400
275.600
374.600

70.500
384.500
313.100
166.700
321.900
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Endvidere Københavns Kommune
jnune 400.000 Kr.

96
1946

Til K ø b s t æ cl e r ialt 2.100.000 Kr., nemlig:
Kr Kr.

Køge 21.400 Brønderslev 11.300
Roskilde 38.000 Frederikshavn 33.700Frederikssund 13.900 Hjørring 28.700Frederiksværk 10.600 Skagen 23.400
Helsingør 39.200 Sæby 5.400Hillerød 25.900 Nykøbing M 13.300Holbæk 28.200 Thisted 27.900Kalundborg 14.100 Aalborg 95.100Nykøbing Sj 7.400 Løgstør 11.400Korsør 11.900 Nibe 5.500Ringsted 24.400 Nørre Sundby 18.600Skelskor 10.800 Skive 22.100Slagelse 36.000 Viborg 30.800Sorø 11.400 Grenaa 17.900Næstved 32.700 Hobro 27.300Præstø 7.000 Mariager 4.900Stege 9.100 Randers 62.100Store Hedinge 7.100 Ebeltoft 4.500Vordingborg 18.900 Aarhus 137.400Aakirkeby 7.300 Horsens 48.500Allinge-Sandvig 14.300 Silkeborg 57.600Hasle 6.900 Skanderborg 8.100Neksø 13.800 Herning 35.500Rønne 31.200 Holstebro 34.400Svaneke 8.100 Lemvig 17.400Maribo 10.200 Ringkøbing 17.800Nakskov 26.600 Struer 10.900Nykøbing F 25.300 Fred nem 25.100Nysted 4.100 Kolding 71.200Rødby 13.700 Vejle 61.700Sakskøbing 6.600 Esbjerg 81.200Stubbekøbing 7.500 Ribe 10.100Bogense 8.300 Varde 18.100Kerteminde 11.900 Haderslev 65.300Odense 130.400 Christiansfeld Flække. . . 3.000Assens 10.600 Aabenraa 49.000Middelfart 17.300 Sønderborg 35.700Faaborg 14.700 Augustenborg Flække 3.000Nyborg 15.800 Nordborg Flække 7.600Rudkøbing 16.100 Tønder 30.000Svendborg 43.100 Højer Flække 4.600Ærøskøbing 2.200 Løgumkloster Flække 8.900

1.300.000 Kr. og Frederiksberg Kom-
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INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

5 v e n s k a \T ii g f ö r e n i n g e n.
Nr. 2. — 1946. — Cykelvflgar. —

Numrering av de alimånna vågarna
av Byrådirektör K. \Vestman. —

Cykelbanor i Danmark av Civil
ingenjör IC 0. Larsen, Köpenhamn.
— Synpunkter rörande cykelbanor
i Sverige av Overingenjör N. v. Ma
tern. — Vintermarkering af våg av
Ombudsmannen Jur. Kand. IC Nor
ström. — Förnyad omorganisation
av våg- och vattenbyggnadsstyrel
sen. Redogôrelse av Fårste byrå
sekreterare. F. Hagstrand. — Stats
verkspropositionen i vågfrågor. Re
ferat av Civilingenjör E. Byström.
— Råttsfall, refererade av t. f.
Kanslisekretare C.-A. von Schéele.
— Notitser.

Nr. 3. — 1946. — Vinterviigdagar
i Kuopio. — Vintervågdagar med
plogtåvliogar i Kuopio, Finland, av
Vågdirektör A. Wolf f. — Är våg
Iiållare ersattningsskyldig för skada
genom bvggnadsförbud enligt lagen
om attmiinna vågar? av Le Byrå
sekreterare Curt Nilsson—Faktorer,
som påverka effektiviteten hos
sctxaktvagnar av Civilingenjör T.
Otby. — Person-notiser. — Bok
nytt och tidskriftöversikt. — Fär
eningsmeddelanden: Stvrelseberiit
telse för år 1945. — Vågföreningens
yttrande tit Kungl. Maj:t angående
förslag till vkg- och vattenbygg
nadsstyrelsens omorganisation.
Notiser.

Nr. 4. 1946. — Vackrare vågar.
— Asfaltlösningar för viigbeliigg
ningar av CivilingenjSr Fr. Schiltz.
— Brobyggnadsverksamheten inom

tandsvågsvåsendet under år 1945 av
Byråchefen R. Kotm. — Matjord,
gråstorv ocli kompost i rnodernt
vågbygge av Hortonom FI. E. Seger
ros. — Svenska vbgfåreningens fdr
sta instruktionskurs fdr skdtsel och
vård av vågmaskiner och motorer.
Referat af Civilingenjör E. Gytlen
berg. — Person-notiser. — Notiser.

Meddelelser fra Veg
d i r e k t ø r e n.

Nr. 2. — 1946. — Leirfalityper,
av Gunnar Hoimsen. — Om leir
fallene i Norge og kvikkleirenes be
tydning, av Per Flolmsen. — Litte
ratur. — Gamle vejer i Lærdal, av
overingenior Alf Torp. — Syssel
settings-oversikt pr. 15. desemher
1945. — Banking i bensinmotorer.
— Mindre meddelelser. — Dodsfall.
— Personatia. — Nummererte rund-
skriv 1946.

Nr.3. — 1946. — Om leires kvikk
aktighet, av Ivan Th. Rosenqvist. —

Om leires plastisitet, av Ivan Th.
Rosenqvist. — Lonnsforholdene ved
statens anleggsvirksomhet, av over
ingenior FI. \V. Paus. — Nordisk
Vegteknisk Forbunds mote 1946 i
Danmark. — Kursus for anleggs
arbeidere. — Banking i bensinmo
torer. — Personalia. — Litteratur.

Nr. 4. 1946. Nye lrafikkledd
i Stockholm, av dveringenjör, Ma
jor G. Ekwatl, Stockholm. — Be
varing av de gamte ferdselsveger,
av konservator Fritz Holland. —

Registrerte motorkjoretoyer i Norge

pr. 31. desember 1944. — Pris på

fagverksbruer av stål og lienge
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bruer m. v. — Bildestil1at som
driftsmiddel for motorvognene i
Sverige. — Reiseforhold i Norge
for 100 år siden. — Skylddeling. —

Kjoreskolen for utdannelse av mo

Hujesteretsdom 20. Februar 1946.
Sag 213/194.

S n e k a s t ni n g. Bestemmel
sen i Greve-Kildebronde Kommune
K’s i 1-Ih, I. Snekastningsloven § 3
udfærdigede Regulativ om Indde
ung af Arbejdskredse fandtes at
være nøje knyttet til Bestemmelser
ne i Regulativet om, hvilke Veje
hver Kreds skulde rydde, og den
Omstændighed, at sidstnævnte Be
stemmelser hvorefter Beboerne i
Arbejdskredsen Hundinge Strand A
skulde kaste Sne udenfor Arbejds
kredsen — som udtalt af Ministe
riet for offentlige Arbejder, var i
Strid med Lovens § 3, Stk, 1, kun
de herefter ikke berettige nogle
Grundejere G i A til at fastholde
Kredsinddelingen, men frigør sig
for l3cstemmelserne om Snekast
ningspligten, og heri fandtes det

torvognsførere under sokelyset i
Sverieg. — Mindre meddelelser. —

Personalia. — Litteratur. — Num
mererte runciskriv 1946. — Ret
telse.

ikke at kunne gøre nogen Ændring,
at der kun var sket l3ekendtgorelse
og Fremlæggelse m. FI. t. de over
det snekastningspligtige Mandskab
udfærdigede Fortegnelser, der ikke
angav, hvilke Veje Snekastnings—
pligten omfattede, men derimod
ikke m. H. 1. Snekastniiigsregulati
vet som foreskrevet i Lovens § 1,
Stk. 2. 1-lerefter kunde G’s Paa—
statid om Foretagelse af en ny Op
gørelse af Snekastningshvrden for
1941/42 paa Grundlag af Vejlæng
derne i Arbejdskredseiie ikke tages
til Folge, og da det dernæst ikke
kunde antages, at den gennemførte
Snekastningsordning i 1941/42 hav
de medfort større Pligter for G end
rimeligt og foreneligt med Snekast
ningsloven, toges ej heller en ned
lagt Erstatningspaasland til Følge.

FRA DOMSTOLENE



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54. Tlf. 2620

KØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

=

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

GASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM — TELEFON CENTR. 8636 & 4729

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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