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REFEBAT
AF

FORHANDLINGEN VED AMTSVEJINSPEKT0RFORENINGENS

AARSMODE I SVENDBORG

den 3. September 1946

i Tilslutning til Formandens Beretning.

Ved Amlsvejinspeklor P. l’ilh. Pedersen.

Paa Forslag at l3estyrelsen valgtes Amtsvej inspektør Milner, Rønne,
til Dirigent, og dci’ udspandt sig følgende Diskussion i Tilslutning til
Formanden, Amtsvejinspektør Grimslrups Beretning. (Se Dansk Vej
tidsskrift 1946, Side 140).

Amlsoejinspeklor A. Kja’rqctcird: Jeg takker for Beretningen, og jeg
kan paa saa godt som alle Punkter slutte mig til de l’aldne Udtalelser.
Der er dog et Par Sporgsmaal, som jeg gerne vil have Lov til at sige
lidt om. Først Sporgsmaalet om Afslutning at vore Vejarbejder og
Bekendtgørelsen af 19. Marts i Aar. Jeg kan ikke undlade ligesom
Formanden at udtale det overordentlig beklagelige ved, at vi ikke har
kunnet faa Lov til i Sommer at gøre de enkelte Arbejder færdige, som
laa parat til at blive forsynet med l3elægning af Kørebanen. Det vil
komme til at koste mange Penge ekstra at gøre disse Arbejder fær
dige senere, og det skulde dog ikke være Meningen med Standsningcn.
Jeg vil foreslaa, at man fra Amtsvejinspektorforeningens Side retter
en Henvendelse til Ministeriet om, at vi faar Lov til at afslutte de Ar
bejder, som er paabegvndt, i hvert Fald forsaavidt angaar Korehane—
belægningei’ne.

Der blev nævnt Vanskelighederne ved Fremskaffelse at Vejma[e—
riale. Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom paa, at vi er blevet
afskaaret fra at kunne faa Materialer fra Sverige, et Sporgsmaal, dci’
har særlig Interesse for Frederiksborg Amt. Vi har i Frederiksborg
Amt søgt at faa Valutatildelulg til svenske Materialer’, men Andra—
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gendet herom 1)1ev afslaaet, uanset at Vejvæsenet vilde kunne have
sparet betydelige Belob ved et svensk Indkob.

Formanden omtalte Tjærepris kontra Asfaltpris. Jeg har med stor
Forbloffelse set, at man fra Priskonti’olraade[s Side har tilladt, at
Prisen paa Tjære fastsættes til 310 Kr., altsaa den Pris, som var gæl
dende under Krigen. Vi fremsatte den Paas[and iTjæreudvalget, at
Gasværkerne i Danmark har tageL over 100 Kr. mere pr. Ton, end de
var berettiget til i Forhold til AsIa}tprisen, idet Tjæreprisen maa ligge
under denne, ergo har de danske Gasværker tappet Amts- og Sogne-
kommunerne for 1172 Mill. om Aaret i de senere Aar. 1)e holdt ikke af
at bore det. Jeg kan ikke se andet, end at man bor protestere imod
noget saadant; det er ikke Gasværkernes Opgave at tappe Landets
Amts— og Sognekomnmner for Penge. Jeg vil meget henstille til For
samlingen, al man lader være med at købe Tjære; det er den eneste
Maade, paa hvilken man kan faa Prisen ned. Kunde vi opnaa at faa
Cutback—Asfalt her til Landet, er der i hvert Fald en Mulighed for al
stille sig op imod Gasværkerne, for denne Fremgangsmaade er gan
ske utilladelig og utilborlig. Jeg synes, Formanden udtalte sig lidt for
pessimistisk om vore Korebaner. Landevejene synes jeg har klaret
sig helt godt. Der hvor det kniber, og del gælder vist for alle Amter,
er Sognekommunerne, der aldrig har forstaaet al lave deres Belæg
finger tilstrækkeligt gode. Jeg tror, det vil knibe lidt med at komme
op paa 80 Mill. Kr., det kan kun ske ved en Forøgelse af l3enzinpri—
sen, og den ci’ vist saa høj, som den overhovedet kan være.

Aintseejinspcklor V. I-Jovniand Mczclseiz: Fabrikkontrollen med Vej —

tjære og Emulsion ci’ sikkert meget nodvendigt, navnlig for Emul—
sionens Vedk•onmende. Emulsioner er revet væk Ira Fabrikkerne,
ligegyldigt næsten hvordan den var. Ved nogle Prøver, vi foretog, viste
det sig, at Asfaltemulsionens Viskositet laa mellem 2,2 og 22. Det siger
sig selv, at de Mennesker, som arbejder mccl Asfaltemulsionen, ikke
kan præstere el forsteklasses Arbejde, naar Emulsionen er saa for
skellig. Vi har Gang paa Gang konstateret, at Toplagsfyldning med
Viskositet paa 2,2 løber fra Midten ud i Siderne, Hvis der var Mulig
hed for at konstatere, hvor megen Asfalt der var kommet paa Vejen,
vilde det sikkert vise sig, at der var kommet dobbelt saa meget ude i
Siderne som paa Midten. Vi har hos os konstateret, at en Topfyld
ring med varm Asfalt er langt mere holdbar end en Topfvldning med
Emulsion, selv om der anvendes den samme Asfal[mængde, og det er
ganske uforstaaeligt; men hvis det skyldes, at Emulsionen løber væk
fra de Steder, hvor man har Brug for den, bliver Problemet jo mere
indlysende. Jeg vil irene, at ved en 60 pCt. Emulsion maa Viskosite—
ten i hvert Fald ikke ligge under 8. Ligger den imellem 8 og 9 kan
deri bi’uges til alle Formaal, saavel til Overfladebehandling som til
Topfyldning, og den kan lægges ud saavel ved Sprøjtning som paa
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anden i\laade. Svær Emulsion kan ikke sprøjtes ud, og Specialemul
sion kan kun leveres efter særlig Bestilling, og det er vel ikke let at
faa en Fabrik Lii at lave Emulsion med mange forskellige Viskositeter,

i hvert Fald ikke med det Aftræk for Emulsion, der har været i inde
værende Aar.

Det er ikke l’or meget sagt, at Arbejderne nu er mindst 21/2 Gange
saa dyre, som de var for Krigen. Jeg synes, Formanden var meget be
skeden, da han sagde det dobbelte. En Overfladehehandling kan vi i
hvert Fald hos os ikke udføre under 60 øre pr. rn2. Paa Rejsen her

over talte jeg med Kjærgaard, og han nævnte 70 øre pr. m2.
Jeg er uenig med Kjærgaard i, at det skulde være umuligt at fan

stillet 80 Mill. Kr. til Raadighed i Stedet for de 40 Mill., for det maa

være selvindivsende, at naar Prisen ligger omtrent vaa dét 3—dob

belte, burde Midlerne følge med. Hvis Staten ikke igennem Motoraf—
gifterne stiller langt større Beløb til Raadighed til almindelig Ved

ligeholdelse, bliver Amterne nødt til det, og det kan kun ske ved Ud—
skrivning af Skatter. Vil Amterne ikke det, bliver der ikke Tale om

Forbedring af det eksistereHde Vejnet, tværtimod bliver det daarligere
og daarligere.

Kjærgaard mente, at Formanden var vel pessimistisk. Ja, det er
muligt, men Vedligeholdelsesproblemet er forskelligt for de forskel

lige Egne af Landet. Jeg vil tro, at der er Amter, som kan tage ret

overlegent pan Vedligeholdelsessporgsmaalet paa Landevejene, idet

de Korebaner, som blev lavet for Krigen, endnu holder godt. Jeg kom

mer Ira et Amt, hvor dette ikke er Tilfældet. Nu kan det skyldes
mange Aarsager, bl. a. en særlig stor Trafik og en særlig frostfarlig

Undergrund. Vi er forberedt paa, at der skal meget store Beløb til

for i Løbet af en forholdsvis kort Aarrække at faa sat Korebanerne i

Stand, og det vilde selvfølgelig være en kolossal Hjælp, hvis vi kunde

faa de samme Motorafgiftsheloh, som vi fik for Krigen. Naar man

opkræver 34 øre i Skat al’ Benzinen imod 13 øre før Krigen, skulde

der kunne blive Plads for et saa beskedent Krav som SO Mill. Kr. til

den almindelige Vedligehodelse af Vejene.
Vi har alle haft Standsning al’ Vej[ondsarbejder i Henhold til Be

kendtgørelsen af 19. Marts. Jeg tror, det vil være ganske ugorligt at

faa noget gjort ved det. Jeg tror ikke, at en Resolution vil have nogen

Værd i.
Fremskaffelse af Vejmaterialer har jo udviklet sig paa en noget

anden Maade, end vi havde tænkt i Foraaret, hvor vi troede, at de

største Vanskeligheder vilde blive Fremskaffelsen af Tjære og Asfalt.

Det er imidlertid Fremskaffelsen af Stenmaterialer, der har været den

vanskeligste. Jeg tror i og for sig ikke, at det er saa meget Manglen

paa Arbejdskraft, der er Skyld i, at vi ikke har kunnet faa Stenmate—

rialer, det er snarere Manglen paa Transportmidler.
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Aln(svej[nspeklor K. A. Jor9ensen: Jeg ser ogsaa gerne, at Besv
relsen gør noget for at vi faar nogle flere Penge til Vejvæsenet. Besty
relsen hør ogsaa, hvis det er muligt, sørge for at vi faar Priserne sat
ned, bl. a. for Vognmandskørsel. Man skulde jo synes, at der snart
var Basis for at faa Maximalpriserne ophævet. Som det er nu, for
langer Vognmændene Betaling efter Maximaltaksterne. Amtsvej—
inspektør Kjærgaard kritiserede Priskontrollen med Hensyn til Tjære—
prisen, og jeg vil tro, at en Flenvendelse her fra Foreningen baade
med Hensyn til Takster og med Hensyn til Tjærepris ø. 1. vil kunne
gøre Nytte.

Den sidste Udtalelse af Hovmand Madsen om, at det skulde være
haablost at faa ophævet Ministeriets Bekendtgørelse om Arbejds
standsning, er lidt for pessimistisk. Jeg synes, det er at drive Politiken
for vidt, at man ikke maa [opfylde en Vej, der udbygges med Stals
støtte. Mon det ikke er rigtigere at lade Sagen gaa over Arntsraads
foreni n gen.

Var det ikke muligt, at vi igen kunde faa udenlandske Tidsskrifter;
jeg tænker her paa de engelske.

Ani!svejinspeJtor K. P. Danø: Formentlig er der Mulighed for at
komme i Gang med en l)el af de standsede, men særligt hastende
Arbejder nu i Efteraaret.

Jeg vil gerne pege paa, at det jo ikke alene gælder de gamle Ar
bejder, som har ligget fra Krigens Begyndelse, som Amtsvejinspeklor
Kjrægaard talte om. Der er ogsaa mange Arbejder 1. Eks iværksat
med Tilskud af 50 Millionsfond III, som man satte i Gang efter Mini
steriets Anmodning, og som ikke kan viderefores, der i lige san høj
Grad som de gamle Arbejder trænger til at blive iværksat paanv.

Jeg vil slutte med en Henstilling om, at man fra Foreningens Side
søger at influere pan Ministeriet i Retning af at faa Lov til at sætte
de mest paakrævede Arbejder i Gang.

Amlsvejinspektor P. VilIi. Pedersen: l)et kedelige er, at de sidste
Aars Arbejdsloshed for Krigen har faaet l3efolkningen til at tro, at
alt hvad der lavedes her i Landet, udelukkende laves for at afhjælpe
Arbejdsløsheden. Naar Bilerne kommer rigtig i Gang, vil vi staa
overfor meget store Problemer paa Vejhvgningsomraadet, baade med
Hensyn til Vedligeholdelsen af de eksisterende Korehaner og med
Hensyn til Nvanlæg. Derfor maa vi hver især indenfor vor Kreds
gore vort til at udbrede den Opfattelse, at Vejarbejderne et et nød—
vendigt Led i Samfundets Udbygning. Det kunde maaske ogsaa bi
drage til, at eventuelle Bekendtgørelser i Fremtiden ikke blev san
rigoristiske, som den der kom i Marts i Aar.

Jeg hører ikke, som K. A. Jorgensen, til dem, der ønsker Maks—
maiprisen ophævet i Haah om, at alt derved bliver billigere. Jeg tror,
at Korselsprisen i store Dele af Landet vil stige ganske væsentligt,
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hvis Maksimalprisen ophæves. Men det er rigtigt, at den er pris—
dannende, forsaavidt som det næppe er muligt at l’aa kort billigere
end den fastsatte Maksinialpris.

Kontorchef K. fbu9: Det ligger saadau, at vi i Ministerierne ud
taler os om alle de Dispositioner, der kommer ind vedrorende Vej -

fondsarbejder, men ikke om andre Arbejder. Vi var straks i Starten
klar over, at som Forholdene laa med Arbejdssituationen og den
politiske Interesse, der var om det Sporgsmaal, var det Meningen, at
der skulde anlægges en meget streng Kurs. Men jeg kan sige, at del
har vist sig efterhaanden, at Kursen var endnu strengere, end vi
havde tænkt os, og jeg kan bekræfte det, der er sagt fra forskellig
Side, at det kan være ganske overordentlig vanskeligt at trænge igen
nem med Andragender om Dispensation, selv i Tilfælde hvor stærke
vejmæssige og praktiske tekniske Grunde taler derfor. Det har fort
til Overvejelser i Vejkontoret, men foreløbig er vi ikke kommet vi
dere end at vi, hvis Arbejdssituationen ligger nogenlunde paa samme
Maade næste Foraar, vil tage det Sporgsmaal op principielt med Mi
nisteren og prøve at laa en anden og noget mildere Praksis, netop
fordi vi er bange for, at det i det lange Løb vil koste for mange
Penge at være streng nu. Naar jeg siger det, er det ikke for at fra
raade Foreningen at foretage Skridt for at faa Sporgsmaalet taget
op, jeg vil snarere anbefale, at man gør det.

Der blev nævnt Muligheden for at faa en Ændring allerede i inde
værende Efteraar. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det er muligt,
men jeg vil tro, at det er særdeles vanskeligt. Om der er Udsigt til
en Ændring, hvis man sender nye Dispensationsandragender ind, ved
jeg ikke, men jeg vil stille mig skeptisk her overfor.

Jeg har det Indtryk, at for de fleste Amtskommuner stiller det si
saadan, at den Vejgæld, de havde i f. Eks. 1939, var væsentlig større,
end den de har i Dag, saadan at der har fundet en vis Konsolide
ring Sted.

Med Hensyn til Motorafgifternes Ændring fremsatte Finansmini-
steren ved Benzinafgiftslovens Forandring for Jul den Udtalelse, at
det var Tanken at tage hele Sporgsmaalet op til Overvejelse. Paa
Amtsraadsforeningens Generalforsamling udtalte Indenrigsministe
ren, saavidt jeg erindrer, at man kunne vente denne iEndring for -

holdsvis snart. Der vil da blive Lejlighed til at komme ind paa alle
disse Sporgsmaal om, hvor meget det er nødvendigt at opkræve, hvor
meget man kan opkræve, og hvor meget det er nødvendigt at op—
kræve til Amternes Brug. Det er maaske et noget vanskeligt rrids.

punkt at gøre det paa af to Grunde, dels fordi ingen ved, om Pris
niveauet bliver liggende paa det Sted, det ligger i Ojeblikket, og des
fordi ingen i Dag rigtig kan overse, hvor meget man kan beskatte
Motorkorslen fremtidigt.
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Civilinçycnior Axel Riis: Jeg vil gerne udtale min Glæde over ae
Udtalelser, som er fremført med Hensyn til Fabrikskontrollen af
Vejtjære og Eniulsion. De synes at vise, at man her i Foreningen er
ved at faa øjnene op for Betydningen af denne Kontrol. Det er en
Kontrol af lignende Art, som den man f. Eks. har med Betonroi’.
Den skulde have den Virkning, at den enkelte Forbruger ikke selv
behøver i saa høj Grad at interessere sig for Kvaliteten af den Vare,
han faar leveret, men skulde kunne stole paa, at naar de Fabriker,
han handler med, er under denne Kontrol, har han en vis Garan [i
for, at Varen er, som den bor være. Jeg tror, at Fabrikerne var de
stærkeste, da man afsluttede Overenskomsten. Saaledes fik vi, hvad
Emulsion angaar, slet ingen Pligt til at undersoge Sporgsmaalet om,
hvilken Viskositet Emulsionen har. Det er et Spørgsmaal, som Vej-
teknikerne ikke har interesseret sig tilstrækkeligt for, til Trods for
at det er af overordentlig stor Betydning for et godt Resultat af del
Arbejde, man udfører med Emulsion. Jeg vil i den Henseende hen
vise til min Artikel i August Nummeret af Stads— og Havneinge—
n ioren.

Resultatet af Kontrollen af Emulsions Viskositet har været daar—
ligt. Jeg kan nævne, at det i Fjor stillede sig saadan, at Viskositeten
al de undersøgte Prøver fra 15 Fabriker laa mellem 1,7 og 13 Eng
lergrader.

Viskositeten angives i Vejkomiteens Normer for labil AsfalLemui
sion at skulle være:

50 0/ Emulsion 3—6 Englcrgrader
55 0/ » 5—lo »
60 0/0 » 8—15, evt. 15—25 Englergrader

Man havde, da man lavede disse Normer, tænkt sig, at der skulde
fremstilles disse forskellige Sorter af Ernulsion, saa Folk kunde be
stille, hvad de ønskede. Resultatet af vore Undersøgelser i Fjor var,
at 9 af 15 Emulsionsprøver var for tyndtflydende, og kun 6 havde
tilfredsstillende Viskositet. Hvad indeværende Aar angaar, kan jeg
nævne, at ved 16 Prøver var Viskositeten for lille for de 12 og kun
tilfredsstillende for de 4; det er et meget pauvert Resultat.

Bindemiddelindholdet skal svare til det, som Emulsionen benæv
nes efter, med en Tolerance paa t 2. Af Kontrollen synes det at
fremgaa, at Fabrikanterne f. Eks. ved 50 0/ Emulsion ofte sigter pan
48 0/ø, thi der i Nærheden ligger Bindemiddelindholdet i de fleste
Tilfælde.

Med Hensyn til Tjærekontrollen er Billedet heller ikke helt tilfreds
stillende, selv om man maa sige, at der i det store og hele ikke har
været saa meget at kritisere med Hensyn til Tjære som med Hensyn
til Eniulsion. Men til Trods for, at vi har denne Kontrol, er det dog
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sket, at der er leveret en Tjære, som ikke har kunnet fastholde Af—
dækningsmaterialet, simpelthen fordi den var for tynd.

Amlsvejinspeldor l’uleur—Meller: Jeg synes, at det var udmærket,
om der blev gjort noget med Hensyn til Bekendtgørelsen. Der er flere
Tilfælde, hvor Vejene er meget stærkt trafikeret og Kørebanen er
belagt med Flinteskærver, idet det har været Tanken senere at lægge
Dæklag paa. Dette Flinteskærveunderlag ødelægger ganske afgjort
Ringene, saa det er al meget stor Betydning, at Arbejdet gøres fær
digt. Det fordyrer ogsaa disse Arbejder, at Entreprenorerne skal
have stor Erstatning, fordi de ikke kommer i Gang og kan fuldfore
Arbejdet til aftalt Tidspunkt.

Jeg takker Am [svej inspektør Gri ins trup for Beretningen, men der
er dog enkelte Punkter, som jeg synes er uheldige, og som ikke kan
s[aa uimodsagt. Jeg har fors[aae[ det saadan, at Amtsvejinspektor
Grimslrups Udtalelser angnaende Vej Ion dsarhejderne og Motorskat
terne var et Uddrag al det Foredrag, Amtsvejinspektøren holdt i
Amtsraadsforeningen i Aar Jeg har faaet det Indtryk, at Griiustrup
nærmest udtalte sig til Fordel for den almindelige Vejvedligeholdelse
imod Vejfondsarbejderne, og jeg synes, det er uheldigt, at Amtsvej—
inspektøren har udtalt i Am[sraadsforeningen, at mange af disse
Vejfondsarbejder kunde være undgaaet, og at de har fort til, at der
er udvist Flothed med Hensyn til Anlæg af nye Veje. Det er uhel
digt, at Amisvejinspektoren siger [ii Amtsraadene, at nogle af deres
Embedsmænd har anbefalet at faa gennemført Arbejder, som er over
flødige og overdimensionerede.

Paa Amtsraadsforeningens Generalforsamling [ror man, at Grim—
strup taler paa samtlige Am[svejinspektørers Vegne, og del gør han
absolut ikke.

Amtsvejinspe1tor Hovmcind Madsen: Kontorchef Bang nævnede, at
det vist var vanskeligt at forhøje Benzinafgiften yderligere for at
skaffe Midler til bedre Vedligeholdelse. Det er nu ikke min Mening,
at Benzinafgiften skulde forhøjes yderligere, og det tror jeg i og foi’
sig heller ikke, at Kollegerne har tænkt sig, men jeg vil blot spørge,
om de 34 øre ikke skulde være en Skat stor nok til, at Kommuner
nes Andele skulde kunne sættes op til det dobbelte. Jeg deler Amts
vejinspektor Pedersens Opfattelse med Hensyn til Vognmandstak
sterne. For i øjeblikket er det jo saadan, at alle slaas om at faa fat
i Lastvogne, og hvis der ikke var faste Priser, vilde der komme helt
andre Priser frem.

En Kontrolprove af Emulsionens Viskositet er meget let at fore
tage. Vi har hos os anskaffet en ‘Pipette, d. v. s. et Glasror med en
l3allon paa Midten, og det er alt, hvad man har Brug for, naar nvin
samtidig er i Besiddelse af et Lommeur.

Det var en vred Tone, som min kære Kollega anvendte overfor
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Amtsvejinspektor Griinstrup med Hensyn til hans Udtalelser paa
Amtsraadsforeningens Generalforsamling. Jeg var til Stede og kan i
hvert Fald for mit Vedkommende fuldtud tiltræde Grimstrups Udta
lelser. Det, det først og fremmest drejer sig om, og det der betyder
noget for Danmarks Vejvæsen, er ikke, om vi laver nogle ganske faa
Kilometer nye Veje et eller andel Sted i Landet, men det som giver,
og altid har givet Danmarks Vejvæsen Anseelse er, at de eksiste
rende Korebaner er i Orden. Jeg er selvfolgelig ikke blind for, at i
et Amt som Københavns kan andre Betragtninger gøres gældende,
men paa Landet som Helhed maa det, som vor Formand har givet
Udtryk for, være gældende.

Kon!orche[ Bang: Det var ikke min Tanke at sige noget om, hvor
store Motorafgifterne kunde blive i Fremtiden, om de kunde sættes
op eller ned. Del var kun min Tanke al nævne, at man maa passe
aa ikke at belaste dem mere, end de kan bære, og med Hensyn til
Benzinafgiften er man allerede højt oppe.

Hr. Hovmand Madsen stillede det Sporgsmaal, om det, hvis man
beholdt den nuværende Benzinafgift, ikke skulde være muligt at
skaffe 80 Mill. Kr. til Kommunerne. Det vil maa formentlig kunne,
hvis Forbruget trods den meget høje Benzinafgift, naar op paa det,
det var i 1939. I indeværende Finansaar regner man med at faa 51
Mill. Kr. med et Benzinforbrug af en Trediedel af Benzinforhruget
for Krigen. Af disse 54 Mill. Kr. vil Kommunerne, som D’Hcrrer ved,
kun faa 40 Mill. Kr., idet det overskydende Beløb skal tilbagebetale
Statskassen med Afdrag paa de i Krigsaarene givne Garantier for
Kommunernes Andele.

Am1soejinspe11or Valeur—Meller: Man har naturligvis Lov at u—
tale, at Vedligeholdelsen gaar forud for Vejfondsarbejderne, men
Amtsvejinspektor Grimstrup har udtalt, at mange af de Vejfonds—
arbejder, der er udforl, var nødvendige og overdimensionerede. Alle
ved, al der ogsaa er udført mange berettigede Vejfondsarhejder, Jeg
er ganske klar over, at Københavns Amt indtager en Særstilling, og
det var ikke for København jeg talte, men for hele Landet. Mange
Veje er krogede, og det kan ikke nytte, at man ganske roligt tager
sig af Korebanerne, uden samtidig at foretage Regulering af Læng
deprofil o. s. v. Derfor synes jeg ogsaa, at Udtalelsen om, at Vej
londsarbejderne maa komme i anden Række, er uheldig. Det er ikke
efter min Mening en teknisk rigtig Fremgangsmaade.

Amtsvejinspekloi’ A. Kjærgaard: Jeg stiller følgende Forslag 61
Resolution:

Ain tsvejinspek torforeningen paapeger a f Ira fikale og okono—
miske Grunde Nødvendigheden af, at Ministeriet snarest dispen—
serer Ira Bekendtgørelsen af 19. Marts 1946 om Standsning at

Vejarbejder med Hensyn til Færdiggorelse af paabegyndte Ko
rebanearhejder ved Vejarhejder, der udføres med Statstilskud.
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Amtsuejinspeklor Danø: Jeg vil gerne bede Formanden svare paa,

om han har udtalt sig paa Amtsraadsforeningens Generalforsamling
som af Valeur—Meller fremhæve L

Civilingeniør Riis: Der er ikke noget i Vejen for, at man nu kan
faa de engelske Tidsskrif[er, som udkom for Krigen. F. Eks. »Roads
and Road Construction og »The Surveyor».

Jeg vil i hoj Grad anbefale, at man anskaffer den af Hovmand
Madsen omtalte Pipet[e. PipLttemetoden er i sin Tid udarbejdet af
Vejlaboratoriet, og Pipetter kan købes hos Struers kemiske Labora—
torium, som faar Pipetterne kontrolleret af os.

Dirigenlen: Vognmandstaksterne er steget og alt er blevet besvær—
ligL Vi kunde en Tid overhovedet ikke faa private Vognmænd til
at køre for os, og vi har derfor, da det kneb for os under Krigen,
maattet købe gamle Vogne og sætte dem i Stand. Nu har vi faaet eL

Par ordentlige Biler. Det er en udmærket Forretning, og en saadan
Bil tjenes hurtigt ind.

Amtsuejinspektor K. A. Jor9ensen: Jeg anbefaler den af Amtsvej—
inspektør Kjærgaard oplæste Resolution, og vil henstille til Best—
4relsen, trods de pessimistiske Udtalelser, der er faldet, over for Pris—
kontrolmvndighederne at forsøge at faa Priserne ned boode paa

Vognmandstakster, paa Tjære og Cutijack—Asfalt.

Amisvejinspektor Slroniming: Jeg vil bede Formanden oplæse den
Passus i Foredraget, som er omtalt af Valeur—Meller.

Forrncrnden: Jeg har naturligvis ved Fremsættelsen af min Aars—
beretning regnet med, at der var Problemer i den, som skulde og
maatte give Anledning til Diskussion og Drøftelse.

Jeg vil mene, at man her fra Foreningens Side, selv om man
øjeblikket synes, det ser lidt mørkt ud, skal prøve at gøre noget
for at klarlægge Problemet om Dispensation fra Bekendtgørelsen af
19. Marts, saa visse Arbejder bliver gjort færdige. Jeg kunde derfor
tænke mig, at man vedtog en Resolution som den af Amtsvejinspek—
tør Kjærgaard foreslaaede. En saadan Dagsorden vil støtte Besty
relsen og Ministeriet for offentlige Arbejder i deres Arbejde. Jeg tror

ikke, den kan virke omgaaende, men maaske kan den faa en vis
Virkning til næste Foraar.

Jeg er af den Formening, at det ikke er nemt at gøre noget ved
f. Eks. Vognmandstakster. Derimod synes jeg, at der med Hensyn til
Tjære og Tjæreprodukter var noget at gøre, og det er jeg villig til
at tage fat paa.

Amtsvejinspektør Valeur-Meller kom ind paa et Foredrag, søm

jeg holdt paa Amtsraadsforeningens Generalforsamling. Jeg regnede
i og for sig ikke med nogen Diskussion i den Anledning. Det, jeg
særligt har slaaet til Lyd for, er, at Vedligeholdelsesproblemet er
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saa overordentligt vigtigt, at jeg anser det for at være det vigtigste
af alle Vejproblemer.

Amisvejinspeklor iIomcuid ilIa(lsen: Jeg har Indtryk at, at del,
det drejede sig om ved Formandens Foredrag i Næstved, var Nyan
læg og specielt Motorvejene. De Motorveje, jeg kender, kan med et
mildt Ord karakteriseres som aldeles overflodige. Det vil jeg staa ved.
Der har sikkert ikke været tænkt paa andet end forst og fremmest
Nvanlæg og Motorveje.

Formanden: Det omtalte Afsnit al’ mit Foredrag paa Amtsraads—
foreningens Generalforsamling lyder som folger:

Det er galt at hygge Veje væsentligst af Beskæftigelseshensyn i
Stedet for af trafikokonomiske Grunde, men det er noget, man des
værre har været for lidt opmærksom paa i den forloine Periode.
Der gives efterhaanden kun Vejfondstilskud til store, nye Anlæg, og
det er min Opfattelse, at en l)el af disse nye Anlæg er overulimen
sionerede eller kunde helt undværes.

Jeg siger udtrykkelig, at det er min eqen Opfattelse, og den mener
jeg, man har Lov til at fremfore, selv om man er Formand for For—
eni ngen.

Amlsvejiiispektoi’ Valeur—Meller: Amtsvejinspektor Grimstrup glem
te noget, for senere siger han: »Det ci’ Kravet om særlige Motorveje,
som har haft stor Indflydelse ogsaa paa den almindelige Vejlygning
og fort til, at det’ paa sine Steder er udvist utidig Flothed haade med
Anlæg af nye Veje og Dimensionerne at disse.» Jeg mener, at Amts
vejinspektorforeningens Formand, som har en særlig Stilling, og som
Amtsraadsforeningen maa tro taler paa Amtsvejinspektorfom’eningen
Vegne, ikke maa sige noget saadant.

Amtsvejinspekloi’ Houmanci Mctdseiz: Jeg synes, det maa være
Grimstrups egen Mening han udtaler, naar han holder Foredrag i
Amtsraadsfoi’eningen. Vi kan ikke forst holde et Mode, hvor Grini
strup faar Direktiver om, hvad han skal sige. Jeg synes, at man
skyder over Maalet ved at identificere Amtsvejinspektorforeningeo
med Grimstrup.

Amlsuejinspeklor Slrommiizrj: Jeg [ror, der her er almindelig Enig
hed om, at Korebanernes Istandsættelse for Ojehlikket er det mest
paakrævede Vejarbejde og maa gaa forud foi’ alt andet. Jeg er imid
lertid meget betænkelig ved, om denne Istandsættelse skal ske efter
det af Grimstrup antydede Program, allsaa med Udvidelse og For
stærkning, uden at der samtidig sker den almindelige Udbygning
af Vejen, dci’ mange Steder er stærkt I)aal(i’ævet. Nojes man rne(l
Korebanernes Ombygning, vil dci’ dermed være skabt en I-imndring
for en snarlig Gennemforelse af den almindelige Udbygning. Vi maa
i Dag ikke hedomme Fremtidens Vejbvgning ud fra de Erfaringer,
‘vi har gjort i de sidste 5 Aar. Vi ci’ tilhojelige til at se anderledes
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paa Vejudbvgningen, end vi gjorde for Krigen, cia vi havde en Tra

fik af et ganske andet Omfang. En saadan Trafik vil vi i:iiidlertid

sikkert snart faa igen.
Jeg kan ikke se, at det er rigtigt, at vor hidtil udførte Udbygning

skulde være stærkt præget af de Anlæg af Motorveje, der har fundet

Sted i enkelte andre Lande, og iøvrigt skulde være bestemt af Be

skæftigelseshensvn. Loven om Vejfondstilskud stammer dog fra 1930,

og da gjorde disse Hensyn sig ikke gældende.
Det, der er sagt, rummer en Afstandtagen fra Udbygningen af Lan

dets Veje, og jeg maa beklage en saadan Afstandtagen fra Forenin

gens Formand.
Åm1svcjinspelior Parbo: Jeg synes, at Gi’imstrups Udtalelse var

uheldig.
Amtsvejinsj;ektor Stronizninj: Kunde Grimstrup ikke blot ændre

saa meget i Referatet, at der kommer til at staa: Jeg understreger,

at det er min Opfattelse, og at jeg ikke taler som Formand for Amts—

vej inspektorforeningen.
AmtsvejinspelJor Grimstrup: Jeg skal gerne understrege, at det er

min personlige Opfattelse.

GENOPBYGNINGEN AF VEJENE

OG AMTSFONDENES ØKONOMI

Af Amtsraadssekreher, cand. jur. E. A. Abitz.

I sin Redegørelse ved Amtsraadsforeningens Generalforsamling for

Vejenes Vedligeholdelse og Fremskaffelse at Midlerne dertil i den

kommende Tid oplyste Amtsvejinspektor Grimstrup bl. a., at man har

opført det offentlige danske Vejnets Værdi efter Priserne i 1938 til

Ca. 2’/A Milliard Kr., og han sammenlignede dette Tal med de sam

lede Grundværdier i Landet, der paa samme Tidspunkt var 5,6 Mil

liarder Kr., for herved at give et Indtryk at, hvor store Værdier der

staar paa Spil, og hvor nødvendigt det er, at der gøres en Indsats

for at forhindre meget stort Spild af Værdier, efter at Vejncs Ved—

ligeholdelsestilstand under Krigen er gaae[ saa stærkt tilbage, at n

yderligere Tilbagegang vil blive meget svær at genoprette.

Selvom man har været klar over, at der var investeret meget sløre

Beløb i Vejene, er det sikkert foi’ de fleste en Overraskelse, at Vejene

repræsenterer saa store Værdier, at de udgør mellem 1/3 og 1/2 al

de samlede Grundværdier i hele Landet; men dertil kommer de mange
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indirekte Virkninger for Landets Okonomi, som et tilfredsstillende
Vejnet har, et Forhold som man ikke mindst i denne Tid, hvor
Landets økonomiske Stilling i Forhold til Udlandet er under saa
stærk Debat, bor tillægge den største Betydning. Det er vanskeligt i
Tal at opgore, hvor meget Vejenes Tilstand betyder i denne Hen
seende, men at et ordentligt Vejnet ogsaa her er al uhyre Betydning.
er klart.

En af de danske Statsmænd, der har haft størst Forstaaelse for
dette, Vejforordningen af 1793’s Fader, Christian Ditlev Reventlev,
udtrkte i sin Plan til Vejforordningen i Aaret 1791 disse Kends
gerninger bl. a. i følgende Bemærkninger, der lige saa vel i disse
Dage kunde have været brugt i en ledende Artikkel om Valu tapuklen
og Eksportoffensiven:

»I et Land som Danmark. i hvilket Alting synes at bevise, at det
har Handelshallancen imod sig, og at det aarlig fortærer merc end det
erhverver, kan Regjeringen intet vigtigere Oierned have, end ved
Besparelser at formindske Udgifterne, og ved en større Virksomhed
at forøge Frembringelscn saavel af raae Producter som af Konstne
rens og Haandværkerens Arbejder

Til at benytte saavel de raae Produkter som de ved Fa
brikker og Manufacturer forædlede l)aade til indenrigs og udenrigs
Brug, er intet nodvendigere end gode Havne og gode Veje «

At disse Ord anvendtes som Indledning til en motiveret Plan for
Landets fremtidige Vejvwsen, viser hvor stor Betydning denne vidt—
skuende Statsmand tillagde Vejvæsenet, og der er ingen Tvivl om,
at Sammenhængen mellem Landets Okonomi ogsaa udadtil og Vej
væsenets Tilstand er mange Gange større i Dag, hvor et Land, der
ikke har en tilfredsstillende Automobiltrafik, er ude af Stand til at
klare sig i Konkurrencen, og hvor en ringe procentvis Forøgelse eller
Formindskelse al Slidet paa Bilerne eller al deres Benzinforbrug
betyder l3esparelse eller Forbrug al udenlandsk Valuta lii Millioner
al Kroner.

Da Landets vigtigste Veje administreres af Amtsraadene under
Anvendelse al en betydelig Del al Motorafgifterne, er der, saalænge
denne Ordning ikke er lavet om, den nojeste Sammenhæng melleni
Vejenes Tilstand og de Midler, der stilles til Raadighed for Amts
raadene til at opfylde de Opgaver, der paahviler dem i denne Hen
seende. En økonomisk og ska[temæssig Udvikling, der bringer saa—
danne Vanskeligheder i deres Okonomi, at de er ude af Stand til at
opfylde disse Opgaver, vil derfor meget hurtigt 1aa vidtrækkende Ind—
Ilydelse paa Vejenes Tilstand.

1)et fremgaar imidlertid klart af den Redegørelse, som Amtsvej—
inspektør Grimstrup fremsatte paa Amtsraadsforeningcns Generalfor
samling og al hans Beretning for Amtsvejinspektorforeningen. der
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er gengivet foran i dette Tidsskrift S. 140, at Krigens Udvikling hai

bragt en saadan Forskvdning. Vejudgifterne oplyses at være steget

med 250 pCt.; Vejenes Tilstand er saa stærkt forringet, at en megeL

stor Indsats kræves, og Motorafgifterne, der for Krigen gav Kommu

nerne omkring 45 Mill. Kr. om Aaret, er blevet formindsket med ca.

10 pCt., idet de paa Grund af Tilbagebetaling til Statskassen af de
under Krigen udlagte Midler ikke kan komme over 40 Mill. Kr. fore
løbig. Endelig er Grundlaget for Motorafgiftsioven af 1931 ganske

forrvkket, idet den hviler paa den Forudsætning, at Landets Veje

kunde vedligeholdes, hvis der ydes Kommunerne et aarligt Beløb af
Motorafgifterne paa 40 Mill. Kr., hvorefter storste Delen af de Motor—
afgifter, der indkommer udover dette Belob, kunde bruges lii Xv-
anlæg, eller rettere til den Ombygning af Landevejene, som Automo—
hibsmen har nodvendiggjort.

I Tilslutning til de af Amlsvejinspektor Grimstrup freun;atle al

mindelige Oplysninger kunde det inaaske være af Interesse [ under
søge, hvorledes den økonomiske Ændring har virket ude omkring i
Amtskommunerne, hvor man som naturligt er, har underkastet disse
Sporgsmaal en inclgaaende Overvejelse, og i Tilslutning til For
handlingerne paa Amtsraadsforeningens Generalforsamling har søgt

at fremskaffe yderligere Oplysninger til l3elvsning af Sporgsinaalet.

Saadanne Oplysninger er navnlig udarbejdede af Randers Amisraad,
hvor et foreløbigt Skøn over, hvad Krigstidens Forfald hai- krævet,
har givet til ResulLat, at der blot for at bringe Vejene i Stand efter
Krigstidens Tilbagegang maa kræves en Indsats paa ca. 2 Mill. Kr.

om Aaret i 3 Aai-, hvis Vejene i Løbet af dette Tidsrum skal bringes
tilbage til 1939 Standard, og a:t en Udgift paa Ca. 1’/2 Mill. Kr. om

Aaret vil være Minimum, hvis Vejene blot skal vedligeholdes nød
tørftigt saaledes at de ikke forringes i Forhold til deres nuværende
Tilstand.

Som Skema I gengives et af Randers Am[sraad i Tilslutning hertil

udarbejdet Skema, der har til Hensigt at give et l3illede af Vejudgil
ternes og Motorafgifternes Stilling i Randers Amtsfonds Okonomi i

de sidste 12 Aar.
Det vil ses af dette, at Motoraigifternes Andel i Vejwlgilterne i

) denne Periode har ligget ret konstant omkring 80 pCt. om AareL
Naar de enkelte Aar har svinget stærkt, er det, fordi Amtsfondencs
Regnskaber udelukkende føres som Driftsregnskaher, saaleries at 1..

Eks. Tilskud til større Vejarbejder kan komme til Indtægt iia Aar,
hvor Aktiviteten har været mindre; og saaledes forrykke Billedet.
Dette er formentlig Forklaringen paa, at der f. Eks. i Aarct 1939/40
trods en Udskrivning til Vejudgifter paa 375.000 Kr. er oplinaet 97
pCt, i Tilskud i Forhold til Vejudgifterne. Det er imidlertid Gen
nemsnittet, man maa regne med, og ved Fastla’ggclsen af Skatteuri—
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Skema I.

Oversifjt over Randers Aintsraads Vejudgif ler in. v. 1934/35 til 1945/46.

Alm. Til- Tilskud af Tilskud fra
Vejudgift skud at Vejfondene Lodsejere, Tilskud

Aar excl. Motoraf-. og Beskafti_ Benzintank_ ialt
Sneudgift gifterne gelsesfondene afgift m. v.

1934/35 1.120.444 711.355 150.430 2.335 864.120
1935/36 1.061.037 746.687 72.025 2.050 820.762
1936/37 1.005.363 729.439 49.400 7.112 785.951
1937/38 1.068.725 710.608 127.500 2.175 840.283
1938/39 1.298.643 687.927 154.531 2.200 844.658
1939/40 1.226.610 752.416 433.593 1.900 1.187.909
1940/41 1.139.734 828.311 163.008 9.060 1.000.382
1941/42 880.194 504.705 160.500 20.340 685.545
1942/43 1.252.643 704.128 347.000 1.051.128
1943/44 962.680 701.896 250.000 900 952.796
1944/45 763.488 665.390 665.390
1945/46 875.495 669.680 4.000 673.680

Skatte—
Skatteud— Tilskud udskr. i % Skatteud— obo

Aar skrivning til i % al’ at samlet skrivning Grund— Ejendom s—
Vejudgifter Vejudgifter Skatte— ialt skyld skyld

ijdskrv.

1934/35 275.000 77,4 24,5 1.122.134 6,68 4,00
1935/36 225.000 78,0 21,2 1.206.974 5,40 4,30
1936/37 225.000 75,0 21,4 1.441.771 7,04 5,12
1937/38 240.000 79,3 16,4 1.463.570 7,00 5,18
1938/39 275.000 65,0 24,2 1.137.394 4,13 3,89
1939/40 375.000 97,0 26,5 1.412.572 5,25 4,88
1940/41 330.000 88,0 18,4 1.796.863 7,62 6,07
1941/42 350.000 78,0 19,5 1.798.752 10,24 6,15
1942/43 330.000 84,0 19,1 1.828.700 10,31 6,19
1943/44 300.000 99,0 15,2 1.974.259 11,09 6,65
1944/45 300.000 87,0 15,2 1.966.949 11,09 6,65
1945/46 300.000 77,0 14,6 2.016.019 11,52 6,91

skrivningen foretages der den Udligning, som bevirker, at Skatternes
Bidrag til Vejudgifterne er nogenlunde konstant.

Det vil ses, at Skatteudskrivningen under Krigen er steget stærkt.
hvilket formentlig her som i den øvrige Del af Landet skyldes Syge—
husudgifterne, der i de senere Aar er blevet underkastet en meget
stærk Forogelse. Den kun svagt stigende Skatteudskrivning til Vej—
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udgifterne har derfor i de senere Aar udgjort en mindre Procentdel

af den samlede Skatteudskrivning. Da Grundskvldspromilhm i cle

forløbne Tidsrum er steget Ira 6,6S til 11,52, kan der imidlei tid ikke

paa dette Grundlag udledes nogen Stotle for, at der er større Mulig

heder for en Forøgelse af Skatteudskrivningen til Vejvæsenet.

Som foran nævnt har man nu beregnet, at Genophvgningen af Vej

nettet vil koste enten ca. 2 Mill. Kr. om Aaret i 3 Aar eller Ca. 1,5 Mill.

Kr. om Aaret i de kommende Aar, hvis man foretrækker kun at gøre

den mindst mulige Indsats over en længere Aarrække.
Gennemførelsen af disse Forslag vilde med nogenlunde uændrede

Tilskud al Motorafgifterne, hvis man valgte at gennemfor Vejenes

Reparation i Løbet af 3 Aar, hvad der selvfølgelig var det rigtigs[c,

nodvendiggore en Forhøjelse af Skatteudskrivningen til Vej udgif

terne alene med mere end 1 Mill. Kr. til 1.355.000 Kr., medens man

efter Minimumskravet maatte sætte Udskrivningen op fra 300.000 Kr.

til 675.000 Kr. om Aarel, og saa vil det endda vare mange Aar, før

der blev det mindste til overs til Nyanlæg.
Det er klart, at blot en Merudskrivning til Vejformaal paa 375.000

Kr. om Aauet ganske vil forrvkke Amtsfondens Okonomi og Balancen

imellem de lorskellige Udgifter, ligesom Motorafgifternes Andel i

Vejudgifterne vil synke til en væsentlig lavere Procent.
Efter de 2 Planer vilde Skatteudskrivningen til Vejformaal blive

henholdsvis 40 og 25 pCt. af den samlede Skatteudskrivning, og Mn

torafgifterne vilde gaa helt ned til al blive 37 pCt. af de samlede

Vejlidgifter eller det dyreste Forslag og 54 pCt. efter del Forslag,

der regner med at fordele Udgifterne over en længere Aarrække.

Hvilke Beslutninger Randers Amtsraad ønsker at træffe under disse

Forhold, ved jeg selvfølgelig ikke, og det har i denne Forbindelse

heller ingen Betydning, men det er klart, at hvis Forholdene i den

øvrige Del af Landets Amtsraadskredse er tilsvarende, hvad der næp

pe kan være nogen Tvivl om, saa kan det ikke undgaa i Løbet af

faa Aar at gaa meget stærkt ud over Vejnettet, og man har da ikke

alene sat en Værdi øver Styr, som Landet havde, men der vil blive

paafort Landets samlede økonomi et stort Tab.,
Som Sammenligning har Bornholms Amtsraad ladet udarbejde

de pan hosstaaende Skema II opførte Tal for l3ørnholrns Amtsfønd,

og det vil ses, at disse i meget høj Grad svarer til de fra Randers Amt

meddelte.
I de første 4 Kolonner er opført Vejudgifterne og de fra Motoraf

gifterne og Beskæftigelsesfonden hidrorende Tilskud, idet man har

bortset fra Tilskud fra andre, som i hvert Fald her paa øen ingen

13e[ydning har.
I Modsætning til Opgrelsen fra Randers har man desuden ind

skrænket sig til at opføre Anites virkelige Egenudgift til Vejarbej
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Skema II.

Ouersigt ooer Bornholms Amtsrcicids Vejiulgifter i 1934/35 og 1945/46.

Vejudgift Tilskud af Tilskud af Arntsfondens
excl. Sneud- Motorafgif- Vejfondene Tilskud Egenudgift

Aar gift (inkl. ten (inkl, og Beskafti— ialt til Vej—
Afdrag) Afdrag) gelsesfonden arbejde’r

1934/35 624.412 318.677 82.268 400.945 223.467
1935/36 804.766 38.407 335.751 674.158 130.608
1936/37 1.071.242 392.200 494.330 796.530 274.712
1937/38 1.527.780 422.889 590.389 1.013.278 514.503
1938/39 1.373.509 460.058 427.956 888.014 485.404
1939/40 982.456 720.811 196.343 917.154 65.302
1940/41 1.289.047 928.457 124.991 1.053.448 235.599
1941/42 1.105.884 622.163 206.707 828.870 277.014
1942/43 1,783.541 812.501 471.722 1.284,226 499.315
1943/44 1.647.225 815.087 789.686 1.604.773 42,452
1944/45 1.402.084 807.212 264.147 1.071.359 330,725
1945/46 1.226.768 733.068 333.459 1.066.527 160.241

1934/46 14.838,714 7.371.533 4.227.749 11.599.282 3,239.342

a;::i Eit- ‘9
.

g3’

Au ,

tl .

. . .

1934/35 65,5 26,0 40,3 860.110 552.701 11,5 8,8
1935/36 70,2 14,1 23,3 924.365 560.692 12,44 9,51
1936/37 74,2 28,7 45,2 956.655 585.340 13,45 9,80
1937/38 66,5 52,3 85,5 984.960 601.055 10,065 7,81
1938/39 64,7 51,5 95,5 942.895 507.509 9,01 8,07
1939/40 93,3 7,3 11,6 891.854 562.097 9,71 9,09
1940/41 82,1 18,9 39,5 1.246.379 595.251 16,69 12,83
1941/42 75,0 26,2 41,0 1,058.076 676.090 17,75 10,65
1942/43 72,0 36,5 61,4 1.369,024 813.471 22,95 13,77
1943/44 97,5 2,7 43,2 1.536.393 983.582 25,63 15,37
1944/45 79,0 20,1 31,3 1,638.787 1.055.162 27,39 16,45
1945/46 80,8 9,3 14,1 1,725.000 1.138,996 28,91 17,35

1934/46 77,8 22,1 36,2 14,134,498 8.631.946

derne, og det vil her ses, a man først efter en hetydclig Indsats af
egne Midlet’ og optagne Laan i Aarene 1936—39 kom op P’ en pas-
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Skema III.

Oversigt over Bornholms Amtsraads Vejudgijter i 194.4/45 og 19.5/J#6.

Beregnitig for 1944/45 og 1945/46 efter Skeinaerne:
L = A

i-I. I. K. A=I-I+I+I-1 B K+B (K+B)

Netto— Oparhej_
udg. j fI. Renter det Til— Brutto_ Motor_ Tilskud Amtets
Regnsk. + Afdr. skud udgift afgift ialt Egenudgift

1944/45 778.314 279.804 343.966 1.402.084 807.212 1.151.178 250.906
1915/46 955.889 69.568 201.311 1.226.768 733.068 934.379 292.289

!*‘° T100

E F

Egenudgift i af samlet Egenudgift i ¶ af Skatteudskrivning
Skatteudskrivning til Lancldistrikter

1944/45 15,3 (20.1) 23,8 (31,3)
1945/46 17,0 (9,3) 25,7 (14,1)

seHde Tilskudsprocent. idet de tidligere Regler for Motorafgifterne i
nogen Grad havde forfordelt Bornholm. Af samme Grund har Egen-
udgiften i de nævnte Aar udgjort en betydelig større Procentdel af
den samlede Udskrivning end Udgiften for Randers Amtsraad, i hvil
ken Forbindelse det maa erindres, at Udgifter afholdt ved Laan kan
bringe Procenten ekstraordinært højt op enkelte Aar; atter her maa
man altsaa se paa Gennemsnitstallene.

For i nogen Grad at horteliminere de Svingninger i Regnskabet,
som de ujævnt faldende Tilskud foraarsager, besluttede man for el
Par Aar siden at opstille Vejvæsene[s Regnskab efter et særligt
Skema, som [og Hensyn til disse Bevægelser. Desværre har man her
kun 2 Aar at regne med, men de er gengivet paa Skema 111, hvor
man i Stedet for de i Regnskahsaarene tilfældigt udbetalte Tilskud
har regnet med, hvor stort rfilskud man har Ret til i Forhold til de
Arbejder, som man har udført i det paagældende Aar. Del vil ses,
at denne Regnskabsopstilling allerede paa de 2 Aar, man har brugt
den, har vist sin udlignende Indflydelse, idet Egenudgilten i Procent
af den samlede Skatteudskrivning de 2 Aar var 20,1 og 9,3 efter
Driftsregnskabet, medens de rigtige Beregningsprocenter i Forhold
til det oparbejdede Tilskud var 15,3 og 17,0.

Denne Beregning for de 2 sidste Aar synes imidlertid at bekræfte,
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at Udligningen i Skema II ved Anvendelse af en Periode paa 12 Aar
stort set giver det rette Billede, selvom de nederst paa Skema II
givne Gennemsnitstal paa Grund af de i Aarene 1936—39 anvendte
ekstraordinært store Beløb, er noget for stort, hvis man vil lænke sig
et »Normalaar<, eller skønne over, hvad Amtsionden kan bære over
en længere Aarrække.

Naar Bornholms Ani[sraad procentvis har haft en større Egenud—
gift til Vejvæsenet i disse Aar end Randers Amtsraad, er (lette sa
ledes ikke noget, der kan være varigt, og i hvert Fald er det klart,
at Mulighederne for en Forøgelse al disse Udgifter er endnu mindre
her. Dertil kommer, at det bornholmske Vejnel for den nuværende
Udbvgnings Begyndelse formentlig var betydelig længere tilbage end
Vejnettet i Størstedelen af den ovrige Del al Landet, og at store
Strækninger maa 1e1rygtes at ville bryde sammen indenfor en over
skuelig Aarrække, hvis der ikke udover den nu krævede eksiraordi—
nære Vedligeholdelse sker en fuldstændig Udbygning af disse Vej-
strækninger.

Det er derfor med fuld Grund, at de ansvarlige kommunale Myri -

digheder overvejer en Henvendelse til Statsrnvndighederne for at
opnaa, at der fra disses Side træffes Foranstaltninger til at sikre, at
Am[sraadene bliver i Stand til at gennemføre den Reparation at
Vejene, som nu kræves, ved en betydelig Forøgelse af Tilskudene til
Vejforrnaal. I hvert Fald for Bornholm og efter de gengivne Oplys
ninger formentlig •ogsaa for Randers vil det være ganske udelukket
i de kommende Aar at udføre nogen Form for Nvudbygning at Lau
devejsnettet, og cia Grundskvldspromillen paa Bornholm i 1946147 var
25,49 og Ejendoinsskyldproinillen 15,87, vil det forstaas, at nogen
yderligere Forhøjelse heraf ikke kan komme i Betragtning, i hvert
Tilfælde ikke i et saadant Omfang, at det kan have nogen som helst
Betydning med de Midler, der kræves til Udbygning eller Istand
sættelse al Landevejene.

Der er imidlertid ingen Grund til at antage, at Forholdene i de
øvrige Amtsraaclskredse adskiller sig væsenIlit fra de to her be
handlede, og disse Betragtninger maa derfor utvivlsomt udvides til
hele Landet.

Den Udvikling al Vejnettet i Danmark, som tog sin l3egyndelse mcd
Vedlagelsen at Motorafgiftsloven al 1927, viste, at Amtsraadene i ad
ministrativ og teknisk Henseende er fuldt kvalificerede til at løse dc
Opgaver, som den kommende Tid vil kræve. Men ligesom Vejenes
Tilstand for 1927 var meget daarlig, fordi Amtsraadene savnede d
økonomiske Midler til at opfylde deres Opgaver, vil en tilfredsstil—
lende Ordning for de kommende Aar næppe kunne opnaas, uden at
man reviderer hele det økonomiske Grundlag, som Am!sraadenes
Arbejde skal hvile paa, Motorafgiftsloven al 1931. Da den har til For—
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udsætning, at Vejenes ordinære Vedligeholdelse kan gennemføres for

40 Mill. Kr. om AareL, skulde man synes, at en Revision i Forhold til
det nuværende Prisniveau var nærliggende. Den skete Forhojelse
at Motorafgifterne kan ganske vist forventes at give et samlet Beløb
i Nærheden at 80 Millioner Kr., hvis der ikke sker altfor store Ned—
skæringer at Benzinforhruget, men Arntsraadene og dermed Lande—
vejene er ikke hjulpet, for det er sikret Kommunerne, at et Beløb
at denne Størrelse udbetales til dem, hvorved de maa antages blot
at ville Ian, hvad der svarer til de -40 Mill. Kr. under det tidligere
Prisniveau.

Foruden Mo[orafgiftslovens Regler om, at Afgifterne over 40 Mill.
Kr. i det væsentligste skal gaa til Vejfondene og dermed til Nvanlæg,
er de vigtigste Hindringer herfor Tilbagehetalingspligten overfor
Statskassen af de Beløb, som er udlagt i Krigsaarene. Den begynder
nu, naar Kommunernes Andel overstiger 40 Mill. Kr., og medmind e

denne Bestemmelse ændres saaledes, at den først skal ske, naar An—
delen overstiger 80 Mill. Kr., kan man ikke være nogenlunde sikker
paa, at det danske Vejnet ikke i Lobet af en kort Aarrække forfalder
saa stærkt, at det bliver en omtrent uloselig Opgave at genoprette
det, man satte over Styr.

Der er derfor blandt Kommunerne en stærk Forventning om, at
man fra Statens Side gennemfører Ændringer i den Retning, idet det
er den almindelige Opfattelse, at disse Ændringer er ganske nød
vendige.

TBAFIKPROBLEMER I VENDSYSSEL

Af Amtmand Friis ,Jespersen.

(Forsat Ira Side 138)
Vi havde da slaaet Benene fra Insinuationen om, at vi alene

var pan Jagt efter de bedste Ruter og intet vilde have med de
ringere at gøre, men det er jo altid nemmere at være bagkiog. Hvad
der derefter skete, erindrer De sikkert alle. EL Udvalg at lanerncs
Bestyrelse havde en Drøftelse først med Indehaverne at de 5 Ruter,
der udløb, og dernæst med samtlige interesserede Sogneraad. Bort
set fra en enkelt Koncessionshaver — Bjergbvru[en —, der ikke
ønskede at forny sin Koncession — modsatte de gamle Indehavere
at Ruterne sig paa det bestemteste, at Banerne fik Koncessionerne,
og de ønskede heller ikke aL fortsætte i Tjeneste hos l3anerne,
saafremt disse skulde faa Ruterne tilstaaet. Hos flere at Sogne—
raadene mødte Udvalget en vis Forslaaelse, men da det kom til
Stykket, og man ude i Sogneraadene skulde tage Stilling, viste det
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sig, at Soguei’aadene i det store og hele gik imod Banernes ønske
om at faa Koncessionerne. Banernes Bestyrelse drøftede derefter paa
ny Sporgsmaale[, og da de nye Koncessioner kun skulde gives paa
eet Aar, besluttede man at frafalde 4 af de 5 indgivne Andragender
og saa i Mellemtiden at arbejde videre med Tanken og at forsøge
paa »at gode Jorden» for de Synspunkter, man var kommet til. I
denne Forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at naar vi i Banebestyrel
sen lagde Vægt paa at have vore Planer klare til Udforelse straks
ved Besættelsen s Ophør — Forhandlingerne med Sogneraadene land
Sted i Mads og April 1945 var det fordi der ikke kunde tænkes
et mere belejligt Tidspunkt til Indførelse af en Nyordning. Saa godt
som alt Rutebilmateriel var paa det Tidspunkt udtjent og trængte til
Fornyelse, og havde det private Initiativ først investeret nye Penge
i nyt Materiel, vilde en Overtagelse blive væsentlig dyrere og van
skeligere. I det forløbne Aar har Banernes Bestyrelse ved Siden al
at deltage i den i Dagspressen førte Diskussion om det principielle
Sporgsmaal taget en anden Tanke op. Under Paavirkning af den Stil
ling, Sogneraadene indtog, vedtog man at søge Koncession paa nogle
helt nye Ruter, som har deres væsentlige Begrundelse i aL skabe For
bindelse fra Amtets Periferi til Hjørring. Disse Ruter er forsøgt lagt
saaledes, at der ikke nied Pette skulde kunne rejses Indvending imod
dem fra bestaaende Koncessioners Side, men at de navnlig paa det
sidste Stræk ind mod Hjørring kan komme til at følge ældre Ruter
siger sig selv. Behandlingen af disse Andragender er endnu ikke af
sluttet, men som De sikkert har set af Dagspressen, har Hjørring
Amtsraad for flere Ruters Vedkommende her fulgt Banerne.

Jeg tror hermed, at jeg har givet et fyldestgørende Referat af de
Overvejelser, l3anerncs Bestyrelse har haft og stadig har. Men inden
jeg forlader Banerne og gaar over til Amtsraadet er der et Forhold,
jeg gerne vil omtale. Det manglende Samarbejde, Baner og Rute
biler imellem og mellem Rutebilejere indbyrdes, som saa stærkt frem
hæves i Trafikkommissionens Betænkning, har efter min Opfattelse
givet sig et meget grelt og meget uheldigt Udtryk her i Hjørring.
Jeg tænker hermed paa Problemet Rutebilstation. At dette Sporgs
maal ikke forlængst er løst, saaledes som det er Tilfældet i en Række
andre Byer, skyldes i mine Ojne i første Række Indehaverne al de
bestaaende Ruter — herunder altsaa ogsaa Hjørring PrivaLbaner for
saa vidt angaar Banernes Ruter —. I de 5 Aar, jeg har været her,
har det forekommet mig som noget af en Skamplet paa Byen, at man
Aar ud og Aar ind byder de tilrejsende, som giver Rutebilindeha—
verne deres gode Udkonmie, og som tilforer Byen dens Handel, saa
ringe Service som Tilfældet er. Som et Led i de Overvejelser, vi hat i
Banernes Bestyrelse, har jeg undersogt delte Sporgsniaal lidt nøjere, og
det er min absolutte Overbevisning, at der med lidt Offervilje og lidt
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Freinsyn fra Rutebilejernes Side har foreligget en fortrinlig Chance
til at faa løst dette Sporgsmaal, en Chance, som nu er forpasset.
Dette Spørgsmaal maa imidlertid løses og løses nogenlunde snart, og
jeg kan her oplyse, at Banernes Bestyrelse efter at have besigtiget
Rutebilstationerne i Viborg og Silkeborg, paa eget Inintiativ har til
vejebragt Planer for Opførelse af en moderne Rutebilstation, og at vi
har fort en indledende Forhandling med en Repræsentant for Ejerne
af det Areal, hvor der nu er Holdeplads. Det er imidlertid et Sporgs
maal, om der paa dette Areal er Plads nok til et tilfredsstillende Sin—
tionsanlæg, ligesom det er et Sporgsmaal, om Grunden nu kan er

hverves til en overkommelig Pris. Banens Bestyrelse vil imidlertid
arbejde videre med rfa1len og naar en Løsning er blevet fundet, vil
man soge Forbindelse med de øvrige Ruteejere.

Med Hensyn til Hjørring Amtsraads Stilling til Sporgsmaalet Ba
ner ctr. Rutebiler kan jeg henvise til den i Dagspressen gengivne
Vedtagelse fra Amtsraadets Modeden 15. Februar d. A. Amtsraadet
udtalte her følgende:

>Uden at ville tage noget principielt Standpunkt er Amtsraadet af
den Opfattelse, at Hjørring Priva[baner er af en saadan l3etvdning
for Landsdelens Trafik, at Befolkningen i Landsdelen maa være
stærkt interesseret i deres Opretholdelse.

Amtsraadet, der i Aarenes Lob har ofret meget betydelige Beløb
paa Banernes Opretholdelse, ser det derfor som en Opgave ogsaa
gennem Udøvelse af Raade[s Koncessionsgivning at støtte Banerne.
Amtsraadet vil derfor ved sin Koncessionsgivning have Opmærksom
heden henvendt paa Privatbanernes Interesser i den paagældende
Koncession, hvorved man dog paa den anden Side ikke onsker at
krænke berettigede Interesser fra Personer, der har oparbejdet en
Rute.

Amtsraadet har her klart og i nøje Overensstemmelse med Trafik—
kommissionen sagt, at man ikke ved sin Koncessionsgivning vil lade
Principper — Statsdrift eller Statskontrol ctr. det private Initiativ —

være afgørende, og at det maa være Amtsraadets Opgave paa Bag
grund af hele Banespørgsmaalets Udvikling her i Landsdelen gen
nem Udøvelsen af Raadets Koncessionsgivning at støtte Banerne. Her
til føjer saa Amtsraadet, at man paa den anden Side ikke ønsker at
krænke berettigede Interesser fra Personer, der har oparbejdet en
Rute.

Jeg kan ikke se rettere, end at denne Amt:sraadets ensteminige Ved—
tagelse, som Slutstenen paa en langyarig og dybtgaaende Debat i et
ekstraordinært Amtsraadsmode, maa hilses med Tilfredshed. Bane—
bestyrelsen ved nu, hvor langt den kan faa Amtsraadet, og maa ind—
rette sig herefter, og Amtsraadet har paa den anden Side tilsagt Ba
nerne sin Stotte. Dette sidste lægger man i Banebestvrelsen stor Vægt
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paa, idet det herefter er klart, at Am[sraade[ paa den ene Side gerne
ser i3anerne som Koncessionshaver og paa den anden Side ogsaa er
villig til at beskytte Banernes hereltigede Interesser ved at nægte
Tildeling al’ nye Koncessioner. Et Eksempel herpaa har vi allerede
set. Der sagtes af en Privatmand om Koncession pan Rutebilkorsel
paa en ny Rute: Lvngsaa—Volstrup-Syvsten--Horhy—Hjorring, altsaa
paa Hovedstrækningen langs med Banen og passerende saa godt som
samtlige Banens Stationer. Hertil kommer, at Banerne i Forvejen
har Koncession paa en Rute Hjørring—Sæby over Horby, altsaa for—
saavidt angaar Stnekningen Volstrup—Hjorring nøjagtig samme Rute.
I Sagen var det derlios oplyst, at Banerne for at »opdvrke< Lvngsaa—
Voersaa, Albæk m. v. paatænkte at oprette en Rute Lvngsaa-Horbv
med Tilslutning til Skinnebus til Hjørring. Denne Ansøgning vilde
Amtsraadet ikke bevilge og efter min Opfattelse med fuld Foje. Det
fremgaar nemlig af Loven, at Koncessioner ikke boi gives, hvor de
paaforer hes[aaende Jernbaner en Konkurrence, og at en saadan Rute,
der vilde «kæmme< saa godt som alle Banestrækningens Stationshyer,
vilde skade Banen, er formentlig uden for al Tvivl. Ydermere maa
det forekomme urimeligt, om Amtsraadet med sine store økonomiske
Interesser i T3anerne som Koncessionsgiver skulde paafore Banen en
saa kraftig Konkurrence.

Tiden maa nu vise, hvad der kommer ud af de Droftelser. som
Trafikministeren har foranlediget genoptaget af dette meget store og
vigtige Sporgsmaal, og hvilken Vej Lovgivningsiuagten derefter vil
slaa ind paa. For mig staar det saaledes, at selv om vi maaske i
Forkrigstiden var et saa rigt Land, at vi havde Raad til en i Reali
teten ukontrolleret Tra fikordning, der mccl en udstrakt »Tomkorsehc

kostede Landet Millionbelob, san vil vi langt frem i Tiden have Brug
for vore Penge til mere produktive Formaal. Hvis dette erkendes,
kommer man ikke uden om en vis Form for Centralisering eller Fæl—
lesledelse, men da dette rigtigt gennemført ikke skulde give Befolk
ningen væsentlig ringere Trafikmuligheder, ser jeg heller ingen større
Skade deri.

Noget andet er, at man aldrig skal stampe imod en Udvikling. Gaai’
Udviklingen i den Retning, at l3efolkningens Krav med Hensyn til
Befordringsmidlerne gør Banerne overflødige, ja, da kan det efter mit
Skøn ikke nytte, at Banebestyrelserne stritter imod. l3anerne maa da
likvideres, men et saadant Skridt rummer store økonomiske Proble—
iner for Samfundet og bor derfor ske paa en saaclan Maade, at de
giver Samfundet mindst muligt Tal). Ogsaa af denne Grund anser
jeg det for klogt at øge Banernes Ledelse ogsaa af Rutebiltrafiken,
thi det vil da være muligt for Banerne at foretage en gradvis Til
pasning af Transportmidlerne, f. Eks. Nedskæring af Togantal imod
samtidig Etahlei’ing af billigere Automobilkorsel. Hvad den ene
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Transportart her mister, vinder den anden, og Tabet for den ene

Trafikart kan kun bæres, hvis Gevinsten ved den anden Trafikart

gaar i samme Lomme.
Maa jeg til Slut gøre en Bemærkning af lidt mere personlig Ka

rakter. Jeg tror, at man i den hidtidige Diskussion om dette Sporgs—

rnaal i nogen Grad har overvurderet min Person. Naar jeg tager Or

det eller fører Pennen iaa Banehestrelsens Vegne, er det naturlig

vis klart, at jeg kommer til at staa i første Skudlinie, og det har jeg

heller ikke det mindste imod. Men det forekommer mig dog, at man

ved visse Lejligheder har fremstillet Forholdene, som om jeg var

ganske eneraadende i Banebestyrelsen. Dette beror paa en fuldstæn

dig Misforstaaelse. Jeg har i dette Sporgsmaal intet foretaget mig

udenom Banebestyrelsen, i hvilken jo ogsaa Amtsraadet er repræ

senteret, og jeg tror, jeg tør sige, at da vi i Fjor besøgte en Række

Sogneraad, var det andet Udvaigsmedlem, Amtsraadsmedlem Steffen

Jensen mindst lige saa ivrig som jeg for at overbevise Sogneraadene

om Rigtigheden af vor Opfattelse. Jeg siger ikke dette for at krybe i

Ly bag ham, men fordi man har sagt mig, at der hersker en vis

Ukendskab til, at der staar en samlet Banebestyrelse bagved de Skridt,

vi har foretaget os.
Og naar man betegner mig som en »Socialiseringens Mand og

med denne Begrundelse tager Afstand fra det Standpunkt, Banebe

styrelsen har indtaget i dette Spørgsmaal, vil jeg gerne sige, at vor

Opfattelse i denne Sag intet har at gøre med Politik. Jeg har i Dag

søgt at redegøre for, at vi ud fra økonomiske og trafikale Hensyn

har betraadt den Vej, vi er gaaet, og selv om jeg naturligvis ikke

venter, at man fra alle Hold kan være enige med os, saa forkommer

det mig dog, at den Stilling, Amtsraadet har taget, i nogen Grad maa

virke som en Borgen for, at vi ikke i Banebestyrelsen, hvoraf Fler

tallet staar tilsluttet Partiet Venstre, arbejder efter en »Socialiserings—

Linie«.

FRA DOMSTOLENE

østre Landsrets Dom 11. Maj Jordvold, hvis Kant fra tidligere

1916 i Sag VI 537/1945. K ø b I B Tid dannede Skel til Naboejendom

U d s t y k ii i n g — V e e 1. Ved mene. Efter at vedkommende Vej

Udstykning af Jord, afgivet i 1-len- var overtaget som offentlig Vej, og

hold til Lov Nr. 557 af 4. Oktober Jordvolden nedlagt, fremkom der

1919 blev det i Køberne K’s Skøder et Nytteareal. Det antoges omfattet

udtalt, at der over Lodderne skulde af Ks Skøder, og da Kommunen

føre nærmere angivne Veje. Langs ikke ved Vejens Overtagelse havde

med en af disse Veje gik der en betinget sig Dispositionsret over
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Arealet, antoges (let stadig at til-
bore IC

østre Landsrets Dorn 16. Maj
1946 i Anke IV 322/19-15. I 1918
blev der med Udstykning for øje
udhugget Veje paa en Plantage-
grund P., og der blev efterbaanden
frasolgt Parceller til Sommerhus
bebggeIse. Ejerne af to Parceller,
(ler var udstykket fra P, i 1925—26
og fors I senere bebygget, havde lie-

nyttet en Vej over en i 1921 fra P1
udstvkket Parcel P0, men i 1914
blev denne Vej spærret. Vejen var
optaget mm Malrikulskorlet, men
Skoderne l)aa Parcellerne indeholdt
intet om Vejret. Antaget, at der var
vundet I-Iævd paa Vejen, da denne
var udhugget i 1918, og den tje
nende Ejendom P udstvkket i
1921.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

M e d d e I e I s e r f r a V e g
d i r e k t b r e n.

Nr. 10. — 1946. — Belastninger
])å vegbruer og veger i Norge. Av
delingsingenibr 0. Torpp.s foredrag
ved N. V. F.s mbte i Kbbenhavn juni
1946. — Parkometeret, av 1-lolger
Brudal. — Bensinsituasjorien er
vanskelig også i Danmark. — Leng

den av offentlige veger i Norge pr.
30. juni 1946. — Registrerte motor
kjbretbyer i Norge pr. 31. december
1945. — Vegloven av 1851. —

A. B. C. for hyregnleringsfolk. —

l3ensinslasjon i krigsårene. — Olje
konsumpsjon og oljeprodnksjon. —

Dodsfall. — Personalia. — Litte
ratnr.

Euzo iZastsiusset
Ingeniør og Entreprenor

VESTERBRO 4 A AALBORG TLF. 7773

LAUR. ANDERSEN OG SON
Gnlleinarksvej 0 . Næstved

Tlf. 1180

*

Brolicgning og Kloakering

BLADETS TELEFON

PA. 1004

Jord- og Ve!arbc!de



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

kØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

=

HOLM &STRØYBERG
Nr. Voldgade 54, København.

IH. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM — TFLEFON: CENTR. 8636 & 4729

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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er Resultatet aF 35 Aars ErFaring paa dette specielle

Omraade. Phønix AsFalt-Blanderen opFylder alle de

Krav, man med Retle kan stille til en saadan Maskine,

baade hvad angaar tevetid, praktisk Konstruktion og
hurtiq Tomnng. Alle disse Fordele er samlede i den
ovenFor albildede 4 Tons Blander, men selvFølgelig

har de andre Typer paa 1—, 1,5—, 2—, 2,5— og 3 Tons
nøjagtig de samme Fordele. Skriv eller teleFoner
eFter Prospekt og nærmere Oplysninger hos

Gen eralrep ræsenta n ten

• 4. FDM. HANSEN
Købmagergade 22. København K.TeFeFon Centr.l4.777

Pll(JNIX ASiALT-BLAi’DEREN

p.r HOFrknsoKR$xE ETAL XSHWN
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