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GRØFTEFLORA OG LANDOKONOMI,
UKRUDTSBEKÆMPELSE OG FERIEGLÆDER.

Af Havearkitekt Johannes Tholle.

Med den stedse intensivere Udstykning af Danmarks Jord, som
foregaar i Bidder, der i Hovedsagen bliver mindre og mindre, og
som trænges tættere og tættere bag Hegn og Afspærringer af mange
Slags, bliver de frit tilgængelige On2raader for den farende eller fe
rierende Del af Befolkningen færre og færre, til stor Skade for det
reaktive Udbytte af Friltifis- og Ferieliv for dem, der gerne vil rundt
i Landet, og’ som ikke har og ikke finder tilstrækkeligt Udbytte i
det private Aréal bag Havens eller Gaardens Hegn. Ganske vist har
Lovgivningsmagten paa forskellig Maade søgt at raade Bod paa
netop denne Udvikling; men de Goder, der er givet Befolkningen i
denne Henseende, kan næppe siges at staa Maal overfor det, der
er forsvundet. At Oresunds Strand aabnes for Publikum paa en
Strækning af et Par Kilometer, ved at der erhverves nogle Rigmands
villaer, er ganske udmærket; men der er mange Gange flere Kilo
meter, som ikke saadan -kommer tid af Privateje. Og for hver Gang
en Landevej i Nærheden af en By forvandles fra at have været en
Ting, ad hvilken man færdedes imellem kornrige Vange eller lyng-
groede Sletter med vid Udsigt til flere Sider, og gaar over til at blive
en Landevejsgade med Butiker og Beboelseshuse, som stænger for
Luft og Udblik, forringes de farendes og ferierendes Chancer igen.
Ingen med Blikket aabent for Skønhed og med social Forstaaelse
vil kunne undgaa at føle, at Menneskene bliver snydt for noget
værdifuldt, og at det maa være forkerte Dispositioner, der ligger
til Grund herfor, — uanset at man bagefter laver »grønne Omraa
der» og »grønne Stier»; de kommer dog altid »bagefter’>, og de er
ikke det samme, som det, der har Alders Hævd, stedbunden Fast
hed og naturgroet Flora.

1-Ivordan man end ser paa det ene og det andet, saa maa det
staa klart, at af virkelig frie tilgængelige Arealer, der omtrent hvor
somhelst giver i hvert Fald nogen Mulighed for baade Skønheds
glæde og Friluftsophold, har vi som de vigtigste vore Vejes Rabat
ter og Skraaninger, — og det er derfor rimeligt, at vi ofrer dem
baade megen Opmærksomhed og megen Omhu.

I et Agerbrugsland som vort er det ogsaa forstaaeligt, at Spørgs
maalet om, hvad der kan, maa eller skal vokse paa Vejrbatter og
Grøfteskraaninger, i nogen Grad ogsaa betragtes under et Land
brugssynspunkt, — og der tænkes her i første Række paa den Flora,
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der er urteagtig, og som altsaa ikke hører ind under hverken Bu
ske eller Træer. Det er klart, at naar Trafikbanernes Indramning
af Grønt trækker sine Linjer imellem intensivt opdyrkede Agerfel
ter, hvorpaa der rimeligvis ovenikøbet staar højt forædlede Kul
turer, og til hvis Rendyrkning det har taget Videnskaben stor Møje
og mange Aar at faa frem til det Stade, hvorpaa de netop nu staar,
saa kan man ikke samtidigt være saa flot ganske at se bort fra, at
der i Vejrabatterne kan findes højst ubehagelig Ukrudtstnitte. Det er

Fig. 1. Sjællandsk Vejrabat med Vild Kørvel i Blomst; den maa betragtes som
landøkonomisk ganske uskadelig, og i andre Henseender meget værdifuld.

ikke alene forstaaeligt, at der maa være et landøkonomisk Synspunkt
med i Dispositionerne for disse grønne Omraader, — det er ogsaa
accepteret, og Vejadminisiration og Vejijeriestemænd er kendt der
med.

Men idet vi skal vende tilbage til dette Spørgsmaal siden, maa
vi samtidigt med Iigesaa stor Selvfølgelighed fastslaa, at de land
økonomiske Hensyn maa ikke uære eneruadende, hverken direkte
eller indirekte. Naar Landokonornien faar sine i Hovedsagen passive
Krav tilfredsstillet, maa der ogsaa være Muligheder for, at baade
æstetiske, rekreative og sociale Hensyn faar deres Tribut, — det
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være sig af passende konserverende eller revolutionerende Art. Og
det kan ikke nægtes, at man i nogen Grad beskæmmes af, hvad der
kan ske, samt at man heller ikke kan sige sig fri for at nære Æng
stelse overfor Mulighederne for Bevaring (subs. Udvikling) af det,
som vi ejer i vore Vejrabatters og Grøfters Flora.

Før vi kommer tilbage til Spørgsmaalet om MaaI og Midler for
Nutid og Fremtid, vil vi se lidt paa, hvad denne Flora har betydet
og kan tænkes fortsat at ville betyde for os og vore Medmennesker,
og derunder ogsaa kigge lidt paa det fundamentale for den: Oprin
delsen og Livsbetingelserne.

De biologiske Forudsætninger for en Vejflora (især Grøftefloraen)
er skildret tidligere af nu afdøde Skoledirektør Sofus Franck, der
var en ypperlig Kender af dansk Natur, og som til sine sidste Dage
gjorde Studier i dennes Detailler. Han udsendte i 1937 første Del
af en Bog, som burde være kendt og studeret af alle Vejteknikere
og Medlemmer i kommunale Raad, Amtsraad og andre, der har med
Vejene at gøre, og som hedder »Langs Grøftekant og Hegn», og
hvoraf anden Del udkom i 1945. I det følgende vil vi citere, hvad
han har fortalt om Grøflefloraens Forudsætninger.

Franck skrev, at Grøfterne ved Landevejen er gravet til Afled
ning af Overflade- og Grundvand. Renderne har forskellig Dybde,
da Bunden maa have Fald i den Retning, som Vandet skal løbe.
Deres Planteliv er udelukkende overladt til Naturens Røgt og Pleje.
Ingen tilbereder Jorden, saar, planter eller goder; men rodende og
gravende Dyrs Virksomhed hjælper til Udluftning af Jorden, og
naar visne Plantedele raadner, naar de knoidformede Udvækster,
som kvælstofsamlende Bakterier danner paa Bælgpla n ternes Rødder,
opløses (Naturens »Chilesalpeterfabrikker»), og naar Vind, Regn
skyl og Sne sender fine Jord- og Sløvdele ud over Skraaningerne,
tilføres der de vilde Planter nye Næringsstoffer. Desuden siver der
vel et og andet godt til dem med Regnvandet fra Kulturplanternes
rige Bord.

Modsætningerne mellem Livsbetingelserne i den lukkede Skov
og i det aabne Land træder her skarpt frem. Skoven har Skygge,
Læ og Fugtighed at byde sine Undersaatter, men i det aabne Land
tvinger samlede Trægrupper ikke Urtefloraen ind under sine Vækst
vilkaar. Her er Planterne underlagt Solens og Vindens Herredomme,
og denne Forskel giver sig stærke Udslag i Plantedækkets Bygning
og Sammensætning. I Grøfteriget, hvor Jorden ikke som paa Marken
bearbejdes, saa den bliver los og porøs og derved lettere kan suge
Grundvandet op til Planterne, fremkalder den uafladeligt strygende
Vind i Forening med Solvarmen en stærk Fordampning, som tvinger
de vind- og solaabrie Fladers Planter til at udvikle dybtgaaende
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Rødder, der kan hente Vand op fra fugtige Jordiag. Om Vinteren
trænger der rigelig Fugtighed ned i Jorden, og om Foraaret, naar
Varmen melder sig, er Planternes Tilvækst derfor særlig stor. Men
naar Varmen i Sommerens Løb stiger, aftager Fugtigheden paa
Grund af den stærke Fordampning, og under den sommerlige Tør
hedsperiode, hvor Jorden kan blive saa udtørret og haard, at den
slaar Revner, tvinges Planterne til at standse Væksten, indtil de
atter under Eftersommerens Regnperioder kan udvikle nye Skud.
Knopper, der skal bane sig Vej gennem den faste Jord, maa være
spidse og haarde; de faar tæt sluttende Lavhiade, og de unge Skud
omgives af fjorgamle Bladrester og bløde, løse Haar, luftfyldte daar
lige Varmeledere, der kan beskytte mod det aabne Lands stærke
Temperatursvingninger og Fordampning. Naar Vinteren nærmer
sig, flygter Urtefloraen som forskræmte Børn tilbage til Moder Jords
Bryst, hvor den dækket af Sne og Planterester ligger i Vinterdvale.
De vanskeligste Livsvilkaar indtræder for Grøftens Urter, naar den
tørre, skarpe Foraarsblæst stryger hen over dem, og Jorden er for
kold til, at Rødderne kan komme i Virksomhed.

Og om det Plantesamfund, som udvikles af disse Betingelser,
siger Franck, at det er et broget, haardført og nøjsomt Planteselskab,
der samler sig paa Grøftekanterne og i indbyrdes skarp Konkur
rence kæmper om Lys, Plads og Vand under Vejrs og Vindes Naade.
De sejrende Konkurrenter danner sammen med underordnede Typer,
hvis Livskrav staar i saa stærk Modsætning til Sejrherrernes, at de
kan taales som » Kommensaler< (d. v. s. fælles om samme Bord),
et Vækstsanifund, der fortrinsvis er sammensat af vedvarende Urter.
Græstæppet dominerer her med sine tæt voksende Tuer, blandet med
Udløbere; de mere bredbladede Rosetter optræder især paa ledige
Pladser, og der, hvor Græsset er saa svagt, at Rosetterne kan magte
det. Planteliøet i Grøften facir Steppekarakter. Mange Planter buk
ker under i det hidsige Kapløb, hvor selve Livet er Indsatsen, og
hvor det gælder om at trænge andre bort, overmande og bortskygge
Naboer for selv at konime frem i Lyset. Ubetydelige Ændringer i
de Livsmuligheder, som Standpladsen giver, kan hurtigt give den
Type, der er afstemt efter Kaarene, en Chance, som kan slaa dè
andre af Marken

Og om den Flora, som disse Kaar har givet, siger Franck, at
man har betegnet Grøftekanten, Græsbæltet mellem Marken og den
travle Landevej, som en Stribe Poesi mellem det opdyrkede Lands
og Landevejens Prosa. Efter Hældningen mod Syd, Nord, øst eller
Vest, efter Jordens Næringstilstand og fysiske Natur, Læforhold og
den omgivende Vegetations Karakter huser Grøftens Skrænter og
Vejrabatter en mangeartet, ensformig, frodig, fattig, tidlig eller sen
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Flora, der ved sin enkle Farvepragt og Ynde bidrager til at give
Landskabet Skønhed og Karakler. Man har af Hensyn til Ukrudts
smitte for Alvor talt om at opdvrke disse Strækninger, vor sidste
Rest af Vildsteppe. med Lucerne og Hvidkløver (se Fig. 14 i D. V.
1946 S. 111); vor højt priste Kullur kan vel heller næppe strække
til at dyrke Frugttræer langs Vejbanen og behandle dem ordentlig.
Men det bor vist først alvorligt overvejes, om det kan betale sig at
hekoste en besværlig Opdvrkning at’ Strækningen. hvoraf mange har
ubekvemme, stejle Skrænler og en uheldig Hældning, og om det
lonner sig at ofre Tid og Kræfter paa at forsøge at udrydde en
Vildflora, der har en saa mægtig Vitalitet som Groftens Planter.

Fig. 2. Nydeligt Vejparti; men vi maa ikke faa alle vore Veje forsynede med
saadanne sirlige, maskinklippede gronne Striber, og maa bevare

og fremkalde Vildflora paa passende Steder.

Vi finder jo dog veldyrkede Marker, hvis Ukrudtformationer ikke
hører til Grøftens husvilde Selskab, og som vidner om, at Kampen
mod Ukrudt ikke er saa let at føre. Og kan det iøvrigt betragtes
som forsvarligt at forbyde Meimesker, der skal færdes paa Lande
vejen, at hvile sig pia dens Rabatler. I)rejer vi fra den cementerede
Tumleplads for l3ilernes Kapløb ind paa de skikkelige Biveje, hvor
Grøftekanlens skiftende og mangeartede Skønhed som et Blomster-
bælte slynger sig gennem Markerne, mindes man, hvad Det kgl.
Haveselskabs Gartner skrev: »Vi har alle med Vemod maatte[ er
kende, at selv den smukkeste Stauderabat staar tilbage for en af
Nordsjællands blomstrende Ve,jgrøfter».

72 1948



1948 DANSK VEJTIDSSKRIFT 73

Til den Hyldest til de blomstrende Vejsider, hvormed Sofus
Franck sluttede dette Afsnit, kan føjes den, som en anden af Land
skabets intime Kendere, H. V. Clausen, har ydet i sDet danske
Landskab< (1926, bl. a. S. 95), og hvori han skildrer Livet med
Snerler og med 1-lumler og l3ier i hvert l3loster, med gule Citron-
sommerfugle dansende over Vejen, sorte Snegle krybende paa Grøf
Lekanten. — eller Duften af vilde Jordbærfrugter og endnu mere.
Eller den store Mængde af poesibetonede Vidnesbyrd, som ogsaa

Fig. 3. Vejrabat med Vild Gulerod, som altsaa bor forsvinde i hvert Fald fra Om.
raader med Jorddyrkning langs Vejene.

hylder Grøftekanternes myldrende Liv, og hvoraf blot skal citeres
Holger Drachrnans Linjer af hans skønne Midsommersang:

1-Iver en Grøft bliver blomstrende Skove
langs den kornrige, bølgende Vang.

Men ogsaa Grøftekantens Idyl har sin Prosa, hævder Franck et
andet Sted (S. 19), nemlig en ministeriel Tilrettevisning, der er ud
sendt for at dæmpe den vidlgaaende generende Frodighed; Inden
rigsministeriets Cirkulære af 16. Juni 1898 paabyder. at Grøfterne
skal slaas to Gange, første Gang mellem 16. og 30. Juni, anden Gang
i sidste I-Ialvdel af August Maaned; der skal skæres ned — og saa
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giver jeg Ordet til Johannes V. Jensen: »1-loslet! Alle Græsserne, der
klædte Agre og Vejgrøfter med deres nikkende Tæppe, fuldt af
Blomster, Højsommerens Blomsterrigdom, Skabiosa, Knopurt, Røl
like, den lille Campanula, som Lundbye elskede, og som alle Børn
elsker, Baldersbraa, Snerre Musevikke, hele den danske, svale,
sødmerige Flora, et Mirakel af Variation og uanselig Pragt, som
Syden ingenting kan sætte op imod, hele denne Sommerskov i det
srnaa er faldet og staar nu som duftende Høstakke over det ganske
Land.» —

I Indledningen til nærværende Artikel og sidenhen er det sagt
og indrømmet, at der dog ogsaa maa være andet end Poesi og
Æstetik, og at Landøkonomien med Rette har stillet sine Krav. Det
maa være vor Tids Sag at gøre op, hvor meget der maa ydes til
den ene og hvor meget til den anden Side; og det maa i disse Aar,
hvor Ukrudtsbekccnipelsen intensificeres ved Flammekaslere i Ud
landet (f. Ex, U. S. A.) og ved Laboratoriehjælp fra Plantehormoner
ogsaa ved de danske Veje, alvorligt overlægges, i hvor ho,j Grad det
er rigtigt, hensigtsmæssigt eller nødvendigt al gaa Ukrudtsbekæmpel
sens Vej samt hvorledes det vil være muligt ogsan at bevare det, der
vel er Ukrudt i landøkonomisk Forstand, men som dog ogsaa med
fuld Ret kan kaldes med (le svmpatiske Benævnelser: Vildflora,
Steppevegation (vort Lands sidste!) eller Sommerens Blornstcrbaand
i Ferielandet.

Der maa her skelnes imellem 2 forskellige Motiver: 1) den Grøf
teflora, som findes, og 2) den som skabes. — idet der ved den sidste
navnlig tænkes pan de nye eller regulerede Vejes Rabatter. Derimod
er der ingen Mening i at dele Floraen op efter Landeveje (med
Hovedveje m. m.) og Sogne- og Biveje; bevarings- eller udviklings
mæssigt set har en saadan Inddeling nemlig ingen som helst Beret
tigelse, og det er aldeles ikke logisk uomstødeligt, at den smukke
Flora kun bor være at finde ved de snoede Biveje, mens Landevejs
rabatterne i det ganske Land skal bestaa af maskinklippede, blom
sterlose havemæssigt anlagte Grønstriber, — det er endog fristende
at sige: Tværtimod.

1. Existerencie Grofteflora. Om Behandlingen (ikke Bevaringen)
af denne hedder det i det for Tiden gældende »Reglement, der er
udfærdiget af Ministeriet for offentlige Arbejder under 22/5 1939
bl. a. følgende: Da det har vist sig, at de af Indenrigsministeriet om
det paagældende Forhold udfærdigede Cirkulærer af 25. Juli 1889
og 16. Juni 1898 til samtlige Amirnænd ikke virker efter deres I-len
sigt, skal man pan Foranledning af en af et Fællesudvalg for Amts
raadsforeningen, De samvirkende Sogneraadsforeninger, De samvir
kende danske Landboforeninger og De samvirkende danske Hus-
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mandsforeninger fremsat Anmodning herved tjenstlig anmode d’Her
rer Amtmænd om hver for sit Omraade at ville henstille til Amts
raadene samt By og Sogneraadene at foranledige, at der overens
s[emmende med et af Landbrugsministeriet tiltraad[ Forslag fore
tages aarlig mindst 2 Afslaaninger af Græsvæksten paa de ommeldte
Arealer, nemlig 1. Gang mellem den 20. Maj og den 10. Juni, saa
ledes at det afslaaede bortfjernes inden den 20. Juni, og 2. Gang
mellem den 20. Juli og 10. August, saaledes at det afslaaede bort-
fjernes inden den 20. August. —

Det ses af dette citerede, at Tidspunktet for begge Slaaninger er
rykket frem, og det er klart, at det er fordi man frygter for, at den
senere Avslaaning ikke skal være tilstrækkelig til at hindre Frospred

ning, — der skal slaas, inden Frøet er modent; men ved at rykke
Tidspunktet saa tidligt frem, opnaar man samtidigt sine Steder at
komme til at avslaa Rabatternes Vækst, meus en væsentlig Del af den
staar i sin fejreste Pragt og før den er nogen Fare for Landbruget.
Skønt ikke uden landøkonomisk Forstaaelse har det i de senere Aar
været mig personlig en Sorg at se dette, og andre har haft det som
jeg, — og netop med landøkonomisk Forstaaelse maa det hævdes, at
en saadan Bestemmelse er mere rigoristisk end ønskeligt og nødven
digt, saint at det i højere Grad burde kunne overlades til de enkelte
lokale Myndigheder at fastsætte et for det enkelte Steds Flora mere
avpasset Tidspunkt, — og dette Tidspunkt maatte ovenikøbet være
elastisk, saaledes at Avslaaningen skele tidligere i det ene Aar end
i det andet.

Motiveringen for et ændret, variabelt Aislaaningstidspunkt kan

Fig. 4. Levende Hegn og yppig Grøfteflora paa Als.
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(foruden af de forannævnte æstetiske Aarsager), ovenikøbet støttes af
landøkonomiske Betragtninger. Naar der i det hele taget skal fore.
tages Avslaaning (i hvilken Forbindelse ogsai kan nævnes: Anden
Bekæmpelse af Frøspredning), saa maa denne naturnødvendigt
sættes ind overfor de Planter som især breder sig ved Frospredning,
mens den er ganske ooerflødig overfor dem, der ikke gør det, og
hvis Frø f. Ex. er saa tunge, at de falder ned lige ved det Sted, hvor
Planten staar (f. Ex. Vild Kørvel), ligesom den som ukrudtsbekæm
pende er urimelig overfor dem, der kun (eller i Hovedsagen kun)
breder sig ved Udløbere (f. Ex. Skvalderkaal). Det maa ovenikøbet
hævdes, at det er økonomisk urnotiveret, ja uforsvarligt at lade dyr
Arbejdskraft foretage bande een og to Avsianninger paa Omraader,
hvor der hverken findes frospredende Vegetation, eller hvor en even
tuel frøspredende Vegetation ingen Skade kan gøre, f. Ex. i Rabat
ter langs Landevejsgader. Der er nok af andre Steder, hvor til Raa
dighed værende Arbejdskraft og økonomiske Midler kan sættes ind,
ved Plantninger til Vejenes Forskannelse f. Ex.

I det ovennævnte citerede Cirkulære af 22/5 1939 er det desuden
til stor Nytte og Dokumentation for det her anførte, at det fra auto
ritativ Side er fastslaaet, Iwilke Planter det især er, der maa bekæm
pes. Disse er nævnt ved Navn og er: Fandens Mælkebøtte, Følfod,
Tidsel, Høstborst og Vild Gulerod. Af dem har man tidligst (altsaa
længe før 1939) især haft Opmærksomheden henvendt paa Føl-
foden, og det skal erkendes, at efter at den i vor Tid har udviklet
sig til at blive et besværligt Ukrudt, der desuden ikke kan siges at
være særlig smuk, bør den bekæmpes kraftigt; det samme om Be
kæmpelsen kan siges om Fandens Mælkebøtte, — men man kan vel
strides om, hvorvidt den er smuk; udelukker man landøkono
miske Synspunkter (hvad man altsaa neppe bør!), maa man nok
indrømme, at Sommeren 1947’s Rabatter, der knapt nok ejede et
grønt Græsstraa, men stod knaldende gule af Mælkebøtterne. dog
ejede en vis Skønhed. Men Følfoden lever jo især paa fugtig og leret
Bund, og hverken Vild Gulerod eller Høstblomst kan være nogen
Fare, hvor de ikke vokser nær Landbrugsarealer; forøvrigt blom
strer sidstnævnte ogsaa længe efter den Tid, da den sidste Avslaa
ning skulde finde Sted.

Fastslaar vi da, at de nævnte »slemme<c Vækster skal bekæmpes
paa de Steder, hvor de gør Skade, — og lægger vi dertil, at der
ogsaa visse Steder kan være andre Vækster (f. Ex. Kornblomst), som
kan gøre Skade, saa faar vi dog alligevel af Landets mangfoldige Ur
ter et betydeligt Tal, hvem ingen kan beskylde for at kunne gøre
Skade, men som Ti-Tusinder af Mennesker vil hylde som berigende
for øjet og Sindet, — ja derimellem er der endog adskillige, som er
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helsebrigende (Lægeurterne), og til hvis beskedne Voksested vi tyr
om Hjælp, naar Ufredstider lukker af for Tilførsel af oversøiske
Droger og medicinelle Rødder og Urter. Det maa være Vejautorile
ters og Vejteknikeres Sag paa dertil egnede Steder baade at bevare
og at udvikle en saadan Flora, — til økonomisk Udbytte for sig
selv ved sparet Arbejdskraft og til rekreativ Nytte for Medmen
neskene.

2. Fremtidig Grøfteflara. Det turde være en altfor velkendt Sag,
at hvor Veje reguleres eller nye anlægges, forsynes disse temmelig
skematisk med een, to eller endnu flere Rabatter med Græs til op

deling eller Indramning af Færdselsbanerne (alt vedrørende Busk
plantninger og Træer ses der her stadig ganske bort fra). Da der des
uden fra autoritativt Hold gennem »Vejreglerne af 1943 er fastsat
Dimensioner derfor, og gennem Cirkulæret af 22/5 1939 desudeu yder
ligere er givet en formelig Recept paa, hvad disse Rabatter skal
fabrikeres af, er dermed Vejenes Garnering af Smaa-Grønt i den
Grad standardiseret, at vi staar i Fare for (om Vej-økonomien iøv
rigt rækker dertil!) i Løbet af en overskuelig Tid at skulle befare
vore Veje ad Baner, som teknisk er ens, — som desuden er garneret
ganske ens og som derfor (alt andet lige) vil servere os Færdsels
banerne i en for Trafiksikkerheden faretiuende, søvndyssende Til
stand.

Den nævnte Recept paa Frøblanding til Vejrabatter etc. har
faaet det landøkonomisk set mest blaa Stempel, som tænkes kan,

i.. I jtgt:. r:a;

Fig. 5. Hojsommer ved Vej paa Amager.
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idet den er anbefalet af Statens Planteavlsudealg, og den lyder paa
følgende Sammensætning: 8 Dele Alm. Rajgræs, 8 Engsvingel, 3 Ti
mothe, 3 Engrapgræs, 3 Hundegræs, 2 Fioringræs og 3 Stivbladet
Svingel, — beregnet i kg og med Anvendelse af 30 kg pr. 21 ha.
Da vi (Læsere og Forfatter) formentlig er enige om, at naar Vej
rabatterne i landøkonomisk Henseende faar den cadeau, at de ikke
indeholder noget, der positivt kan skade Landokonomien, maa
denne Side af Sagen være i Orden, — og Planteavlsudvalget har
øjensynligt her kun set paa dette Forhold. Men der er altsaa en an
den Side, nemlig de farende og ferierende Medmenneskers, — og

saa desuden en vejteknisk. Det første har Planteavisudvalget ganske
naturligt ikke set det som sin Interesse at varetage, og det sidste har
det kun ringe (for ikke at sige ingen) Kendskab til, — derom vidner
F røbl an di ngen.

Det kunde være meget fristende at pille Frøsorterne ud fra hin
anden og give dem en Analyse hver for sig med Karakter for deres
Egnethed til Rabatter pan Jord, der eet Sted er let, et andet Sted
svær, — deres Evne til at yde lange Straa og give meget Ho og
meget Arbejde med Avslaaning eller det modsatte, — Evnen til at
laale Slid 1. Fx. pan Rabatter, hvorfra der er Udsigt og hvor derfor
mange Mennesker ofte lejrer sig, til at holde paa Skraaninger og
hurtigt dække over Skader i Rabatten, — eller at spørge om, hvor
for der ikke er givet flere Opskrifter, da Kaarene dog er san for
skellige og f. Ex. er vidt forskellige i en Vejtrekants store plane
Flade og pan en høj teknisk Skraaning o. s. v. l)etle skal der av
taas fra, men det IHaa dog hævdes, at nogen Norm for en Fra-
blanding for alt dette selvfølgelig ikke kan gives, — end ikke af
Sta kms Planteavlsudvalg. —

Een Ting maa dog anstæncligvis anføres, nemlig den, at de Vej-
folk, som anvender de foreslaaede Engrapgræs og Engsvingel pan
Steder, hvor man ønsker »fine< og »rene< Kanter, som man altsaa
gerne ser avs[ukne, ja de laver som man siger: Ris til deres egen
idet netop disse Græsser breder sig ved kvikgrcusagtiye Udløbere o. 1.
(Rhizoner) og derfor vil kræve ganske urimeligt mange Timer med
dette kedsommelige Kantavstiknings-Arbejde, der vil blive som et
Sissyfos-Arbejde, —- mens de kunde være forskaanet derfor, om
disse Græsser ikke anvendtes pan saadanne Steder; at de derimod
vil være velegnede til at holde paa Skraaninger, beviser netop denne
anførte Egenskab, — og naturligvis kan man udmærket godt have
eet Slags Græs pan en Skraaning og i passende Avstand fra Kanterne
samt en anden Slags ved Kanterne; i Havedyrkningen er en saadan
Sondririg ingen ukendt Ting.

Derimod maa det betragtes som en meget uheldig Ting, at den
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foreslaaede Froblanding til nye Rabatter ikke ogsaa indeholder Frø
til Blomster; det vil være at gentage mangt af det foran anførte, om
dette skulde motiveres, og der skal derfor blot anføres, at de jo ud
mærket godt kan medtages, tiden at der sker landøkonomisk Skade
derved, og at haade Staiidardiseringen af Vej-Garneringerne av
bodedes og Folkets Skønhedstrang tilfredsstilledes derved. At inter
essen for uilcle Blomster i Vejrabatterne hos Vej-Autoriteter og Tek
nikere ikke er saa ringe, som det nævnte Cirkulære giver Udtryk
for, er givet, — personligt har jeg haft Fornøjelsen at assistere
enkelte al’ vore Amts-Vejvæsener med at faa frembragt en Vildflora
paa ganske særlige Steder. Det er tilmed meget let at praktisere
dette.

Fig. 6. Sirlig Vejtrekant med rent Græs. Men den dol)belte Indfatning af Fortov

og Stenkanter giver urimeligt Vedligeholdelsesarbejcle.

Man skal nalurligvis kende noget til Planterne og vide, hvad der
kan gro pan del enkelte Sted, og hvad dci’ vil kunne gøre Skade at
landøkonomisk eller teknisk Art. Kendej’ man disse Forhold, kan
man simpelthen om Efleraarel (pan Steder, hvor Vejmanden ikke
har avslaaet del ) indamle Frøet og udsaa (let, hvor (let skal vokse.
Meget Frø udsnas bedst lige efter at (let er modnel, andet om For
aaret. Men for (let første maa man altid sørge for al saa i »Pletlei’
der ikke blot er tommeslore. men helst i hvert Fald kvadralmeter
store (ofte flere m2) , og for (let andet maa man helst holde Græsset
lidt pan Avstand deraf, i hvert Fald til de saaede Blomster er kom
met op; dette gælder især, hvis man saar i Rabatter, hvor Græsset
allerede er i Vækst, og hvor man altsaa bagefter vil indlægge et
Blomsterflor. Af de mere dominerende Ting, der især kan anvendes
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nær Byerne, kan nævnes Lupiner, baade gule og andre, og fra Lille
bæltsbroens Fynsside vil man ogsaa vide, hvad Gyvelen kan betyde
paa Græsskraaninger (Gyvel er en Haivhusk, altsaa forsvarlig at
tage med i denne Forbindelse). Her og der kan der være 1{ening i at
give Grøftefloraen en ganske særlig Karakter, — saaledes har Amts
Vejvæsenet ønsket omkring Graasten Slot at give Grøftefloraen et
Tilskud af danske vilde Blomster i svenske Farver som en Hilsen
til vor smukke, svenskfødte Dronning, — andre Steder vil andre
Motiver kunne være i Forgrunden.

At vilde Blomster i Vejrabatterne ogsaa kan have sin økonomiske
Motivering, vil Biaolere kunne skrive under paa, — og ogsaa et saa
dant Hensyn bør tages i Betragtning ved Overvejelser om Ukrudt
og Ferieglæder.

Jolicrnnes Tholle.

KOLLOIDERS OPBYGNING OG FYSISKE
EGENSKABER

Oprindelig frostod man ved Kolloider Systemer, hvor meget smaa
Partikler svæver i en Vædske. Partiklerne kaldes den disperse Fase
og dens Omgivelser Dispersionsmidlet eller Mediet. Partiklerne er
saa smaa (< 100 Jl’) at de ikke vil bundfældes, og at de kun er synlige
i Elektronmikroskopet og alligevel større end Partiklerne i de ægte
Opløsninger (d.v.s.: > i ‘). Disse Systemer er karakteriseret ved, at
Grænsefladen mellem de to Faser er meget stor. I udvidet Forstand
beskæftiger Kolloidkemien sig med Studiet af Grænseflader i Almin
delighed og interesserer sig ogsaa for andre Systemer, hvor Grænse
fladefænomenet er vigtigt, f. Eks.: Røg, Skum, grovere Dispersioner
og Emulsioner.

Saadanne Systemer med store Grænseflader vil faa Egenskaber,
der i høj Grad er bestemt af de Adsorptionsprocesser, der finder
Sled ved Grænsefladen. Ved Forsøg er det vist, at Stoffer med stor
Molekylvægt som Farvestoffer, Sæber og Harpikser adsorberes kraf
tigere end Stoffer med lav Molekylvægt. En kolloid Partikkel, der
har adsorberet et Lag højmolekulære Stoffer omkring sig, kaldes en
Micelle, og de adsorberede højmolekulære Stoffer benævnes ofte Be
skyttelseskolloider.

En Emulsion er en Dispersion af en Vædske i en anden Vædske,
som ikke er blandbar med den første. For at en Emmilsion skal være
blot nogenlunde stabil, maa der tilsættes et Beskyttelseskolloid, som
adsorberes til Grænsefladen mellem de to Faser og som vil nedsætte
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Grænsefladespændingen mellem dem. Grnsefladespændingen mellem
et fast Stof og en Vædske er — modsat Forholdet ved to ikke bland-
bare Vædsker — ikke tilgængelig for direkte Maaling, men man
mener, at Stabiliteten af Dispersioner af faste Stoffer i Vædsker, og
saa begunstiges af en lav Værdi for Grænsefladespændingen.

EGNE - HJEM - BEBYGGELSEN

Egne-Hjem-Bebyggelsen har to Hoved[yper, den aabne Villa-
bebyggelse og Rækkehuset. Dobbeithuset er en Mellemform. Ved
Rækkehuset faar man visse billige tekniske Fordele. Ved Valget
mellem Villa og Rækkehus har Grundens Størrelse Betydning. Man
vil gerne reducere Grundens Størrelse dels af økonomiske Grunde,
dels fordi man ikke vil paatage sig at passe en større Have. Det
bliver saa Rækkehuset, man maa vælge og ikke Villaen. Mange mag
ter dog ikke at være Ejer af et Hus, og de maa bo i Lejehus.

Rkkehuset har i Danmark været kendt i umindelige Tider; en
stor Del af vore Provinsbyer har haft Rækkehusbebyggelse, og Chri
stian IV benyttede Typen i Nyboder.

Ved Stokbcbyggelsen undgaar man de Vanskeligheder, som Hjør
nerne frembyder ved dcii lukkede Bvggemaade, og det bliver let
tere at orientere Stokkene efter Verdenshjøriierne, da man kan fri
gør dem fra Gadenettets Hovedorientering. En Stokbebyggelse er
allerede blevet anvendt paa et tidligt Tidspunkt i Kastellet i Kjøben
havn.

Ved store Karreer vil man ofte kunne faa større samlede Fri-
arealer end ved Stokbebyggelsen. V-formede Halvkarreer, der aab-
fler sig mod Syd giver gode Lysforhold og store sammenhængende
Friarealer.

En anden og nyere Hustype er det saakaldte »Punkthus<, der er
blevet meget anvendt i Frankrig og i Sverige; det er en fritliggende
Bygning med grønt til alle Sider, Grundplanen er nærmest kvadra
tisk; der ligger en Lejlighed i hvert Hjørne af Huset, saa der kan
komme Lys og Luft ind fra to Sider.

Punkthuset bygges i op til otte Etager eller mere; Anvendelsen af
dem motiveres med, at man sparer Grund, til Glæde for Beboerne;
de er maaske ogsaa bedre end ældre Tiders Baghus- og Sidehus
bebyggelse, men for Børn synes i lwert Fald saadanne høje Fluse at
være mindre egnede.
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FRA MINISTERENE

Cirkulære til samtlige Amtmænd an
gaaende Refusion i Henhold til
Snekastningslovens § 19 fra Mini
steriet far offentlige Arbeider, den
8. Marts 1948.

Man skal herved anmode d’Herrer
Amtmænd om hver for sit Omraade
nt ville gore Amts-, By- og Sogne
raadene bekendt med, at Kommuner,
som i Henhold til § 19, Stk. i, i Lov
Nr. 158 af 13. April 1938 om Snekast
ning er berettiget til Refusion af Ud
gifter til Snerydningsforanstaitnin
ger i Finansaaret 1947—-48, vil kunne
forvente Forskud paa Refusionen
udbetalt i Lobet af Maj Maaned
1948 under Forudsætning af, at der
inden den 1. April 1948 — paa sam
me Maade som foreskrevet i Mini
steriets Cirkulære af 6. Juli 1938 for
endelige Refusionsanmeldelser — til
Ministeriet indsendes Oplysning om
Størrelsen af de i nævnte Finansaar
afholdte Udgifter til Snerydnings
foranstaltninger.

Anmeldelser, der fremkommer ef
ter den 1. April 1948, vil ikke blive
taget i Betragtning ved Forskuds
udbelalingen.

Eventuelle Forskud vil blive ud
betalt med 25 pCt. af de i Overens
stemmelse med foranstaaende an
meldte Udgifter, der kan medtages
ved Refusionen i Henhold til for-
nævnte Lovbestemmelse.

De i Cirkulæret af 6. Juli 1938
nævnte Anmeldelsesskemaer er bragt
i Handelen af Firmaet Olaf Barfod
& Co., Gyldenløvesgade 10, Køben
havn K., og vil kunne faas gennem
enhver Papir- og Boghandel.

Skrivelse af 11. Februar 1948 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder.

I Skrivelse af 11. December f. A.
(ARF, 21-1947148) har Foreningen
paa Bornholms Amtsraads Vegne

anholdt Ministeriet om et særligt
Tilskud af Motørafgifterne til nævn
te Amtsraad til forsøgsvis Anskaf
felse af forskellige nye Typer at
Snerydningsmateriel. Saafremt den
fornødne Lovhjemmel ikke maatte
forefindes, har Anitsraadsforeningen
henstillet til Ministeriet at søge Fi
nansudvalgets Tilslutnhg til en Be
villing til Anskaffelse af det af
Bornholms Amtsraad ønskede Mate
riel.

I denne Anledning skal man med
dele, at der i Motorafgiftslovgivnin
gen savnes Hjemmel til at yde Til
skud til Udgifter af den omhandlede
Art ud over den Refusion der følger
af, at Udgifterne kan medregnes i
vedkommende Amtskommunes regn
skabsmæssige Vejudgifter, og at Mi
nisteriet ikke mener at kunne søge
en særlig Bevilling til det paagæl
dende Formaal.

Man undlader dog ikke at tilføje,
at man ved den førestaaende Revi
sion af Motorafgiftsloven tit Over
vejelse vil optage Spørgsmaalet om,
hvorvidt der i Forbindelse med en
eventuel Forhøjelse af Kontoen:
Forsøg med Vejbaner, \rejnaterialer
m. m. bar stilles et Beløb af denne
Konto tit Raadighed til Undersøgel
ser vedrørende Snerydningsmateriel.

0. Nielsen & Co., Kbhvn.



TAGPAP OG VEJMATERIALER

Fabrikker i: Vejen, Kolding, Vejle, Hobro, Nørresundby, Odde-

sund, Haderslev Amt, Odense, Frederikssund og København.

BITUGRANIT
Pulver-Asfalt

MEXAS
Asfaltemulslon

PHØNIX VEJTJÆRE
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0. Nie’sen & Co., Kbhvn.
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