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trak sig med udgangen af oktober måned tilbage fra sit embede som

amtmand over Vejle amt efter at være fyldt 70 år.

STIFTAMTMAND P. HERSCHEND
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Lidt om Bornholms vejvæsen i fortid og nutid
Af kontorchef, dr. jur. E. A. Abitz.

DK 625.7(489.7)

I 1767 vendte den berømte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr til-.
bage til Danmark fra sin store undersøgelsesrejse til Orienten og kom i
audiens ved det danske hof. Ved denne lejlighed spurgte arveprins
Frederik ham, hvorledes turen var gået igennem de mange lande, han
havde besøgt. ,,Jo, Deres kongelige Højhed,” svarede han, ,,fra Arabien
til Roskilde gik det meget godt, men fra Roskilde til København var
det en ganske nederdrægtig tur.”1)

Dette må dog ikke forstås således, at vejforholdene andre steder var
monstergyldige. Da således den ældre Bernstorff — i sine yngre dage
rejste fra Dresden til Regensburg (1737), hvortil han var blevet for
flyttet som dansk gesandt, væltede hans vogn mere end tyve gange og
gik til sidst itu.2) Det er ikke så mærketligt, at han senere, da han kom
til Paris som gesandt, tog initiativet til at overføre de erfaringer, som
man der på den tid gjorde med anlæg af nye moderne veje, de såkaldte
chausseer, til Danmark.

Det ville nu være nærliggende at slutte fra disse oplysninger om for
holdene på Danmarks mest betydningsfulde vej og fra en hovedvej i
Europa i midten af det 18. århundrede, at forholdene var så meget
desto værre, når man kom andre mere afsides steder hen f. eks. til Born
holm, og værre og værre, jo længere tilbage i tiden man gik.

Det ville imidlertid være ganske fejlagtig.
I vore dage, hvor de fleste mennesker tilbringer en meget stor procent

del af deres tilværelse under transport fra det ene sted til det andet,
er man ofte tilbøjelig til at glemme, at det ikke er så længe siden, at
menneskene i almindelighed fik hjul under sig. Det var først i det 16.
århundrede, at vogne begyndte at blive almindelige som befordrings
middel for personer. Således udstedte hertugen af Brunsvig endnu i
1588 et strengt forbud mod at køre; en vogn var et blodagtigt befor
dringsmiddel, der burde være forbeholdt de allerfornemste.

Når man tænker på Bernstorffs vælteture på rejsen fra Dresden til

1) V. Hermansen, Den gamle Roskildevej, Københavns amts historiske årbog

1926 s. 56.

) J. T. Lundby, sammesteds, s. 57.
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Regensburg, stiller man måske nok et sporgsmålstegn ved det blod

agtige; men man forstår, at de fleste fandt det nok så praktisk at ride,
når man skulle fra et sted til et andet, at gå, hvis man ikke havde nogen

hest, eller endnu bedre at blive, hvor man var, hvis det ikke var absolut

nodvendigt at rejse.
Under disse forhold var der, indtil vognene blev almindelige, en

nogenlunde overensstemmelse mellem vejene og trafikmidlerne. Når vi

finder egentlige vejanlæg fra ældre tid, er det i hovedsagen på steder,

hvor der har været specielt brug for dem, enten fordi terrænforholdene

krævede en særlig indsats, eller fordi særlige militære eller administra

tive forhold krævede det. Bortset herfra var anlæg af veje som oftest

kun ensbetydende med en rdning af terrænet så meget, at man kunne

ride der, og administrativt og juridisk gav dette sig udslag i, at en vej

mindre var et bestemt areal end en ret til at færdes over et areal,

der ikke var nærmere afgrænset, og hvis placering og udstrækning va

rierede stærkt med terrænforholdene.
Dette må vi tænke på, når vi vil lede efter spor af veje i ældre tid,

og man skal derfor heller ikke være forbavset over, at beretninger om

veje på Bornholm i ældre tid tilsyneladende praktisk talt ikke findes.

Naturligvis har der været færdselsårer af forskellig art; visse over

gangsstcder kan identificeres, navnlig de steder, som endnu den dag i

dag betegnes mcd sammensætriinger der ender på ‘ad = vadested,

såsom Marevad i Klemensker og Lvngvad i Bodilsker. Også de for

skellige Vasegårde i Aaker og Ibsker peger i samme retning. En vase

var en primitiv understøttelse af jordbunden med sten eller risknipper

for at muliggøre færdsel over sumpede og bløde steder.

Dette vil selvfølgelig ikke sige, at man ikke brugte vogne til trans

porter til lands. Hvis man skulle glemme dette, hehover man blot at

tænke på de mange ægter, bønderne måtte udføre navnlig til Ham

mershus; men forholdet var blot dette, at disse transporter normalt

ikke har givet anledning til egentlige vejanlæg: det var de vogne, som

bønderne havde til deres landbrugskorsel, som enkelte gange om året

kom ud på de længere koreture. Det kunne være skrapt nok at skulle

køre to dage, f. eks. fra Pedersker for at udføre en dags ægt for slottet,

og derpå to dage hjem igen; men vognfærdslen som helhed havde ikke

en sådan intensitet, at der var noget synderligt behov for vejanlæg i

den anledning.
Det var også derfor kun på de strækninger, der var inddraget under
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dyrkning, at der var nogen trang til at afgrænse færdselsarealet nær

mere.
De store udmarker og andre uopdvrkede arealer, som henlå på Born

holm helt ind i det 19. århundrede, gjorde det imidlertid let at finde

strækninger, hvor ingen ejer lagde hindringer i vejen for kørslen, og

der var derfor endnu mindre trang til egentlige veje her end mange

andre steder i landet. Men selv i det opdyrkede område havde vejene

en stærk tendens til at brede sig som ukrudt, der var svært at kontrol

lere for ejendomsbesidderne.
Herom hedder det bl. a. i Ronnes og Neksos gamle landsby vedtægter

fra 1699:
,,Eftcrsorn der befindes at være lagt adskillige og mange usædvanlige

veje og stier over godtfolks agre og enge her udi byens vang og mark,

hvilket skal afskaffes og ikke længere så være, helst som ingen bor at

gøre sin næste og jævnkristen skade; thi når ageren er sået med korn

og engene stå udi sin grøde, skammeligen hentrædes og overkøres, så,

på det enhver kan vide de veje og stier, som ikke må være, så haver

jordejeren at kaste grøfter på begge enderne og hvo som så

derefter enten køre, rider eller går derpå eller lægger andre veje eller

stier over anden mands jord eller enge, og de vederfares skade af hug

eller slag, have sig det for hjemgæld og derforuden straffes på følgende

måde” osv.
Det vil altså rent ud sagt sige, at ejeren, der på den i vedtægten om

handlede måde havde afgrænset sit område, havde lov til at overfalde

den, der færdedes der, med hug og slag.
Men også denne bestemmelse viser, at vejene opstod ved, at folk gav

sig til at færdes over et bestemt areal, og at de forsvandt igen, når

blot færdsien blev bragt til ophør.
I et vist omfang var der dog tale om arbejder på de veje, som havde

almen betydning eller rettere betydning for magthaverne. Pligter hertil

kendes allerede i jyske lov fra 1241.
De har imidlertid næppe i deres oprindelige skikkelse haft nogen

betydning for Bornholm. Først i slutningen af det 16. århundrede an

vendtes J. L. som almindelig gældende ret over hele landet, og de heri

indeholdte regler om bondernes pligt til at holde vejene vedlige kom

på denne tid til at danne grundlag for nye bestemmelser, som skulle

gøre det muligt at anvende vejene til færdsel med vogne, der som om

talt først på dette tidspunkt begyndte at blive mere almindelige.
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Det var imidlertid først og fremmest overklassen, navnlig kongen og

hans nrmeste, der benyttede dette transportmiddel, og køreveje var

derfor ikke beregnede på almenheden men ofte kun på enkelte stor-

mænds behov.
Det var disse forhold, som i den øvrige del af landet gav sig udslag

i, at kongerne anlagde særlige kongeveje til brug for sig selv og deres

ledende embedsmænd. Bornholm var imidlertid i midten af det 16.

århundrede pantsat til Lübeck, og det er interessant at erfare, at denne

hys energiske statholder over øen i årene 1556—1573, Schweder Ket

tingk, ligesom de danske konger i den øvrige del af landet, anlagde en

eller to stensatte køreveje til sin private kørsel fra ejendommen Vallens

gård i nærheden af Almindingen til Hammershus og måske også til

Aakirkeby. Bortset herfra har der imidlertid næppe forekommet egent

lige vejanlæg på øen for ind i det 18. århundrede. Men dette er der

efter de foran fremhævede synspunkter intet mærkeligt i. Selvom den

vigtigste færdsel naturligvis har fulgt visse hovedlinier, har disse ikke

haft noget at gøre med veje i moderne forstand.

Lad os f. eks. prøve på at forestille os forholdene i øens næststørste

by, Nekso, i det herrens år 1756. Det kan vi nemlig gøre ved at stu

dere en i dette år udkommen vedtægt, der giver os et hyggeligt billede

af, hvad man kunne komme ud for der.

.,Ingen mojdynger, hedder det heri, skal efterdags ligge på eller ud

til byens største og anseligste gader, hvor mest fart og kørsel er, hvilket

enhver ved er ikke anstændigt, men strider mod al god orden og somme-

lighed, er også til stor hinder og ulejlighed, og af fremmede bliver føre-

kast til en hånhed for byen. Man vil derfor formode, at de godt folk,

som til dato har haft deres mojdvnger på berneldte steder, hvor de

har ligget i øjnene på alle folk, herefter ikke ser så meget på deres

egen nytte og bekvemmelighed, som alles i almindelighed, og hvad dem

selv især som det angår kan være sømmeligt og anstændigt.

Ligeledes og på samme grund formodes også at ingen efterdags lader

sine køer på bemeldtc steder stå og ligge ude dagen med natten, hvil

ket gør en slet parade og anseelse i gaden, hindrer også folk at gå lige

frem ad gaden og har forvoldt, at mange ved nattetid har faldt over

dem, som de og har besværet sig over, og siden en og anden lettelig

en gang kunne komme tilskade derved, er det billigt at vedkommende

lukker dem inde i deres gårde.”



244 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1951

Det er jo ikke videre komfortable forhold, der her afspejles, og man
kan vist også regne med, at vejene udenfor byerne ikke mere end lige
netop blev holdt ryddede, hvis det gik højt.

Det er også karakteristisk, at Thurahs kort over Bornholm fra denne
tid overhovedet ikke aftegner nogen veje. Veje var ikke dengang noget
væsentligt led i Bornholms topografi.

På et andet kort fra omtrent samme tid findes dog en række færd
selslinier aftegnede. Det er interessant at følge dem og se, i hvor høj
grad de afviger fra vore dages landeveje. (Fig. 1).

— Lena’s Veje

——
— 1,•nw,.e veje

Fig. 1. Kort over Bornholms veje omkring 1750.
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Det ses, hvorledes disse veje er udtryk for en helt anden struktur af

det bornholmske samfund end det nuværende. Navnlig bemærkes tvær

vejen fra Aakirkebv til Svaneke, som slet ikke eksisterer i vore dage,

og det ses i det hele af vejnettet, at de to østlige købstæder Svaneke

og Nekso havde en væsentligere betydning for øen end nu, sammen

lignet med Rønne, der dengang ikke adskilte sig så stærkt fra dem i

størrelse. Hvordan selve vejene nærmere har været, er derimod ikke

nemt at vide. At en vis transport var mulig, tyder dog en episode på,

der indtraf omkring 1740, da den berømte landsdommer Müllers søn

nedbrød sin købmandsgård i Svaneke for at henlægge sin handeisvirk

somhed til Vallensgård, som han også ejede. Dette var i strid med

kobstadprivilegicrne; han måtte flytte tilbage til Svaneke og bygge sin

gård op igen. Når man imidlertid kunne tænke sig at drive en han

deisvirksomhed mcd de varer, som var aktuelle dengang, fra Vallens

gård, må der utvivlsomt have været relativt gode færdsclsforhold. Igen

må man imidlertid erindre, at det først var den store vognfærdsels

opståen, der skabte de helt dårlige veje. Sålænge der ikke var særlig

mange, der kørte på de sædvanligt benyttede færdselsarealer, kunne det

gå meget godt, hvis undergrunden og vejrforholdene ikke var for dår

lige.
Den forøgede vognfærdsel, som ødelagde de middelalderlige veje, må

antages at være indtrådt noget senere på Bornholm end i de mere

trafikerede dele af landet. Omkring midten af det 18. århundrede var

som nævnt vejen mellem Roskilde og København brudt fuldstændig

sammen, men samtidig var der imidlertid ude i den store verden sket

det nye, at man var begyndt at konstruere veje, som var i stand til at

bære en regelmæssig vogntrafik, de franske chausseer.

Det var disse moderne opfindelser, som Bernstorff og andre bragte

til Danmark lidt over midten af århundredet. Det varede imidlertid

længe, inden disse fremskridt nåede udenfor Københavns nærmeste

omegn. Her byggede man de første ehausseer i l76Oerne og l77Oerne,

og ved vejforordningen af 1793 blev der lagt grundlaget for en al

mindelig udbygning af landets hovedvejnet. Men det var meget dyrt,

og det var ikke mange steder, man havde forståelsen for, at anlæg af

sådanne nye veje var den store indsats værd, som de kostede. —

Den almindelige vejforordning fra 1793 gjaldt overhovedet ikke for

Bornholm, og forholdene var også derefter. Herredsfoged Gad i Hasle

forsøgte i 1789 i den mindre stil at forbedre vejene omkring Brøgård i
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Klemensker, men bønderne udeblev simpelthen fra vejarhejdet, og den
som komponist til melodien til Kong Kristian kendte landsdommer
Rogert, der vist i det hele taget var mere fremragende som komponist
end som dommer, holdt nærmest med dem, så det førte ikke til noget
resultat. Det gik i hvert fald kun langsomt fremad. På Videnskabernes
selskabs kort over Bornholm fra 1805 (fig. 2) ser vi for første gang

en slags klassificering af vejene, der tyder på at visse af dem har været
genstand for en vis udbygning. Der er 3—4 af vejene, som betegnes
som landeveje, medens resten af forbindelsesvejene kaldes for mindre
veje og sikkert kun har været meget beskedne spor.

Den vej, der mest fulgte den nuværende vejlinie, var vejen fra Rønne
over Aakirkeby til Neksø; også vejen fra Rønne til Hasle kan vi gen
kende, men allerede dens fortsættelse til Allinge over Rutsker viser
betydelige afvigelser i forhold til de nuværende forbindelseslinier. Den
tredie landevej gik fra Rønne over østerlars til Svaneke, men ad en
noget anden linie end den nuværende, og endelig bemærker vi, at der
som en fjerde vigtig landevej gik en forbindelsesvej mellem de to ost-

Fig. 2. Bornholms veje efter Videnskahernes Selskahs kort fra 1805.
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kystbyer, Nekso og Svaneke, der dengang var omtrent lige store. På

denne tid — under kaperperioden, hvor man ikke indskrænkede sig

til at leve christeligt af vrag, men ligefrem levede højt på soroveri,

blomstrede jo disse to byer, og Rønne indtog en mere tilhagetrukken

rolle, der bl. a. gav sig det udslag, at amtmanden en tid boede i Neksø.

Meget tyder dog på, at kortets betegnelse af disse veje som landeveje

er noget optimistisk. Det er end ikke sikkert, at de var farbare hele

vejen hele året. I en beskrivelse fra Bornholm i 1815 altså 10 år

senere end kortet siges det således, at Haslevejen først er gjort fær

dig af kommandant Hoffmann, altså efter 1814, og i litteratus Peder

Nikolaus Skougaards, Beskrivelse over Bornholm fra 1804 er det ikke

ligefrem ros, vi finder om disse veje, som Videnskabernes selskab så

smukt kalder for landeveje:
,,Man finder på hele landet ikke et stykke vej, således som den bor

at være, ordentligen afstukken og med behørige grøfter på siderne for

synet. De egentlige landeveje er på forskellige steder af forskellig bredde,

somme steder ikke større end to vogne kun neppeligen kan komme forbi

hinanden, og da vejene på mange steder er med to hjulspor og en i

midten opstående kam, og med stene på siderne, så er her til lands

alle vogne, der er bredere end de almindelige bondervogne, aldeles

ubrugbare, (undtagen kareter, der i kobstæderne bruges sommetider i

fornem fadderstads). Mange steder er endog vejene, især ved vintertid,

meget farlige at passere, men skulle der findes nogen der ej vil tro

mig på mit ord, da beser han blot vejen ved Bybroen lige i den nørre

ende af landets hovedstad Rønne, og slutter fra dette sted til andre

længere bortliggende; her er nemlig vejen ned ad bakkerne på begge

sider broen sådan, at heste og slæde meget letteligen kan tørne ned af

vejen, der om vinteren altid er belagt med svald-is, og ned i åen, så

som der hverken er grøfter, dige, eller nogen anden lignende ting ved

siden af vejen. Kort, for ej at spilde flere ord på dette farlige steds

omtale: Vejen er her bekvem til at bringe folk i ulykke eller få dem

til at brække halsen. Således, i korthed, er vejen beskaffen ved

Rønne: Vil man køre i sand til hjulnavene, da kører man nord ud ad

Haslevejen over Bybroen til Blykobbebakken; men vil man køre på og

iblandt store kampesten, da vælger man Neksøvejen øster ud igennem

Ulagaderne. Og sådanne er vejene på hele landet, eller somme steder

endnu slettere
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Kortelig: Vejvæsenet er i sådan tilstand på Bornholm, at det gør
landet skam.”

Også et andet sted kan vi få et indtryk af disse forhold. Det er
ganske vist ikke så autentisk som Skougaards skildring. Det er Palic
Rosenkrantz’ fortrinlige kriminalroman, Mordet i Vestermarie. Her får
vi et glimrende billede af det store vildsomme ubebyggede område,
som henlå lige fra Vestermarie kirke og helt ned til Neksokantcn. Veje
var der praktisk talt ikke, men kun stier, det var ikke sært, at lovløs
heden herskede her, og at ugerningsmænd søgte tilfiugt til disse om
råder.

I Almindingen foregik al kørslen, indtil skovrider Hans Romer fik
taget også dette spørgsmål op, fuldstændig uden veje, og man kan sige
sig selv, at dette var til lige stor skade for skoven og vognene.

Første halvdel af det 19. århundrede blev imidlertid for Bornholm
som for den øvrige del af landet en periode, i hvilken vejene blomstrede
op. Forst her som i den øvrige del af landet — takket være enkelte
fremtrædende mænds initiativ o energi. Hans Rømer anlagde 4 lande
veje i Almindingen, der skulle sikre skoven mod ødelæggelse ved kørs
len på kryds og tværs imellem beplantningcrne og forbedre prisen på
brændet ved at gøre transporten lettere og billigere. Kommandant Hoff
mann fik ikke alene gennemført, at vcjforordningen af 1793 fik gyl
dighed på Bornholm fra 1816, men gjorde også meget for vejenes ud
bygning ved at få militsens mønstringsdage omsat til vejarbejdsdage.
Medvirkende til hans interesse herfor skal forøvrigt have været, at han
selv var så tyk, at han ikke som alle andre dengang var i stand til at
ride. Selv når han skulle fra kommandantgården i Rønne — det nu
værende missionshotel — til Galløkken lige uden for byen måtte han
benytte sig af vogn.

Omkring 1840 fik vi sognerådene og amtsrådene til at tage sig af
disse spørgsmål. Der er, når man gennemgår amtsrådsforhandlingerne
fra den tid ingen tvivl om, at vejsagerne omfattedes med stor interesse.
Af de 31 sager, som behandles i det første amtsrådsmøde, der er refe
reret i amtsrådstidende 23. april 1849, vedrørte de 15 vejvæsenet, og
det fremgår af dem, at man var i fuld gang med en hel vejplan, hvor
efter en række af de vigtigste veje skulle grundforbedres.

Det koster imidlertid mange penge. Til vedligeholdelses- og grund
forbedringsarbejder anslås for dette år ialt 7.000 rigsdaler. Men man
holder god kontrol med pengene. Det samlede amtsråd anviser 2 rbdl.
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24 sk. til by- og herredsfoged Koefoed og 1 rbdl. 79 sk. til by- og
herredsskriver Olivarius, medens man med tilfredshed fra by- og her
redsfoged Lassen modtager 3 rbdl. 50 sk. for solgte gamle træmate
rialer hidrørende fra ombygningen af Spællingebroen.

Samtidig arbejder man energisk på at få gang i naturalarbejdet på
de veje, som amtsrådet ikke kan tage sig af. Det foregår også i sam
arbejde med herredsfogderne, og går tilsyneladende meget godt.

Ansættelsen af den første egentlige vejinspektør gav imidlertid anled

ning til stor strid i amtsrådet.
Det var Hans Romers efterfølger som skovrider, Fasting, der var

stridens æble. Amtsrådet delte sig i 2 lige store dele, hvoraf den ene

med amtmanden i spidsen ønskede at ansætte skovrider Fasting til til
lige at være vejinspektor mod et årligt honorar på 600 rigsdaler. Den

anden halvdel mente, at man for dette kæmpehonorar måtte kunne få

en fuldt beskæftiget mand.
Da stillingen derefter blev opslået ledig, søgte man endda at spare

yderligere 200 rigsdaler, med det resultat, at der ikke meldte sig nogen,

der var kvalificeret. Dette generede dog ikke amtsrådet, der lagde mere

vægt på at spare penge til vejinspektørens løn end på at få en kvalifi

ceret mand. Amtmand Wegener, der på et vist tidspunkt stod ganske

alene med sit standpunkt, fik dog med ministeriets støtte forhindret, at

der blev ansat en anden vejinspektor, og skovrider Fasting beholdt sine

to stillinger til 1860. Men så kunne amtrnanden heller ikke klare sig

længere. Først ansattes en landinspektor Lund, der dog året efter gik

over til at være lærer ved Rønne højere realskole, og dernæst en gård

ejer Rømer fra Poulsker, der dog måtte forpligte sig til hos en dygtig

vejinspektor i et af de andre amter at gøre sig bekendt med brobyg

ning og macadamisering, hvorom han fra den pågældende vejinspektor

havde at forelægge dennes attest.
Det er da heller ikke noget imponerende indtryk vi får af de efter

den tids højeste standard på Bornholm udbyggede veje, ved at læse

den instruktion som i 1860 udstedtes for de ved de grundforbedrede
vejstrækninger ansatte planeringsmænd, se fig. 3.

Sin første rigtigt uddannede vejinspektor fik Bornholm i 1868 med
amtsvejinspektor F. V. Andersen. I hans regeringtid, der varede lige til

1906, skete navnlig i de første år en betydelig udbygning og moderni

sering af vejnettet.
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Nu var Bornholm klar over, at det gjaldt om at komme med, og den

vejlov, der fra 1867 har dannet grundlaget for vejvæsenets administra

tion, blev fra forste færd udnyttet efter sit formål her.

3 nÇt ru C ti ø i.
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Fig. 3. Instruks fra 1850 for planeringsmænd.
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Den udbygning af landevejsnettet, som fandt sted, afveg dog lidt

fra den, der foregik de fleste andre steder i landet. Medens de vigtigste

landeveje i den øvrige del af landet oprindelig blev anlagt som hoved-

landeveje af staten i overensstemmelse med reglerne i vejforordningen

af 1793, hvorpå amtsrådene overtog dem i 1867, blev der aldrig anlagt

sådanne hovedlandeveje på Bornholm.
Landevejsudbygningen foregik derfor her på den måde, at flere og

flere sogneveje blev overtaget af amtsrådet og- udbyggede som lande

veje. På denne måde kom mange flere veje under amtsrådets admini

stration end i den øvrige del af landet, og det var derfor ikke mærke

ligt, at man ikke kunne gøre så meget ved dem, som andre amtsråd.

Den daværende trafik her på øen krævede det sikkert heller ikke. I den

sidste del af amtsvejinspektor F. V. Andersens tid var det imidlertid

ligesom man tabte interessen for vejene; måske var det forventningerne

til jernbanerne, der begyndte at gøre sig gældende, måske blot trang til

at spare i tillid til, at nu var vejene udbyggede.
Da hans efterfølger Gregers Jensen trådte til, var vejnettet derfor

nærmest i forfald, og det kostede ham et stort arbejde og amtsrådet

mange penge at få det genoprettet.
Imens havde Bornholm fået sine første jernbaner.

For fjcrntrafikens vedkommende har jernbanerne utvivlsomt betydet

en tilsvarende revolution som vogntrafiken og de til denne egnede veje

betød i forhold til den før deres tid eksisterende færdsel. For den lokale

trafik, hvortil hele Bornholms interne trafik må antages at høre, vil

jernbanernes tid imidlertid sikkert kun være en relativt kort periode,

selvom denne form for færdsel har vist sig at have en langt større smi

dighed og tilpasningsevne, end mange mente, da det begyndte at gå

galt for lokalbanerne efter deres første blomstringstid.

De bornholmske jernbaners udvikling er i så henseende typisk.

Rønne-Neksøbanen, der blev åbnet i december år 1900, havde de

første 25 år et samlet driftsoverskud på 1,5 mill. kr. For Allingebanen

og Gudhjembanen, der kom igang i 1913 og 1916, lykkedes det derimod

aldrig at finde melodien.
Siden 20erne har tilværelsen for de bornholmske jernbaner som for

andre jernbaner af tilsvarende karakter været en stadig kamp med lande

vejstrafiken. Denne har på den ene side været ganske ude af stand til

at overtage den store trafik, som jernbanerne formidlede, men på den
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anden side stærke nok til at gore det umuligt for jernbanerne at give

et godt økonomisk resultat.
Hvis bilerne havde været hårde ved jernbanerne, havde de været

endnu værre mod vejene. Ligesom de gamle veje, der var beregnet på

ridende og gående færdsel, brød sammen da vognene blev almindelige,

gik det galt, da bilerne gav sig til at køre på de til vognene beregnede

veje. De var lige ved at bryde sammen over hele landet, da man ved

indførelsen af benzinafgiften i 1927 fik tilvejebragt det økonomiske

grundlag for en ombygning af vejene til brug for motorfærdslen.

Endnu varer det mange år inden vejene er indrettet til moderne mo

torkorsel, men allerede i 1934 vedtog amtsrådet en plan for udbygning

af de knapt 100 km vej, der vil få den stærkeste belastning, når jern

banerne bliver nedlagt. Krigen har forsinket dens gennemførelse, men

omkring 1955 vil den sikkert være færdig, og selvom man skal ‘ære

forsigtig mcd at være profet, tror jeg ikke der vil gå mange år efter

dette år, for Gudhjem og Allingehanen er nedlagt. I hvert fald vil efter
vejplanens gennemførelse vejnettet stå rustet mod alle cvcntualiteter,

og de, der bærer ansvaret for den bornholmske trafikudvikling, vil stå

frit i valget imellem de trafikmidler, der bor foretrækkes.

Den vil til den tid have kostet Ca. 14 mill. kr. Først da vil de vigtigste

veje være ombygget til automobiltrafik; men Bornholms vcjnet vil da i
forhold til mange steder i landet være ganske godt mcd.

Nye arbejder venter imidlertid på at blive taget op. i et land som

Danmark med små afstande og tæt bebyggelse er det vel ikke så meget

de storstilede projekter for autostradaer og kæmpebroer, der er behov

for. De kan tage sig meget dekorative ud i undcrholdningsbladcncs
fantasirubriker og passe godt for de store landes behov for fjerntrafik

og militærtransporter. I Danmark har man mulighed for at ofre det
sekundære vejnet langt storre opmærksomhed, og den kulturelle betyd

ning af, at flest muligt også af disse veje blev indrettet til biltrafiken

ville være meget stor. Her er det for Bornholms vedkommende så prak

tisk, at amtsrådet allerede har mange veje, som andetsteds i landet ville

være sogneveje. Da ministeriet for offentlige arbejder for få år siden
foretog en systematisk undersøgelse for hele landet af, hvilke veje der
burde overgå fra sogneveje til amtsveje, kom der for hele landet ca.
5000 km veje på denne liste, men heraf for Bornholm kun een vejstræk

ning, nemlig en gennemgående vej fra Pedersker til østermarie.
Medens således Bornholm kom bagefter, da det forste egentlige vejnet
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nøs..

blev bygget i den ovrige del af landet i slutningen af det 18. og begvn

delsen af de 19. århundrede, og måtte indskrænke sig til en forholdsvis

beskeden udbygning af vejene, da denne udbygning blev afsluttet i sidste

halvdel af forrige århundrede, er de bornholmske veje idag, målt med

den målestok, som passer til Bornholms forhold, på hojde med den bed

ste del af landets veje, og der er al grund til at antage, at både de og

den trafik, der foregår på dem, også i den kommende tid vil være på

hojde med udviklingen. Bornholm er ikke længere et sted, hvortil vej

væsenets udvikling kommer senere end til den øvrige dcl af landet.

—
uG6y99ef .,9tr vp/, a /93V:

—— /AÅe ud4yp2sn,,n ./på i’ep/oFrFP: )34m.

Fig. 4. Bornholms byplan af 1934.
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Oversigt over fordelingen af forskud på
motorafgift m.v.

DK 629.113:336.2

Som forskud på kommunernes andel i motorafgifterne for finansåret 1950J51 er der

i april og juni måneder 1951 udbetalt et samlet beløb på 63,3 mill, kroner.

Fordelingen stiller sig således:
Til amtskommuner ialt 23.200.000 kr., nemlig:
Til Københavns amtskommune 2.575.000 kr., Roskilde 822.000 kr., Frederiksborg

1.320.000 kr., Holbæk 997.000 kr., Sorø 711.000 kr., Præstø 1.206.000 kr., Born

holm 919.000 kr., Maribo 1.753.000 kr., Odense 691.000 kr., Assens 393.000 kr.,

Svendborg 942.000 kr., Hjørring 826.000 kr., Thisted 741.000kr., Aalborg 760.000

kr., Viborg 1.084.000 kr., Randers 828.000 kr., Aarhus 685.000 kr., Skanderborg

708.000 kr., Ringkøbing 708.000 kr., Vejle 944.000 kr., Ribe 843.000 kr., Haderslev

1.159.000 kr., Aahenraa 530.000 kr., Sønderborg 484.000 kr., Tønder 571.000 kr.

Til sognekonsmuner ialt 33.300.000 kr., nemlig:
Til sognekommunerne i Kohenhavns Amtsrådskreds: 4.415.900 kr., (heraf Gen

tofte Kommune 1.309.500 kr), Roskilde 613.900 kr., Frederiksborg 1.536.100 kr.,

Holbæk 1.467.800 kr., Sorø 1.127.200 kr., Præstø 1.405.300 kr., Bornholm 343.200

kr., Maribo 1.530.000 kr., Odense 1.016.100 kr., Assens 472.300 kr., Svendborg

1.229.200 kr., Hjørring 1.792.300 kr., Thisted 831.900 kr., Aalborg 3.046.200 kr.,

Viborg• 1.427.400 kr., Randers 1.517.800 kr., Aarhus 1.520.000 kr., Skanderborg

1.050.800 kr., Ringkøbing 1.478.400 kr., Vejle 1.736.600 kr., Ribe 1.436.500 kr.,

Haderslev 1.006.800 kr., Aabenraa 553.400 kr., Sønderborg 326.600 kr., Tønder

418.000 1cr.

Til Kobstader ialt 3.800.000 kr., nemlig:
Til Køge 34.200 kr., Roskilde 69.300 kr., Frederikssund 23.600 kr., Frederiks

værk 18.400 kr., Helsingør 64.600 kr., Hillerød 42.500 kr., Holbæk 57.100 kr.,

Kalundborg 26.400 kr., Nykøbing Sj. 15.400 kr., Korsør 25.000 kr., Ringsted

40.500 kr., Skelskor 19.600 kr., Slagelse 68.200 kr., Sorø 12.900 kr., Næstved 58.300

kr., Præstø 11.200 kr., Stege 14.300 kr., Store Heddinge 11.000 kr., Vordingborg
41.000 kr., Aakirkeby 13.500 kr., Allinge-Sandvig 27.300 kr., Hasle 12.500 kr., Nekso

25.200 kr., Ronne 58.300 kr., Svaneke 13.900 kr., Maribo 20.100 kr., Nakskov

48.900 1cr., Nykobing F. 70.000 kr., Nysted 7.400 kr., Rødby 26.500 kr., Sakskøbing

15.500 kr., Stubbekobing 11.500kr., Bogense 11.700 kr., Kerteminde 17.200 kr., Odense

282.800 kr., Assens 16.300 kr., Middelfart 29.800 kr., Faaborg 24.200 kr., Nyborg

31.200 kr., Rudkobing 29.200 kr., Svendborg 82.500 kr., Ærøskøbing 4.100 kr., Brøn

derslev 21.600 kr., Frederikshavn 50.300 kr., Hjørring 58.200 kr., Skagen 51.300 kr.,

Sæby 8.800 kr., Nykøbing M. 24.600 kr., Thisted 33.600 kr., Aalborg 152.800 kr., Løg

stør 16.700 kr., Nibe 9.400 kr., Nørre Sundby 26.800 kr., Skive 40.600 kr., Viborg

60.600 kr., Grenaa 32.500 kr., Hobro 42.000 kr., Mariager 8.700 kr., Randers

105.400 kr., Ebeltoft 7.800 kr., Aarhus 263.700 kr., Horsens 102.500 kr., Silkeborg

91.900 kr., Skanderborg 12.800 kr., Herning 69.100 kr., Holstebro 64.300 kr., Lem

vig 29.000 kr., Ringkøbing 27.800 kr., Struer 16.700 kr., Fredericia 53.700 kr., Kol
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ding 133.200 kr., Vejle 110.400 kr., Esbjerg 153.600 kr., Ribe 15.800 kr., Varde

28.800 kr., Haderslev 111.500 kr., Christiansfeld Flække 5.600 kr., Aabenraa 81.700

kr., Sønderborg 55.100 kr., Augustenborg Flække 4.700 kr., Nordborg Flække 12.100

år., Tønder 49.400 kr., 1-lojer Flække 6.900 kr., Løgumkloster Flække 14.900 kr.

Endvidere Københavns Kommune 2.300.000 kr., og Frederiksberg Kommune

700.000 kr.

Oversigt over fordelingen af motorafgift m.v.
DK 629.113:336.2

I finansåret 1950/51 er vægtafgift af motorkoretojer, afgift af benzin og omsæt

ningsafgift af motorkoretojer indgået med ialt 236.889.317 kr.

Af dette beløb er 141.889.317 kr. tilfaldet statskassen m. v. til særlige vejarbejder

og til dækning af udgifter vedrørende opkrævningen medens 95 mill. kr. i henhold

til tekstanmærkning til lov om tillægsbcvilling for finansåret 1950/51 er fordelt med

70 mill. kr. til samtlige kommuner og yderligere 25 mill. kr. til sognekommunerne.

De til kommunerne udbetalte 95 mill. år. er fordelt som følger:

Til Københavns kommune: 3.531.808 kr.

Til Frederiksberg kommune: 1.059.542 kr.

Til amtskommuner ialt 34.826.760 kr., nemlig:

Københavns Anitskornmune 3.864.873 kr., Roskilde 1.233.906 kr., Frederiksborn

1.981.437 kr., Holbæk 1.495.770 kr., Sorø 1.067.328 kr., Præsto 1.810.501 kr., Born

holm 1.379.760 kr., Maribo 2.630.891 kr., Odense 1.037.615 kr., Assens 589.224 kr.,

Svendborg 1.413.684 kr., Hjørring 1.240.530 kr., Thisted 1.1 12.350 kr., Aalborg

1.110-193 år., Viborg 1.626.392 kr., Randers 1.242.486 kr., Aarhus 1.028.723 kr.,

Skanderborg 1.062.704 kr., Ringkohing 1.062.834 år., Vejle 1.417.380 kr., Ribe

1.265.924 kr., Haderslev 1.739.715 kr., Aabenraa 794.920 år., Sonclerborg 727.063 år.,

Tønder 860.213 kr.
Til sognekommuner: 49.930.994 kr. + yderligere 20.496 år. fra tidligere finansår.

ialt 49.951.490 kr., nemlig:
Sognekommuner i Københavns .ntsrådskrcds 6.622.546 år., (heraf Gentofte kom

mune 1.963.162 år.), Roskilde 920.728 år., Frederiksborg 2.30-1.678 år., Holbæk

2.201.628 år., Sorø 1.690.977 år., Præstø 2.108.665 kr., Bornholm 514.776 kr.,

Maribo 2.295.285 kr., Odense 1.524.435 år., Assens 708.166 kr., Svendborg 1.84-1.359

kr., Fljørring 2.689.416 år., Thisted 1.218.095 år., Aalborg 4.568.996 år., Viborg

2.141.163 kr., Randers 2.276.525 år., Aarhus 2.280.251 år., Skanderborg 1.576.086

år., Ringkøbing 2.217.534 år., Vejle 2.604.782 kr., Ribe 2.154.407 år., Haderslev

1.510.248 kr., Aabenraa 830.321 kr., Sønderborg 489.915 år., Tønder 627.208 kr.

Til købstæder ialt 5.650.893 år., nemlig:

Køge 49.647 år., Roskilde 97.474 kr., Frederikssund 35.680 kr., Frederiksværk

26.227 kr., Helsingør 93.606 år., Hillerød 60.661 år., Holbæk 83.961 kr., Kalundborg

40.745 år., Nykøbing Sj. 22.642 kr., Korsør 39.032 år., Ringsted 61.739 kr., Skel-

skør 29.645 år., Slagelse 102.060 år., Sorø 41.908 år., Næstved 83.041 år., Præstø
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15.916 kr., Stege 21.037 kr., Store Heddinge 16.828 kr., Vordingborg 57.446 kr.,
Aakirkeby 19.530 kr., Allirige-Sandvig 38.582 kr., Hasle 17.602 kr., Neksø 35.405 kr.,
Rønne 85.624 kr., Svaneke 19.851 kr., Maribo 32.920 kr., Nakskov 72.738 kr., Ny
købing F., 103.693 kr., Nysted 10.449 kr., Rødby 36.993 kr., Sakskøbing 23.168 kr.,
Stubbekøbing 16.718 kr., Bogense 17.681 kr., Kerteminde 24.672 kr., Odense 416.402

kr., Assens 22.472 kr., Middelfart 42.273 kr., Faaborg 34.426 kr., Nyborg 44108 kr.,
Rudkøbing 41.775 kr., Svendborg 118.041 kr., Ærøskøbing 5.444 kr., Brønderslev
30.322 kr., Frederikshavn 74.224 kr., Hjørring 87.187 kr., Skagen 74.690 1cr., Sæby
14.042 kr., Nykobing M. 36.466 kr., Thisted 47.991 kr., Aalborg 258.591 kr., Løg-
stor 23.711 kr., Nibe 12.861 kr., Nørresundby 38.161 kr., Skive 59.479 kr., Viborg
90.671 kr., Grenaa 47.306 kr., Hobro 62.036 kr., Mariager 12.100 kr., Randers
160.212 kr., Ebeltoft 18.267 kr., Aarhus 395.819 kr., Horsens 152.129 kr., Silkeborg
130.963 kr., Skanderborg 17.638 kr., Herning 107.740 kr., Holstebro 93.719 kr.,
Lemvig 41.939 1cr., Ringkøbing 38.719 kr., Struer 26.875 kr., Fredericia 77.355 kr.,
Kolding 196.461 kr., Vejle 155.255 kr:, Esbjerg 238.985 kr., Ribe 23.117 kr., Varde
41.110 kr., Haderslev 165.491 kr., Christiansfeld Flække 8.310 kr., Aabenraa
120.744 kr., Sønderborg 84.644 kr., Augustenborg Flække 6.888 kr., Nordborg Flække
16.990 kr., Tønder 68.107 kr., Højer Flække 10.627 kr., Løgumkloster Flække
23.049 kr.

Om træplanter og forandringer i terrainformer
Af havearkitekt Johannes Tholle.

DK 625.77

Træer (og buske) har det ligesom andre planter, at de må tage deres
næring i form af stoffer og væde gennem 2 kanaler, hvoraf roden især
henter væden, men dog også næringsstoffer, og bladene henter luftens
kulsyre og omdanner det til stof i planteopbygningens tjeneste. Hver
for sig er de pågældende organer udformet på deres særlige hensigts
mæssige måde, og i naturen indretter planterne sig på de steder, hvor
de har størst muligheder for at trives, ligesom de på de enkelte steder
indretter deres voksemåde efter de givne forhold, det være sig terrain
forhold eller klima- og vindforhold. Ændres forholdene, forsøger plan
terne at eliminere de skavanker, som de ændrede forhold kan give, eller
de tager til sig og udnytter de værdier, som følger af ændringen. Rent
umiddelbart kan dette konstateres ved øget væxt gennem tilførsel af
muld eller andre væxtfremmende stoffer eller ved plantedod, hvor de
hidtidige forhold ændres væsentligt. Et særligt grelt exempel på dette
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sidste er det massedrab af gamle og højst gavnlige og yndede træer,
som er foretaget i Skagen, da myndighederne ved den udførte kloakering
sænkede vandstanden så meget, at de gamle træers rødder ikke længere
formåede at finde vand og i deres høje alder ikke har haft muligheder
for at ændre deres livsvaner.

Ved den moderne tids vejanlæg, hvorunder en omprofilering af be
tydelige strækninger af landskabet ofte finder sted, bliver spørgsmålet
om terrainets forhold til træer og buske tit aktuelt, og det bliver det
på 2 måder, nemlig 1. i forhold til de træplanter, som skal anbringes,
og 2. i forhold til dem, som forefindes. I det første tilfælde har man
mulighed for at anbringe træplanterne i det rigtigste og for dem gun
stigste forhold til terrainet, i det sidste har man muligheder for her og
der ved afvigelser fra den vejteknisk heldigste terrainhojde at skaffe
træplanterne i hvert fald tålelige forhold, så de kan fortsætte væxten.
Men uden videre vil det hverken i det første eller sidste tilfælde være
muligt at undgå indvirkning på træernes væxtforhold.

Tager vi tilfældet med en vej, der føres frem såvel i sænkning (av
gravning) som hævning (påfyldning), og ønsker man her at foretage
plantning af vejtræer i gammeldags forstand, således at hensigten er at
skabe en allé med regelmæssigt og taktfast opmarcherende trægeleddcr,
eet i hver side, og med den tanke, at træerne skal udvikle sig ens, fordi
billedet af alleen først da bliver sådan, som man i almindelighed synes
om det, så vil man vel i de første år ikke kunne se nogen forskel på
de træer, som er plantet i påfyldning og dem i avgravning, forudsat at
de i hvert fald begge steder er plantet gartnerisk forsvarligt. Men når
der er gået nogle år, og hvor der er tale om en øirkelig forskel mellem
det nye og det tidligere terrain (f. cx. væsentligt over een meter), så vil
træerne på stykket, hvor der er foretaget avgravning, ikke voxe så godt
som på de steder, hvor der er sket påfyldning, — alle andre forhold
lige. Man vil ligefrem kunne se, at hvor vejen går ud over påfyldningen
(og denne ikke er en brat påfyldning, men hvor det påførte jordlag
bliver tykkere og tykkere på et længere stykke), der vil træernes væxt
stige proportionalt med påfyldningen: jo større fyldningen er, des større
vil også træerne blive, indtil et vist påfyldningspunkt, hvor de atter
voxer ens.

Årsagen til dette forhold er det ganske enkle, at jorden i påfyldningen
er løs: den er ,,bearbejdet” i større og større dybde, og jo mere jorden
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er bearbejdet (losnet), des bedre vil rodderne’finde vej igennem den;
rodnettet udvikles bedre, og gennem det forbedrede og udvidede rodnet

får træplanterne større mulighed for at hente sig fugtighed og næring.

Omvendt er jorden i plantehullerne i avgravningen kun bearbejdet i
selve plantehullet, mens jorden under dette må forudsættes mere fast og
vanskeligere at gennemtrænge, hvorfor træerne her har mere arbejde

med at skaffe sig næringsstoffer; under ugunstige forhold vil de mulig

vis gå i stå og aldrig blive til det, der var ønsket. Begge forhold: det

vantrivede træ og træerne som trives over al forventning godt, vil af

de opmærksomme iagttagere og de i sagen direkte interesserede vejtek

nikere kunne konstateres mange steder i vort land.
Et sådant forhold med forskelligt og uensartet voxcndc træer er na

turligvis uheldigt, og foruden at kunne ses på vejens længdestrækning.

kan det naturligvis også konstateres på tværstykker, hvor vejen er an

lagt på terrain, der hælder på tværs af vejen, og hvor altså træerne i
den påfvldte side trives bedre end på den avgravede (subs. uforandrede)
side. Særlig grelt bliver det, hvor det drejer sig om træer med dybt-
gående eller særligt grådige rødder ç hestckastanje. elm, poppel m. fl.)

og mindre hvor rødderne går overligt eller ikke er særligt grådige (røn.

ask, birk m. fi.).
Imidlertid er det naturligvis et forhold, som man ikke helt behover

at føle sig prisgivet. For det første kan man vælge træarter, som ikke

reagerer så kraftigt overfor forskellene, og for det andet har man jo
muligvis også den chance i avgravningerne at kunne give planterne

særligt dybe huller, hvorved skavanken i hvert fald i nogen grad op
hæves og forskellen både i jordbearbejdning og væxt tildels udviskes.

Teoretisk er der jo også den mulighed i påfvldningsområderne at

stoppe trævæxtens overdådige væxt ved at lægge et lag af plastisk ler

el. 1. i bunden af dybe plantehuller, så at hullerne i avgravnings- og

påfvidningsområderne i hovedsagen bliver ens store og ens avgrænsede

men i almindelighed vil man dog nok instinktive vige tilbage for lige

frem at udføre sådanne væxthemrnende arbejder i forbindelse med plant

ninger. Hvor det drejer sig om beraring af existerende træer ved veje,

er det meget vigtigt, at man er kendt med hvor meget de enkelte træ

arter er i stand til at tåle eller avreagere såvel i påfyldning som i av

gravning og her må det strax fastslås, at planterne i almindelighed

reagerer kraftigere overfor avgravninger end overfor påfyldninger. Selv
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om billedet (fig. 1) viser et tilfælde, hvor et bogetræ har avreageret en
temmelig kraftig blottelse af dets naturlige jordsmon ovenikøbet på de
tre sider, idet det har drejet sine rødder mere lodret og sendt dem ned i
jorden, så er det dog ikke at anbefale at efterligne er så kraftig ,,av
gravning” uden at give planterne en erstatning (som det siden skal ses).

Figur 2 viser også et tilfælde, hvor en avgravning er lykkedes i den
forstand, at træet er bevaret og i hvert fald foreløbig synes at klare sig
vel. Uvilkårligt må man komplimentere de pågældende myndigheder

Fig. 1. Skiftende vejr m. rn. har undermineret denne bog, Som

selv har avreageret ,,avgravningen” ved at ændre på roddernes
stilling. Foto: J. Th.

for, at man har søgt at redde træet, der betyder overordentlig meget i
bybilledet (Haderslev), men vel må kaldes generende for trafiken; men
principielt må man hævde, at den plantetekniske klaring af terrain og
træ ikke er god, også fordi træet ikke kan ånde på grund af vejbelæg
ningen. Det er en platan.

I almindelighed må avgravning kun ske i yderste nødstilfælde og
dels kun i få centimeter, dels kun ved at man hjælper træet på anden
måde. Der er undertiden den mulighed, at man kan fjerne nogle af
de øverste smårødder, og især for et ældre træ (der som egetræer går i
dybden) kan dette ikke gøre større skade, ja vil måske slet ikke mærkes.
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Men fjerner man overfladisk gående rødder af træer, som samler nærin

gen i jordoverfladen, f. ex. birk, må man samtidig sørge for, at de til

bageværende rødder får et muldiag til dække og til ernæring, og det

bedste er da, både biologisk og landskabeligt, at træet kommer til at

stå på en svag og affiadet tue (eller ,,hoj”), — og hvad der så opnås

ved avgravningcn kan måske være omdiskutabclt, Er det ikke kæmpe

mæssige og ældgamle træer, og skal terrainet på alle dets sider sænkes,

må det nok overvejes, om man ikke også kan stå sig ved at sænke træet,

d. v. s. at opgrave det, tænke terrainet og plante træet påny. Med de

Fig. 2. Skont det tydeligt af træet ses, at jorden er sænket omkring det, har det dog

klaret situationen; men dets fremtidsmuligheder svækkes af den tætte fortovsbelæg

ning. Foto: J. Th.



FREDERIKSBERG
CEMENT- og BETONVAREFABRIK Vej- og Kloakarbejder

v. POUL NIELSEN

FREDERIKSBERG — SORØ
TELF. 173 Entreprenør

ALLE ARTER CEMENT- OG BETON-
VARER LEVERES J. K. Heshe

LEVERANDØR TIL AMT OG KOMMUNE

I N DR EN T TILBUD TAPPERNØJE Tlf. 70

STØRSTE LAGER AF BETONVARER
EFTER INGENIØRF. NORMER

I den smukke, slidfasfe og ensartede blaa Rønnegranit
leverer vi

Cli citissébrosten

Brosten

Klovede Kcinislen

Renh tiggede Kczntsten

Als De forenede Granitbrud
R ø N N E Telf. 110 - 223

Salgskontor for Sjælland, Lolland-Falster:

Skovshoved Havn, Charlottenlund, Telefon Ordrup 7604

I-I. J. HENRIKSEN & 0. KÅHLER
(Korsør Stenforretning)

VEJMATERIALER

Løsning Skærvefabrik - Trige Skærvefabrik

Mogenstrup Skærvefabrik

XVII



Vognmand

Oluf Petersen

Skibinge — Præstø

Al Kørsel fra 1—10 Tons

Tlf. Præstø 272

BETONVARER

Rør - Brønde - Fliser

Kantsten - Hvide Vejpæle

Hans Henrichsen & Co. AIS

Nykøbing F - Tlf, 45 og 124

V EJTJ( RE
AS FA Ifl M U LS I DM
FLUXBETON

(Tæppebelæqniii)

VEJMAlEP IALER
Odense 10531

JENS LARSEN
Entreprenør

Frisegade 16 — Nykøbing F.
Tlf. 2069

Vejbygning
Brolægning

Asfaltarbejde
Kloakarbejde

Jernbeton
Betonvej e

Brdr. Christensen
Entreprenørkørsel

(5 Lastvogne til 11 Tons)

STEN og GRUS

Egcstr. 6—

St. Heddinge — Telefon 47-407

Entreprenør

NIELS KROGH

Otterup

JORD- OG VEJARBEJDER

Tlf. Otterup 271

Ringe 331

XVIII



1951 DANSK VEJTIDSSKRIFT 261

rette redskaber og kyndigt mandskab er dette ingenlunde uoverkomme
ligt.

Ellers bor træer, som skal blive stående på terrain under sænkning,
omgives med en jordhoj, der enten kan falde af til terrainet eller kan
støttes af kampesten o. 1. og hvori altså træet tildels står som i en
kollossal urtepotte. Særlig bombastisk er dette sket ved de gamle elme
træer ved Christiansborg slot; men særlig skønt er dette nu ikke; det er
ofte klaret elegantere udenfor hovedstaden (jvnf. fig. 3).

Fig. 3. Exempel på klaring af avgravning.
Samfundet f. hcmbygdsvård. Vågbyrån.

Mens man altså ved avgravning fratager planterne noget Iivgivcnde
muld og måske dele af deres organer (rødder), drejer det sig i påfvld
ningerne om, at man vanskeliggor (eller umuliggør) det for dem at
trække vejret, idet luften lukkes ude fra rodderne og dele af stammen.
Dette kan være helt katastrofalt for nogle, men andre træarter har evne
til at danne nye rødder opad stammen og på den måde altså kan av
reagere den skete skade. Dette sidste gør f. ex. i meget høj grad fyrre
træer. Man har på Stockholms Södre begratningsp!ats (skogkyrkogår
den) fyldt adskillige meter let jord (sand) på fvrretræer uden at de har
taget skade deraf.

(fortsættes).
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NATURFREDNINGSNÆVNET

FOR BORNHOLMS AMTSRÅDSKREDS

har den 18. august 1951 afsagt følgende

kendelse:

Ved skrivelse af 7. juli 1951 har Danmarks naturfredningsforening fremsat begæ

ring om fredning af området i Bokulklippen og Holkadalen i Gudhjem, således at

det af Bornholms amt projekterede og delvis igangsatte vejanlæg over Bokuiklippen

og Holkadalen standses.

Ved nævnets kendelse af 10. august 1939 blev en protest fra Danmarks natur

fredningsforening mod at den projekterede vej fortes geanem Gudhjem plantage

over Bokul og Holkadalen ikke taget til folge, og det statueredes videre, at nævnet

ikke vil fremsætte indvending mud, at vejen anlægges overensstemmende med de

forelagte planer, dog at det var en betingelse, at vejen blev forlagt ea. 15 m længere

mod syd, og at der inden vejanlæget påbegyndtes blev tinglyst visse fredningshestem

melser på matr. nr. 181 ø, 182 ø, 183 0, 1840, 185, 186, 187, 188 og 182 d Gud

hjem. Kendelsen blev stadfæstet af overfredningsnævnet dea 12. januar 1940, og

overfredningsnævnet har i skrivelse af 19. september 1950 udtalt, at det ikke på

det foreliggende grundlag fandt anledning til at genoptage sagen.

Danmarks naturfredningsforening erklærer sig i sin fornævnte skrivelse af 7. juli

1951 enig heri, men hævder, at der siden september 1950 er fremkommet så væsent

lige og aye momenter til belysning af sagen, at man ikke har kunnet forsvare ikke

at rejse en ny fredningssag.

Som nye momenter anfører Danmarks naturfredoingsforening.

1. to erklæringer fra geologiske videnskabsmænd, der dels henviser til en af dr.

phil. K. Callisen udarbejdet erklæring, hvori det fremhæves som påkrævet at sikre

Holkadalen som en typisk sprækkedal, dels henviser til de ødelæggende indgreb der

er foretaget paa Bokulklippen.

2. erklæring fra Danmarks naturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg, der

udtaler sig for bevarelsen af Holkadalen som en karakteristisk sprækkedal.

3. erklæring fra 3 videnskabsmænd, hvorefter klippekoudens karakter som isafhov

let rund klippe endnu ikke er ødelagt, og at Bokul i sin nuværende form endnu er

fredoingsværdig.

4. den fejl, at oaturfredoingsrådet ikke har haft sagen til erklæring i 1939 og

1940, og

5. at den betingelse, kendelsen i 1939 stillede, at vejen skulle forlægges Ca. 15 m

mod syd, ikke er opfyldt.

Danmarks oaturfredoingsforeoing henviser derhos til en erklæring fra foreningens

tekniske udvalg, hvorefter der på visse steder på Bokul er sket ret betydelige øde

læggelser, men at disse dog ikke er så indgribeode, at naturområdet som helhed

har taget væsentlig skade, hvis vejarhejderne snarest standses.
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I erklæringen henvises endvidere til, at det er muligt at føre vejen uden ons

Bokulklippen og Holkndalen, og at der ved en sådan omlægning vil kunne spares

ca. 400.000 kr.

I skrivelse af 19. juli 1951 anmodede Danmarks naturfredningsforening nævnet

om at forbyde videre arbejder på Bokulklippen i henhold til naturfredningslovens

§ 22.
Den 23. juli 1951 besigtigede nævnet arealerne og afsagde sålydende kendelse:

,,I skrivelse af 7. juli 1951 har Danmarks naturfredningsforening fremsat begæring

om fredning af Bokulklippen og Holkadalen i Gudhjem, således at det af Bornholms

amt projekterede og delvis igangsatte vejanlæg over Bokulklippen og Holkadalen

standses. Med begæringen fulgte forskellige erklæringer og et rids over Gudhjesn

og omegn, hvorpå Bokul og Holkadalen er indtegnet.

Nævnet har herammet sagen til foretagelse den 16. august 1951 (senere ændret

til 18. august 1951) og har sendt sagen til erklæring hos naturfredningsrådet.

Imidlertid har Danmarks naturfredningsforening i skrivelse af 19. juli 1951 oplyst,

at vejarbejdet på Bokulklippen fortsættes og har anmodet nævnet om hurtigst mu

ligt at forbyde amtet at foretage denne lovstridige handling.

Nævnet har i dag besigtiget Bokulklippen og omliggende onsråder og konstateret,

at der foretages sprængninger af klippen på et punkt, der ligger vest for det på

det i sagen fremlagte rids sons Bokul betegnede område, medens der ved besigtigel

sen ikke foregik noget arbejde, der kan gribe forstyrrende ind i eller hindre den

begærte fredning på det øvrige areal, som er udlagt til vej over det som Bokul beteg

nede område.

Nævnet udtaler, at der efter naturfredningslovens § 22 ikke må foretages nogen

handling, der kan danne hindring for eller vanskeliggore frr-dningssagens gennesn

forelse, men skønner ikke at have hjemmel til at forbyde arbejder eller andre for

anstaltninger uden for det område, der er begært fredet.

Herefter bestemmes.

Bornholms amtsråd er uberettiget til at foretage nogen foranstaltning, der kan

danne hindring for eller vanskeliggore den begærte fredning af Bokulklippen og

Holkadalen.”

Den 31. juli 1951 tilskrev Danmarks naturfredningsforening nævnet og meddelte,

at nogle borgere i Gudhjens havde oplyst, at der stadig foretoges sprængninger på

det på foreningens rids som a og b betegnede afsnit (de vestligste) og had nævnet

konstatere, om dette var rigtigt.

Nævntes formand hesigtigede den 2. august 1951 vejarealerne og konstaterede, at

der ikke ved besigtigelsen blev foretaget sprængninger på afsnittene a og b, hvilket
meddeltes foreningen i skrivelse af s. d.

I skrivelse af 6. august 1951 har Danmarks naturfredningsforenirsg begært fred
ningen udstrakt til at omfatte hele strækningen, der på det fremlagte rids er mær

ket ae, hvilket vil sige hele det vejstykke, der ligger inden for Gudhjem plantage.
Bornholms amts vejinspektorat har fremlagt 2 kort, af hvilke det ene er forsynet
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med en indtegning af såvel den oprindelige projekterede vejbane som den nu udforte

vejs midtlinie.
Nævnet har på grundlag af en af landinspektor H. Hansen, Nekso, foretaget op

nsåling konstateret, at forlægningen af vejen med ea. 15 m er sket, hvilket forovrigt

allerede fremgår af den omstændighed, at den nu anlagte vejhane forlober inde i

skoven bag udsigtspunktet Bokul.

Den i den tidligere kendelse ommeldte fredningsdeklaration er tinglyst den 28. juli

1951. Grunden til denne sene tinglysning angives af amtet at være, at udmarks

kassens ejendomme er overdraget til østerlars—Gudhjem kommune, og at adkomst

forholdet forst har kunnet bringes i stand nu.

Sagen har af nævnet været forelagt naturfredningsrådet, der i erklæring af 11.

august 1951 udtaler, at rådet må ,,nære overvejende betænkelighed ved at udtale,

at der foreligger en tilstrækkelig videnskabelig og undervisningsmæssig interesse i at

forbyde det nu allerede vidt fremskredne vejarbejde jfr. naturfredningslovens § 12

I. stk. sidste punkt, hvorved bemærkes, at rådet forudsætter, at der fores nærmere

forhandlinger mellem amtsrådet, Danmarks naturfredningsforening, naturfrednings-

nævnet for Bornholms amt og naturfredningsrådet om den nærmere udformning, her

under særlig indforingen, af broen på Holkadalens nordside.”

Rådet udtaler nærmere om Holkadalen, at broen tænkes nverfort ganske nær den

ea. 320 m lange dals ostre ende på et sted, hvor dalen ikke har den mest typiske

karakter af sprækkedal med lodrette vægge på begge sider, og om Bokulklippen, at

vejen lader den ikke skovhevoksede. særligt synlige del af Bokulklippen i hoved

sagen uberort, samt om den ovrige skovhevoksede del længere mod vest, at vejarbej

derne den 4. august var så vidt fremskredet, at en fuldforelse af vejen ikke vil

betyde en væsentlig forriisgelse i videnskabelig eller undervisningsmæssig henseende

sammenlignet med den tilstand, der ville opstå, såfremt vejarbejdet standsedes nu.

Naturfredningsforeningen har herefter i skrivelse af 15. august 1951 meddelt næv

net, at den efter indholdet af rådets erklæring frafalder begæringen om fredningen

og ikke vil lade sig repræsentere på nedennævnte mode.

Nævnet har herefter den 18. juli 1951 afholdt mode i Gudhjem, hvortil indkal

delse er sket i henholrl til reglerne i naturfreclningslovens § 10.

På modet var repræsenteret Bornholms amtsråd, amtsvejinspektoratet, Osterlars— -

Gudhjem sogneråd og vejdirektoratet.
Der foretoges en besigtigelse af de arealer, sagen angår, og under den derefter

afholdte forhandling anforte amtsrådet under henvisning til, at det er anfort, at

amtet var lydhor over forslag om ændringer af broens tekniske og arkitektoniske

udfurelse, at de trufne bestemmelser om broens linieforing, længdeprofil- og bredde

ikke vil kunne ændres, at amtet tog forbehold overfor eventuelle ændringsforslag,

der betyder væsentlige udgiftsforogelser, og at amtet var rede til at forelægge pla

nerne for broens udformning for Danmarks naturfredningsforening og naturfred

ningsrådet og modtage eventuelle ændringsforslag til overvejelse. Sådanne forslag

onskedes indgivet til amtsrådet senest en måned efter at disse institutioner havde

modtaget broplanerne. Det samlede materiale vil derefter blive forelagt nævnet.

Amtsrådet forbeholder sig og statens vejdirektorat den endelige afgorelse med hen

syn til broens bygning.
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Amtsrådet ønskede derhos indrettet en parkeringsplads på den vestre side af vejen
på Bokul, hvilket ansås nødvendigt før at hindre at parkeringsførbudet på vejen
øvertrådtes, men havde intet at indvende mød at dette spørgsmål berør.

Amtsrådet nedlagde endvidere påstand øm erstatning i henhøld til naturfrednings
løvens § 22 sidste stk, før udgifter førårsaget ved fredningsbegæringens fremsættelse..
nemlig:

Delvis løn til tø ingeniører, søm skulle have været afskediget, hvis hegæ
ringen ikke var fremsat 2.500,00 kn

Udgifter til beførdring til møder i anledning af fredningen 205,00
Udgifter til kørt, planer m. m. ea 500,00
øg højesteretssagfører Bruuns udgifter til ekstrakt i sagen 381,60

Efter føretagen forligsprøve har amtsrådet erklæret sig villig til at nøjes med en
erstatning på 500 kr., selv øm det mener at have krav på de førnævnte beløb.

Amtsrådet påstår erstatningen fordelt med 2/3 til statskassen øg 1/3 af amtsfønden.
Efter den føreliggende kendelse af 10. august 1939, stadfæstet af øverfrednings

nævnet den 12. januar 1940, øg øverfredningsnævnets føraneiterede udtalelse af
19. september 1950 er nævnet af den opfattelse, at den æstetisk-landskabelige side
af sagen er endelig afgjørt øg kan ikke kømme til afgørelse under denne sag, hvil
ket heller ikke er påstået af Danmarks naturfredningsførening.

Herefter vil sagen alene angå spørgsmålet øm fredning af geølogiske øg undervis
ningsmæssige grunde.

Sagen har i medfør af naturfredningsløvens § 12 været forelagt naturfrednings
rådet, øg da dette søm føran nævnt har udtalt, at der ikke føreligger tilstrækkelig
videnskabelig øg undervisningsmæssig interesse i et førbud mød vejen øg brøen, øg
idet nævnet er enig i de af rådet fremførte betragtninger, vil efter samme lovbestem
melse fredning ikke kunne ske.

Før så vidt naturfredningsrådet udtaler førudsætning øm en forhandling øm bro-
ens nærmere udførmning og indføring på dalens nordside er nævnet også enig heri,
og da amtsrådet har erklæret sig villig til en sådan forhandling, bestemmes det, at
arbejdet på broen ikke må påbegyndes forinden nævnets godkendelse foreligger efter
forhandling med Danmarks naturfredningsforening, naturfredningsrådet og amts
rådet, idet nævnet dog for at undgå en unødig udsættelse af broarbejdets påbegyn
delse efter amtets påstand tiltræder, at der fastsættes en frist for naturfrednings-
foreningen til at udtale sig på I måned fra sagens oversendelse til foreningen. Næv
net vil finde det mest formålstjenligt om sagen forelægges naturfredningsrådet, hvem
man ikke mener at kunne sætte nogen frist for udtalelse, forinden den sendes til
aaturfredningsforeningen.

Med hensyn til den af amtsrådet nedlagte erstatningspåstand, vil nævnet formene,
at der er påført amtsrådet tab ved fredningsbegæringens fremsættelse, og nævnet
vil mene, at dette tab overstiger det beløb på 500 kr., som amtsrådet har erklæret
ikke at ville indvende noget imod, hvorfor nævnet godkender dette beløb i erstatning.

Erstatningen vil i medfør af naturfredningslovens § 17 stk. 2 være at udrede med
2/3 af statskassen og 1/3 af amtsfonden.
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T h i bestemmes:

Den af Danmarks naturfredningsforening fremsatte begæring om udvidelse af den

allerede skete fredning af Holkadalen og Bokulklippen mcd tilstødende områder til

at gælde forbud mod broforing over Holkadalen og vejanlæg over Bokulklippen

kan ikke tages til følge.

Arbejdet med udførelsen af broen over Holkadalen må dog ikke påbegyndes for

inden nævnets samtykkc foreligger, efter at broens udformning og særlig dens ind

foring på Holkadalens nordside er forhandlet mellem Danmarks naturfredningsfor

ening, Bornholms amtsråd og naturfredningsrådet som foran anført.

Dci tillægges Bornholms amtsråd i erstatning 500 kr., der udredes af statskassen

med 2/ og af Bornholms amtsfond med 1/3,

K. T. Jorgensen. S. l-lasssing. Johs. E. Larsen.

DANSK VEJTIDSSKRIFT

Abonnementsafgiften, som i mange år har været uforandret, vil fra

den 1. januar 1952 blive forhojet til 15 kr. årligt for indenlandske og

skandinaviske abonnenter og 18 kr. for det ovrige udland.

NYE NORMER

Asfaitmacadam, asfaltbeton og støbeasfalt.

Det af Dansk Ingeniørforening i 1938 nedsatte udvalg til at udarbejde normer

og betingelser for bituminose vejbelægninger har nu afsluttet sit arbejde med et

forslag til ,,Fællesbetingelser for udførelse af belægninger med asfaltmacadam, asfalt

beton og stobeasfalt”. Dette forslag er godkendt af Dansk Ingeniørforenings hoved

bestyrelse den 30. oktober 1951.

Forslaget er fremlagt til kritik i tiden 1. december 1951—4. januar 1952 og kan

— så længe oplag haves — fås ved henvendelse til Dansk Ingeniørforenings kontor,

V. Farimagsgade 29, V.
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