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Vejvæsenef og naturfredningen
Foredrag holdt i Ingeniorforeningens arbejdsgruppe for vejbygning og byplanlægning,

af landsdommer, dr. jur. E. .4. Abitz.
DK 351.811:719

Dr. Abitz, der i en drrække har været kontorchef ved Born
holms amts vejvæsen, bringer her en gennemgang og vur
dering af den gældende lovgivning vedrørende naturfredning
i det omfang, den har betydsing for udbygningen af landets
vejnet. Det antages, at vejbyggerne og naturfredningsnzyndig
llederne i stort omfang stræber mod somme mdl, og det fore
sids derfor, at der søges tiivejebagt et nærmere samarbejde
iellem disse.

Den 8. juli 1895 indtraf der i de
højere embedskredse i Kobenhavn en
usædvanlig begivenhed. Efter begæring
af hojesteretssagforer 0. Liebe ind
fandt kongens foged sig hos general
dircktoren for statsbanerne, etatsråd
Tegner, K. af Dbg., Dbmd. p. p., for
at nedlægge et fogedforbud over for
denne hoje embedsmand.

Når kongens foged, der trods sin be
nævnelse som bekendt normalt færdes
i alt andet end kongelige omgivelser,
ved denne lejlighed havde bevæget sig
fra de triste lokaliteter, hvor de usolide
debitorer har hjemme, til generaldirek
tørens fornemme embedskontor, skyld
tes dette, at der var opstået en ejen
dommelig konflikt mellem statsbanerne
og Københavns begravelsesvæsen.

Statsbanerne havde til opfvldning af
Kalvebod strand, hvor godsbanegården
skulle anlægges, ønsket at ekspropriere
7 tdr, land af nogle arealer, som Kø
benhavns begravelsesvæsen nogen tid

forinden havde ladet anlægge som kir
kegård, den nuværende Vestre kirke
gård. Begravelsesvæsenet mente, at sta
ten ikke havde ret til at cxpropriere
arealer fra kirkegårde, idet disse selv
havde expropriationsrct, og da stats
banerne ikke ville bøje sig for dette
synspunkt, gik man til det opsigtsvæk
kende skridt at nedlægge fogedforbud
imod, at statsbanerne tog dette areal
i besiddelse.

Sagen vakte uhyre opsigt i det da
værende København, hvor man ikke
var så forvænt med sensationer som i
vore dage, og gav anledning til megen
juridisk og politisk diskussion. Bl. a.
bragte den politimesteren i Køben
havns amts sondre birk i den ejendom
melige situation, at han først fik ordre
af kongens foged, hvis bud han efter
loven skal følge, til at fjerne en af stats
banerne omkring det ornstridte areal
opstillet indhegning, og dernæst af sin
højeste administrative chef, justitsmini
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steren, hvis bud han selvfølgelig også
skal følge, forbud mod at røre ved det
samme hegn + en næse, fordi han
havde fulgt loven og rettet sig efter
fogden, hvis ordrer justitsministeren
ingen myndighed har til at ændre.

Sagen blev heldigvis løst ved et for
lig, hvad naturligvis ikke mindst den
arme politimester måtte skønne på;
men når det ikke desto mindre endnu
i dag har stor interesse at fordybe sig
i denne, skyldes det, at de problemer,
som den rejste, i dag i flere henseender
er lige så aktuelle, som de var i 1895.

Den var udtryk for, at de om sig
gribende indgreb fra stat og kommune
i ejendomsforholdene nu havde nået et
punkt, hvor der ikke blot skete sam
menstød mellem det offentliges og bor
gernes interesser, men også mellem de
forskellige exproprierende myndighe
der.

Konflikter mellem flere
exproprianter

Ret til ved expropriation at tilegne
sig borgernes ejendomme er jo en ret,
som man i tidligere tider herunder
enevældens sidste tid kun under
store betænkeligheder tillod staten eller
andre offentlige myndigheder at have.
Det var, så vidt jeg ved, først til for
svaret, at denne beføjelse blev anvendt;
senere blev det til vejene, så kom jern
banerne og kirkegårdene med. Herved
var allerede mulighederne for konflik
ter mellem flere lysthavende til stede,
og i Vestre kirkegårdssagen stødte de
for første gang rigtig alvorligt sammen
i konkurrencen om at erhverve samme
ejendom.

Siden den tid er som bekendt appe
titen hos myndighederne yderligere
vokset betydeligt, mens man spiste, og
jo flere formål, det er blevet muligt at
expropriere til, des større fare er der

blevet for, at flere af dem kan tænkes
opfyldt ved expropriation af samme
arealer. Det kan derfor i vore dage
meget let ske, at den situation indtræf
fer, som Johan Herman Wessel i sin
tid beskrev således:

2 aktorer i een rolle
tvende bejlende til een,
og to hunde om et ben
aldrig kunne venskab holde.

Som det bl. a. fremgik af Vestre
kirkegårds konflikten, hvor to myndig
heder, der hver for sig stod uafhængige
af hinanden, rev og sled i den arme
politimester, er det nu imidlertid ingen
let sag at løse en sådan konflikt.

Man har her været inde på forskel
lige fremgangsmåder, der følger de
prøvede juridiske veje; men ingen af
dem synes hensigtsmæssige.

En af de ældste og mest grundfæ
stede regler i juraen er således sætnin
gen om, at den, der kommer først til
mølle, også skal have malet sit korn
først. Ud fra denne sætning har man
ment, at den expropriationsberettigede
myndighed, der først havde sat sig på
et areal, måtte være fri for, at andre
exproprianter tog dette fra ham. Men
dette synspunkt kan ved nærmere over
vejelse af de praktiske konsekvenser
ikke være afgørende. Der har f. cx. i
visse tilfælde været hjemmel til at cx
propriere adgangsveje til et mosebrug,
for at vi kunne få tørv under krigen.
Det kan ikke være rigtigt, at et for
svarsanlæg eller et jernbane- eller vej-
anlæg skal være afskåret fra at tilegne
sig dette areal til sit formål, hvis det
ikke kan fremmes på anden måde. Eller
at der ikke skal kunne ske expropria
tion af et areal, på hvilket der ligger en
husvildebolig eller en arbejdsanstalt,
fordi denne i sin tid blev opfort på et
hertil cxproprierct areal.
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Snarere kunne man, er det da blevet

sagt, anvende den modsatte regel, at

den, der kom sidst, skulle have første

ret; ikke ud fra sætningen om, at de

sidste skulle blive de første, der vist må

siges at hore hjemme uden for juraens

domæne, men ud fra den rent formelle

teoretiske betragtning, at det sidste for

mål i praxis kun ville bryde igennem,

såfremt det var i stand til at betale for
cxpropriationen af det første; hvis det

var dette, måtte det jo være, fordi det

var af større betydning. Heller ikke
denne løsning kan imidlertid anvendes,
da det netop inden for de områder,
der her kommer i betragtning, meget
ofte er umuligt at gøre de samfunds
mæssige interesser, der forudsættes at
være til stede på begge sider, op i
penge, og så ville en sådan afgorelses
måde give et helt skævt grundlag.

Man kunne så selvfølgelig tænke sig,
at der over alle de existerende expro
priationsmyndigheder vedrørende spe
cielle formål blev sat et særligt tribu
nal, som alene havde til opgave at af
gøre stridigheder mellem de specielle
expropriationsorganer om at komme i
besiddelse af samme areal.

Rent teoretisk kan der naturligvis

ikke anføres noget imod en sådan los
ning; men i praxis vil de fleste sikkert
betakke sig for at få flere omsvobs
departementer, der kan bruges til at
gøre disse sager endnu merc indvik
lede og trække dem yderligere i lang-
drag ved at skabe mulighed for at
bringe dem for endnu flere instanser
end under den nuværende ordning.

Det er derfor nok det mest praktiske
at gå frem, som det normalt sker ved
de fleste af den slags konflikter, ved at
tale sig til rette. Rent bortset fra, at
man har en tilsvarende ordning i flere
andre lande, er det sikkert en typisk
dansk måde at løse konflikter af denne
art på. Ofte ligger det sådan, at hver

af de to parter i konflikten har den

opfattelse, at det ville blive ham, der
fik medhold, hvis sagen blev stillet på

spidsen; men det er netop en frugtbar

atmosfære for forligsbestræbelser; for

ingen ved sig jo sikker, og så vil de
fleste nok tilbyde og modtage et blot
nogenlunde velnæret forlig fremfor at
stille sin lid til stridens trods alt usikre

og ofte dyrt købte resultater.
På enkelte områder er der dog givet

særlige regler om det ene expropria
tionsformåls stilling i forhold til andre.
Således er det om byrådenes iøvrigt
meget almindeligt holdte og meget
vidtgående expropriationsbeføjelser
fastsat, at de kun gælder i forholdet til
private. Over for staten eller andre
kommuner eller lign, har de således
overhovedet ikke expropriationsret.

Omvendt gælder det for jernbane
expropriationskommissionerne, at de i
et vist omfang kan foretage indgreb
over for andre expropriationsberct
tigede ejendomsbesiddere, navnlig over
for vejene deres konkurrenter og sub
stituter. Det må imidlertid erindres, at
jernbaneanlæg besluttes af lovgivnings
magten, og at de særlige expropria
tionskommissioner ved deres sammen
sætning og arbejdsform må antages at
frembyde særlige garantier for, at de
res afgørelser er upartiske og sker ud
fra en alsidig overvejelse, som navnlig
også tager hensyn ud over de snævre
jernbanemæssige interesser. Tilsvaren
de gælder landvæsenskommissionerne,
der også i visse tilfælde kan gøre ind
greb i expropriationsberettigede ejeres
forhold; men bortset fra disse og måske
enkelte andre mindre betydningsfulde
områder må alle andre exproprianter
end naturfredningsmyndighedeme nor
malt friste den skæbne, at de over for
ejendomsbesiddere, der selv har expro
priationsmyndighed, må forhandle sig
frem stort set på lige fod med disse.
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Det kan for cxpropriationsberet
tigede myndigheder være svært nok
således at skulle stige ned på jorden,
når man som expropriant er vant til
at gå den nærmeste vej til målet i tillid
til, at man fremmer offentlige, sam
fundsgavnlige formål eller hvilke smuk
ke udtryk man nu pryder sin gode
samvittighed med. For de kommunale
myndigheder, der gennem deres dag
lige arbejde er vænnet til hver dag at
måtte arbejde således, at de har den
lokale befolkning bag sig, er det dog
måske ikke så svært som for andre.
Kommunerne vil måske kun føle det
som en frontforandring, som kræver en
lidt ændret forhandlingsform, medens
andre myndigheder, der i mindre grad
er vænnet til at søge støtte for deres
handlinger andre steder end i deres
personlige overbevisning om at handle
rigtigt, vil have sværere ved at finde
sig til rette under disse vilkår.

Normalt er der imidlertid ingen vej
udenom, og det er da også i det store
og hele gået udmærket, således at der
bortset fra den omtalte konflikt ved
rørende Vestre kirkegård ikke i de for
løbne år har været nogen større eller
i hvert fald ikke nogen uloselig kon
flikt mellem exproprianter, der — for
at tale med WTesseI sloges om sam
me ben.

Nafurredningens særstilling
Ud fra rent principielle synspunkter

kan man derfor nok blive noget for
bavset over at læse i naturfrednings-
loven, at naturfredningsmyndighederne
har hjemmel til helt at forbyde foran
staltninger, som er truffet af andre ex
propriationsberettigede myndigheder,
og at en række af disse navnlig kom
munale myndigheder desuden selv
skal indfinde sig hos naturfrednings-
myndighederne for at spørge, om disse

vil forbyde dem at udføre de planer,
de har, og endelig, at alene den om
stændighed, at f. ex. Danmarks natur
fredningsforening eller Turistforenin
gen for Danmark har rettet henven
delse til naturfredningsrnvndighedcrne
om at tage spørgsmålet om fredning
af et bestemt areal eller område op til
fredning, er nok til at skabe en pligt
for vedkommende kommunale myn
dighed, altså f. cx. vejvæsenet, til at
holde fuldstændig inde med enhver
iværksættelse af sine planer, indtil fred
ningsmvndighederne, fredningsnævnet,
overfredningsnævnet og eventuelt fi
nansudvalget har taget stilling til, om
man vil følge den mere eller mindre
gode idé, som de nævnte foreninger
måtte have fået.

Når man så stiller det spørgsmål,
hvorfor fredningsrnyndighedernc i
modsætning til andre expropriations
myndigheder er blevet sat til at være
,,dercs broders vogter”, så må det strax
siges, at det ikke kan være, fordi na
turfredningsformålet på forhånd må
antages at være et stats- eller samfunds-
formål, der ligger i en klasse helt for
sig, hævet over andre almennyttige
hensyn.

Det er naturligvis et spørgsmål om
personlig indstilling, hvor højt man vil
sætte de hensyn, der ligger bag ved
naturfredningslovgivningen. Jeg for
mit vedkommende sætter dette meget
højt, og jeg kan i hvert fald ganske til
træde den karakteristik og vurdering
af disse hensyn, som en af naturfred
ningens varmeste tilhængere, professor
Vinding Kruse, i sin tid gav, da for
slaget til den nugældende lov, for hvil
ken har et så stort personligt ansvar,
blev fremsat. Han udtrykte det således:
Den ,,soger at gennemføre en national
opgave. Det må være en national op
gave: at forsvare vort land, dets ejen
dommelige og skønne natur, også mod
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den indre fjendes odelæggelse. ... Og
denne fjende er: den planlose, for-
rodede, banale og åndsforladte bebyg
gelse og anden odelæggelse af natu
ren”.

Men uanset, hvor hojt man vur
derer naturfredningsformålene, så he
hover det ingen nærmere påvisning, at
andre hensyn kan være lige så væsent
lige for samfundet; alene den omstæn
dighed, at den citerede udtalelse soger
forståelse for sine synspunkter ved at
tale om landets forsvar mod en fjende,
viser, at forsvarsformålet under en gi
ven konflikt må kunne anses for at
være overvejende, og man kan ikke på
forhånd sige, at det ikke kan være lige
så almennyttigt at anlægge jernbaner,
bygge fyr, anlægge kloaker eller rens
ningsanlæg, sorge for, at vi kan komme
i skole eller blive begravede, alle er det
samfundsmæssige hensyn, der har krav
på at blive taget i betragtning og i til
fælde af konflikt blive afvejet på lige
fod.

Det kan således ikke være på grund
af naturfredningsformålets ubetingede
primat, at man har gjort frednings
myndighederne til alle andre expropri
anters overordnede.

Jeg nævnede for, at man under hen
syn til jernbaneexpropriationskommis
sionernes særlige sagkyndige og uparti
ske sammensætning havde betroet disse
at træffe beslutning også om visse vej-
anlæg, og det kunne da tænkes, at
fredningsmvndighedernes særstilling
var begrundet på tilsvarende måde.
Men heller ikke her kan man finde
motiveringen, idet man på dette punkt
om fredningsnævnene snarere må sige
tværtimod.

I modsætning til alle andre tilfælde,
hvor man udnytter dommeres sagkud
skab og særlige indstilling, er det nem
lig i naturfredningsloven udtrykkeligt
fastsat, at de dommere, der beskikkes

som formænd i naturfredningsnæv
nene, skal have særlig interesse for na
turfredning. Det vil altså sige, at de —

i hvert fald i de konflikter, vi her har
med at gore, — på forhånd skal have
særlig interesse for at fremme den ene
af de to parters formål, og at de skal
være særlig sagkndige på den ene af
parternes område.

Isoleret betragtet ser det i virkelig
heden meget ejendommeligt ud, og
man skulle på forhånd synes, at disse
myndigheder måtte være helt uegnede
til at afgore de konflikter, vi har med
at gore her.

Fra et objektivt, sagligt teoretisk
synspunkt må man derfor anse den
særstilling, som naturfredningsmyndig
hederne har til at afgore deres egne
konflikter med andre expropriations
berettigede myndigheder, som ejen
dommelig og uheldig. Dette blev alle
rede i 1943 klart udtrykt af professor
Illum i en videnskabelig undersogelse
af private og offentlige servituter. Han
siger heri bl. a.:

,.Sagen er jo den, at naturfrednings-
hensyn ikke i og for sig har supremati
over for andre samfundsbensyn. Selv
om hensynet til naturskonheden måtte
gore en fredning onskelig, vil den dog
kunne undlades, hvor hensynet til jern
baneanlæg eller vejtekniske hensyn gor
sig gældende. Når dette er tilfældet, er
det vanskeligt at få oje på grundlaget
for at tillægge fredningsmvndighederne
en fortrinsret til at træffe bestemmelse,
om fredning skal iværksættes, eller et
vejprojekt eller anden lovmæssig for
anstaltning gennemfores. Naturligvis
er det beklageligt, dersom manglende
forståelse fra vejmvndighedernes side
medforer odelæggelse af bestående na
turværdier; men lige så nærliggende
synes den mulighed, at manglende for
ståelse hos naturfredningsmyndighe
derne af trafikale og vejtekniske hen-
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syn kan stille sig hindrende for en til
fredsstillende losning af trafikproble
merne.”

Klarere kan dette formentlig ikke
udtrykkes, og synspunktets teoretiske
rigtighed kan formentlig ikke bestrides.

Naturfredningens særstilling
bygger på praktiske hensyn

Ud fra mere praktiske overvejelser
forekommer det mig imidlertid, at den
særstilling, som her er givet naturfred
ningsmyndighederne, ikke behover at
medfore afgorende uheldige resultater,
hvis den i praxis udnyttes med skon
somhed og forståelse for andre expro
prianters problemer og gode tro.

Når den almindelige regel om, at
exproprianter skal forhandle sig til
rette, hvis deres interesser stoder sam
men, normalt forer til de rigtige resul
tater, skyldes det formentlig, at de for
skellige exproprianters relative magt,
navnlig i politisk og okonomisk hense
ende, svarer nogenlunde til deres rela
tive samfundsmæssige betydning. De
resultater, der kommer ud af forhand
lingerne, vil derfor stort set være de
samfundemæssigt rigtige. Hvis natur
fredningsinteresserne derimod uden
stotte i lovgivningen blev henvist til at
forhandle på lige fod med de andre
expropriationsberettigede myndighe
der, ville de utvivlsomt alt for ofte
trække det korteste strå, netop fordi
deres politiske og okonomiske styrke
ikke svarer til den samfundsmæssige
betydning, som man utvivlsomt i de
videste kredse tillægger de værdier,
som knytter sig til fredningsmndig
hedernes arbejde.

Dernæst er der det særlige ved de
værdier, der beskyttes af fredningerne,
at det som oftest er umuligt at vurdere
(lem penge, og at indgreb i dem ofte
vil være uoprettelige. Under Vestre

kirkegårdssagen blev det således af
statsbanernes kritiker, den kendte boje
steretssagforer Octavius Hansen, hæv
det, at en underkendelse af statsbaner-
nes ret til at fjerne gruset fra bakkerne
ved Vestre kirkegård måtte medfore, at
det skulle hentes op fra det opfyldte
areal ved Kalvebod strand og dynges
op til kirkegård igen. Hertil bemær
kede justitsminister Nellemann selvfol
gelig tort, at handlingen naturligvis
kun kunne resultere i en pligt til at
betale erstatning. Men hvis en kæmpe
hoj er slået til skærver, eller et areal
med en særlig karakteristisk fauna eller
flora er blevet ryddet, er der jo ingen
mulighed for at genoprette eller er
statte dette tab.

Forudsætningeo for, at frednings
myndighedernes formelle ret til at
modsætte sig andre offentlige myndig
heders almennyttige foretagender ikke
giver anledning til afgorende ulemper,
er imidlertid, at denne myndighed an
vendes med forståelse for disse andre
mvndigheders synspunkter og fortrins
vis til ved forhandling at opnå en ri
melig hensyntagen til alle berettigede
synspunkter. Trods den ejendomme
lige bestemmelse om, at formændene
for nævnene skal have interesse for na
turfredning, kan det da formentlig og
så siges, at dette i almindelighed også
er fredningsnævnenes indstilling.

Når et fredningsnævn imidlertid
efter henstilling fra naturfredningsfor
eningen i 1927 gav sig til at overveje,
om den af rigsdagen ved særlig lov
besluttede midtsjællandske jernbane
kunne gennemfores som projekteret, er
dette dog efter min mening en misfor
ståelse af, hvad disse myndigheder bor
fordybe sig i, og det må omvendt efter
min mening være indlysende rigtigt —

og i virkeligheden kun en formalitet —

når der for få år siden skete ophævelse
af en fredning på nogle i sig selv smuk-
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ke og ejendommelige arealer på Born

holm i det omfang militæret anså dem

for nodvendige til brug for sine skyde

ovelser.

Den omstændighed, at alle frednin

ger, der koster mere end 3.000 kr., skal

godkendes ikke alene af vedkommende
fredningsnævn og overfredningsnæv

net, men også af statsministeren og fi

nansudvalget, yder naturligvis også i

mange tilfælde en betydelig sikkerhed

for, at der under sådanne konflikter

ikke sker urirneligheder.

Hvor det drejer sig om iværksættelse

af vejarbejder og andre lignende ar
bejder, forudsættes det imidlertid i lo

ven, ikke alene at fredningsmvndighe
derne kan frede de arealer, som vej-
myndighederne havde tænkt sig at an
vende til vedkommende anlæg, men
også, at de fordyrelser, som denne fred
ning medfører for selve vej anlægget,
eller hvad det nu drejer sig om, skal
betales af de kasser, som betaler vejen.
Fredningen kan således være fuldstæn
dig gratis for fredningsmyndighederne,
medens vejvæsnet ved den trufne be
slutning får påført meget store udgifter.

Til belysning heraf kan det nævnes,
at statens udgifter til egentlige fred
ninger i de sidste 10—15 år flere år
har været under 100.000 kr.; men når
man tænker på, hvor store udgifter et
krav om ændring af en enkelt vejs
linieføring ofte medfører, vil det ses,
at adskillige amtsråd i et enkelt år på
denne konto undertiden alene har måt
tet yde mere til fredningsformål, end
staten har ydet til fredninger i hele
landet.

Den på dette område existerende
adskillelse mellem de myndigheder,
som kan kræve foranstaltningerne
iværksat, og dem, der må betale dem,
er formentlig n aturfredningslovgivnin
gens vanskeligste punkt og det, der i

praxis har givet anledning til de stør
ste vanskeligheder i forholdet til vej
væsenerne.

Også vejbyggere kan lide
smukke veje

Dette skyldes sikkert ikke, at amts
rådene og andre vejbyggende myndig
heder er modstandere af at bygge deres
veje således, at de virker så smukt som
muligt i landskabet. Tværtimod tror
jeg, at alle vejbyggere, lige siden man
overhovedet begyndte at hygge veje
her i landet, altid har haft det ønske,
at deres veje skulle tage sig så godt
ud som muligt og passe bedst muligt
ind i omgivelserne og omvendt.

Som exempel på, at en sådan om
sorg for vejene og deres omgivelser er
en naturlig sag for en vejbygger, kan
jeg citere en omtrent 200 år gammel
indstilling, som jeg har fundet i Rigs
arkivet. Deri blev afgivet af Danmarks
første vejdirektor T. (i. Rosenkrantz
den 27. august 1765 til det danske kan-
cclii. Da den også i andre henseendet
røber, hvorledes man allerede dengang
kæmpede med problemer, som endnu
den dag i dag volder vanskeligheder,
kan jeg ikke dy mig for at gengive den
i lidt større omfang end strengt nød
vendigt for mit formål her i dag:

,,Ligcledes skulle jeg udbede mig et
Forbud, at ingen maae oprette nogen
Bygning ved Vevcn eller paa de Ste
der hvor Veven løber over enten i
Byer eller på Marken eller i Skoven
uden at det gives mig tilkiende, da jeg
skal være villig at give Underretning
om hvor Veyens Strækning, efter de
allernaadigst opproberede Kort løber
over saadanne Steder, naâr derom i
forefaldende Tilfælde giores Sporgs
maal. Og som det er en Zirat for
T’eyen, at de Bygninger, som oprettes
z’ed den har en ordentlig Ançeende, saa
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skulle jeg udbede mig at det maatte
‘orde befaled, at naar ikke befandtes
nogen betydelig Aarsag for at indrette
det anderledes saadanne Bygninger saa
velsorn Indlukker maatte anlægges og
drages efter de Linier udad imod
Veyen, som jeg skal efter forefalden
de Omstændigheder holde beqvem
mest. I Haab at Deres Excellence og
Hojtærede Herrer vil bifalde disse mine
Propositioner, har jeg dristet mig til
at lade forbyde en Mand udi Lngbe
at fuldforc et Skuur eller Bygning som
just griber ind paa Veyens bb og nød
vendig siden igen maatte nedrives.”

Som det vil ses, indeholder denne
indstilling ikke alene onsker om prak
tiske foranstaltninger svarende til den
moderne bvggelinielovgivning og lig
nende forberedelse af fremtidige vej-
anlæg, men rober udtrykkelig onsket
om at ove en vis censur med bygnin
gerne ved dem af rent skonhedsmæs
sige grunde, således at vej en og dens
omgivelser i forening kunne tage sig
bedst muligt ud. Men når jeg for om
talte, at man under enevælden viste en
betydelig principiel tilbageholdenhed
over for anvendelsen af expropriation,
vil det på den anden side ses, at man
i enkeltheder under udførelsen af arbej
derne tog noget mere flot pt græn
serne for sine beføjelser, end vi er vant
til i dag.

I betragtning af det store antal amts
vejinspektører, som er til stede her i
dag, ville det måske kunne blive anset
for upassende, om jeg udtalte nogen
personlig mening om, hvorledes man i
i vore dage virker for at udvikle den
landskabelige skønhed i forbindelse
med vejbygningen. Dette kunne f. cx.
blive opfattet som utidig smiger eller
føre til diskussion om enkelte veje,
hvad jeg selvfølgelig meget nødig vil
ind på.

Jeg kunne derimod have lyst til at
citere, hvad forfatteren Martin A.
Hansen mener om dette spørgsmål.
Han har i hvert fald ikke tidligere
været amtsrådssekretær, og kan i det
hele næppe mistænkes for at have en
speciel forkærlighed for vejene eller
amtsvejinspektorerne. Derimod er det
formentlig almindelig anerkendt, at
han er i besiddelse af en sjælden evne
til at forstaa og beskrive det danske
landskab og se dette med dets bygnin
ger i den store kulturelle sammenhæng.
På en af de forste sider i sin lige ud-
komne bog, Danske Veje, kommer han
ind på de store ingeniorarbejders be
tydning for landskabet. Han siger her
om:

,,Man tør da nok også sige, at store
arbejder, der bryder ind i landskabet
og for bestandig påvirker dets karak
ter, broer, veje, havne, byder ingeni
ørerne på svære æstetiske opgaver, det
er jo i virkeligheden dem, som i vor
tid har de kunstneriske monumental
arbejder. Jeg synes, at der i dette år
hundrede er skabt en række rigtige los
ninger, og at de er blevet bedre og
bedre. Vi har her i landet adskillige
store broer, der, når man først har
vænnet sig til, at de er brudt ind i
den landskabelige uberorthed, er en
vinding i just dette landskab, akkurat
som en stor velbygget jysk gård med
sin faste stil kan give et stykke bakke-
land stærkere karakter. Vi har nyere
vejanlæg, gjort så godt, at det virker,
som om egnen har ligget og ventet på
dem.”

Jeg synes, de danske vejbyggere har
lov til at være glade og stolte over
denne anerkendelse fra en sagkyndig
beundrer af det danske landskab. Men
de citerede udtalelser kan i hvert fald
ses som udtryk for, at de danske vej
byggere har interesse og forståelse for
den betydning, det har, at de veje, der
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bygges, bliver indpasset i landskabet og
bidrager til at fremhæve dettes skøn
hed og karakter.

Vejbyggerne og de nafurfred
ningsinferesserede har samme
mål

Der kan derfor efter min mening

heller ikke være tvivl om, at de i me
get stort omfang stræber mod netop de

samme mål, som alle elskere af den

danske natur ønsker fremmet, både
dem, der er organiseret i Danmarks

Naturfredningsforening og dem, der
ikke er medlemmer af denne.

Ikke desto mindre har der som be
kendt i de senere år af og til været

meget voldsomme tvistigheder mellem
vej myndighederne og naturfrednings-
foreningen eller undertiden også vej-
myndighederne og fredningsnævnene.
Det kunne derfor formentlig være af
interesse at prøve på at finde ud af,
hvorfor der har kunnet opstå sådanne
konflikter mellem parter, der i virkelig
heden skulle synes at have samme mål,
hvorledes disse i fremtiden eventuelt
kunne undgås, og om der ikke i hvert
fald på visse områder kunne etableres
et samarbejde, specielt om større opga
ver end dem, der kan løses af den ene
eller den anden af de 2 parter.

Jeg er klar over, at jeg herved be
væger mig uden for det område, hvor
jeg kan påberåbe mig min specielle
sagkundskab, den juridiske, men da
hele området formentlig kræver en for
ståelse af så mange forskelligartede si
der af tilværelsen, at det vel er tvivl
somt, om nogen kan påberåbe sig
egentlig sagkundskab på hele feltet, vil
jeg tro, at det vil være muligt i hvert
fald som indledning til en diskussion at
fremsætte forskellige synspunkter, som
kunne vise sig frugtbare for det kom
mende arbejde.

For at komme videre frem må man
da sikkert fra begge sider indromme.
at der ikke mindst i naturfredningens
og automobilvej bygningens første år er
sket fejltagelser fra begge sider. Der er
utvivlsomt i disse år bygget veje, som
langt fra ville fortjenc Martin A. Han
sens rosende ord, og der er i disse år
lige så utvivlsomt blevet protesteret
mod vejanlæg eller lign., som senere
klart for alle har vist sig at være åben
bare fordele for den landskabelige skon
hed. Dem er der ingen grund til at
komme ind på, blot kan man naturlig
vis håbe, at hver må lære af sine fejl
tagelser, medens den, som tiden har gi
vet ret, ikke har anledning til mere at
beskæftige sig med disse sager.

Dernæst må man gøre sig klart, at
så meget ved disse sager afhænger af
ens personlige smag og indstilling, at
der altid vil være noget tilbage, som
det vil være umuligt at blive enige om.
Det må man erkende og respektere
hinandens standpunkter, men selv på
dette vanskelige område tror jeg, at
der i de senere år er sket en udvikling,
som, hvis man indbyrdes gør sig den
klart, utvivlsomt vil bidrage til at lette
forståelsen mellem naturfredningen og
vejvæsenerne.

For at illustrere, hvad jeg mener, vil

jeg gerne have lov til at stille det lidt
skarpt op og sige, at udgangspunktet

ved de første sammenstød mellem na
turfredningen og vejvæsnerne var, dels
at vejvæsnerne var for ensidigt optaget

af de tekniske problemer, som vejbvg

ningen til automobiler rejste, til at

have tid, kræfter og interesse for at
overveje også de æstetiske problemer,
som opstod i denne forbindelse, dels at

naturfredningen i for høj grad var be
hersket af indstillingen ,,Det gamle træ,
o lad det stå!” Man så som sin første

opgave at bevare de skønhedsværdier,
der existerede, og havde kun ringe til-
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lid til, at der ved de omfattende vej-
arbejder kunne skabes noget nyt af
værdi for den landskabelige skonhed.
Der var dernæst som naturligt er no
get famlende over fredningsarbej det,
man fredede et enkelt egetræ og op-
hævede fredningen igen, så snart det
blev klart, at man ikke til evig tid
kunne lade vejen slå krølle om det
eller det sted, hvor det var faldet om
af ælde.

Synspunkterne har i tidens ob
nærmef sig hinanden

Den slags fredninger er nu så vidt
jeg forstår ikke mere særlig aktuelle,
men såvel fredningsmyndighederne
som vejvæsnerne interesserer sig nu
begge fortrinsvis for de store landska
belige linier. Fredningsmvndighederne
samler tilsyneladende nu kræfterne om
at få gennemført fredninger af store
sammenhængende områder, som alle
må glæde sig over at se bevarede i na
turtilstanden, og vejvæsnerne, der nu
har indvundet betydelige erfaringer,
gør sig i stigende grad klart, at de —

som Martin A. Hansen udtrykker det
— ved siden af de rent tekniske opga
ver har store kunstneriske monumental
opgaver. De bestræber sig ofte bevidst
på at løse også dem bedst muligt, og
efterhånden som de kan henvise til
gode æstetiske resultater, kan man hå
be, at man også fra naturfredningens
side vil forstå dette og støtte dem i de
res arbejde.

Jeg er ikke i tvivl om, at der alle
rede er sket en stor udvikling på dette
område. Modsætningen består ganske
vist ofte i en forskel i temperament,
som i sine vderligheder ondskabsfuldt
kan siges at hvile på, at nogle menne
sker kun finder noget smukt, når det
er gammelt, og fordi det er det, me
dens andre omvendt synes, at det nye

altid har ret, hvad enten det nu er
fordi de foretrækker nyheden fremfor
æstetikken eller fordi de faktisk synes,
at alt nyt er kønt. Selvom det således
sagt er sat på spidsen, er der næppe
tvivl om, at vi alle med os selv må
erkende, at den ene eller den anden af
disse tendenser hos os er overvejende,
samtidig med at man må være klar
over, at målet må være at tage et rime
ligt hensyn til begge disse tendenser.

I det omfang, hvor det er rent æste
tiske spørgsmål, som er til afgørelse, vil
det sikkert for vejadministrationerne
stå som en naturlig sag, at de søger
vejledning hos de særlig naturfred
ningsinteresseredc, selvom disse måske
generelt vil have en tendens til at hol
de noget mere på det bestående end
vejfolkene. Hvis man f. ex. skal bygge
en omkorselsvej ved Lyngby og dette
må medføre enten at man skader et
af Abildgaard bygget lysthus i arve
prinsens park eller også at man op
fylder en del af Lyngby so, men begge
løsninger i teknisk henseende er lige
tilfredsstillende. Ja, så står man i vir
keligheden her over for en afvejelse af
helt inkommensurable størrelser, som
det må anses for ganske rimeligt at
overlade afgørelsen til naturfrednings-
myndighederne, der har adgang til væ
sentligt mere alsidig sagkundskab på de
af disse dispositioner berørte områder
end vedkommende amtsvejvæsen.

Omvendt kan der på andre områ
der f. cx. ved placering af broer eller
ved valget af formen for disse blive
tale om afgørelser af så teknisk betin
get karakter, at der ikke kan være rum
for andre overvejelser. Og jeg tror, at
man i disse tilfælde gor klogt i at over
lade afgørelsen til vedkommende an
svarlige myndighed i stedet for at ope
rere med særlige ,, skyggedepartemen
ter”, der hver inden for sit område
prøver at overgå de ansvarlige ,,de
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partementer”, blot med den forskel,
at der herved tillægges bevarelsen af
den nuværende tilstand på et eller an
det område en særlig betydning.

De store og vanskelige spørgsmål op

står imidlertid, som naturligt er, hvor

de tekniske og de æstetiske synspunkter

støder sammen, eller hvor de synes at

gøre det. Det er nemlig ikke nemt at

adskille de virkelige og de tilsyneladen

de konflikter på dette område. Det må

man selvfolgeliig bestræbe sig på; men

jeg tror på den anden side, at det er

det område af hele det omtvistede

emne, hvor naturfredningsfolkene kan

have størst udbytte af at sætte sig grun

digt ind i vejbyggernes måde at løse
monumentalbyggeriets æstetiske opga

ver på, og omvendt, hvor vejbyggerne

bør udvide deres tekniske indsats med

en grundig undersøgelse af de æstetiske
virkninger, som deres tekniske indsats

har for det omgivende landskab. Begge

parter — men mest vejbyggerne, der

efter deres uddannelse og indstilling

normalt har mindst med den slags
undersøgelser at gøre — vil desuden
have gavn af historiske undersøgelser,
som kan belære dem om de nuværen
de vejbilleders forudsætninger. Sådan
ne studier vil undertiden resultere i, at
man må konstatere, at forudsætnin
gerne for opretholdelse af tidligere ti
ders vejbilleder ikke existerer mere,
men samtidig vil de ofte skabe lyst til

og forståelse for at tilfredsstille tilsva
rende æstetiske behov som de gamle
vejbilleder, selv om man nu skal bruge
andre midler hertil.

Betænkningen om vejbeplant
finger er forbillecilig

Det hidtil bedste exempel på, hvad
man har fået ud af et sådant studium,
er det arbejde, der i de senere år er
gjort for at nå til en bedre indsigt i

de problemer, som har tilknytning til
beplantningen ved vejene, senest gen
nem den betænkning, der blev afgivet
af det af ministeriet nedsatte udvalg
herom.

Medens diskussionen på visse tids
punkter har truet med at udvikle sig
til en religionskrig mellem tilhængere
af de traditionelle vejtræer og mod
standere af dem, har man nu forstået,
at de traditionelle vejtræer hørte til en
ganske bestemt form for vejbygning og
trafik, hvor de foruden de æstetiske
behov forøvrigt opfyldte ganske kon
krete tekniske og praktiske formål;
men at spørgsmålet om beplantningen
ved moderne veje er et langt større og
mere kompliceret problem end strids
spørgsmålet: vejtræer eller ikke vej-
træer. Efter den af det ministerielle
udvalg afgivne betænkning, som man
må håbe snart vil sætte sig varige spor,
synes spørgsmålet løftet op over den
golde strid om et lille og ret beset
uvæsentligt emne til et praktisk ar
bejde på at løse et af de mange spørgs
mål, som de store vejes bygning stiller.
Den, der har sørget over, at udviklin
gen mere og mere udviskede de linier
i landskabet, som de gamle veje, byg
get i vandskellene og indrammet af
træer, trak, kan nu håbe på, at de fly

og større linier, som nutidens veje
trækker gennem landskabet, vil blive
indarbejdet på en lige så smuk måde
i landskabet, svarende til deres karak
ter, og dette er jo i denne sammen
hæng det væsentlige.

Men disse synspunkter, der på så
forbilledlig måde blev belyst i vej
plantningshetænkningen, fører så vidt
jeg kan se endnu videre. Et landskabs
karakter er i virkeligheden til enhver
tid udtryk for hele samfundets øjeblik
kelige kulturelle stade. Dette hviler na
turligvis i høj grad på tidligere tiders
kultur, hvis mindesmærker man natur-
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ligvis må bevare og hæge om. Vore
gravhøje og deres omgivelser skal na
turligvis bevares, selvom de ikke mere
er udtryk for vor tids begravelseskul
tur, og vi er sikkert alle glade for den
store indsats, der er sket i de senere år,
for at bevare landsbykirkernes omgivel
ser, også selvom det visse steder skulle
være rigtigt, som professor Lindhardt
siger, at kirkerne ikke behøvede at
være hule indvendigt for at opfylde
deres funktion. En kirke er dog trods
alt smukkere, når der udføres kirkelige
handlinger i den under den stedlige
befolknings interesse, end når det er
vandrefuglene og turistbilernes ind
hold, der sværmer omkring den. Det er
rigtigt, at de danske barokgodser skabte
de specielle dertil hørende særlig smuk
ke alleer; vi bør bevare dem og opret
holde dem, hvor vi kan, men vi kan
ikke opretholde godserne af hensyn til
disse, hvis samfundsforholdene iøvrigt
ikke betinger dem, og det ville navnlig
være helt urigtigt at imitere dem under
samfunds- og færdseisforhold, der er
helt anderledes.

Og det gælder også andet end alleer,
gravhøje og landsbykirker. I efteråret
er der således kommet en bog af Erling
Kristensen, der under det poetiske navn
Mens vindrosen blomstrede, skildrer
den periode af Vendsyssels landskabs
historie, da der blev bygget vindmøl
ler på en meget stor del af gårdene.
Han var selv med til at gøre det, så
han er måske ikke nogen helt uhildet
dommer; men der er dog næppe tvivl
om, at han har ret i, at disse i vore
øjne mærkelige himstregimser, ikke
mindst i disse egne har haft en speciel
og i æstetisk henseende betydningsfuld
virkning for hele landskabet

Om opstillingen af den første siger
han:

,,Men samtidig fornam vi, at land
skabet som ved et mirakel var bleven

forandret. For stativernc og hejsetræ
erne kom op, havde man næppe anet
de to gårdes lave laderygge. Nu løftede
de himmelstræbende, sorte jernstreger
dem frem af ubemærketheden, og selv
efter at vesterhavsklitternes østsider var
bleven sorte, og mølleren havde sejlet
sine vinger af, kunne de ses, og det var
som om, landskabet derude var kom
men til at ligge højere.”

Og senere skriver han om deres for
svinden fra landskabet:

,,Vindrosernes lyse blomster er pluk
ket ned fra blået. Manglen af deres
drejende solglimt har mørknet luften.
Og den, der ikke selv husker, vil aldrig
få at vide, hvor høj Vendsyssels him
mel engang var. Hvor lyst, åbent og
rent landet lå, da den første vindrose
kom op, og der endnu kunne tælles ti
par hvide drejende mollevinger fra
pælen, hvor min barndoms legetøjs
mølle engang snurrede.”

Naturfredning er ikke blot
konservering af det bestående

Som bl. a. naturfredningsforeningens
initiativ til vejbeplantningsudvalget vi
ste, er der nu også hos denne forstå
else for, at naturfredning ikke blot be
høver at betyde bevarelse af bestående
skønhedsværdier, men også tilrettelæg
gelse af udviklingen, således at den i
videst muligt omfang tilfører landska
bet nye æstetiske værdier.

Ligesom det er umuligt at godtgøre,
om rådhustårnet eller et tordenskrald
er højest, er det imidlertid umuligt at
fastslå objektivt, om en ny vej eller
den lille lund eller det bindingsværks
hus, som dens anlæg kræver fjernet,
har størst værdi. Men det må, hvis
man iøvrigt er enig om vurderingerne,
anses for en tvivisom gevinst, såfremt
det for at bevare en landskabelig de
taille af ubestridt skonhedsværdi bliver
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nødvendigt at ændre en smukt plan
lagt vej, der præger et helt landskab,
til en dårlig placeret og uskon vejlinie,

hvis virkninger i æstetisk henseende
rækker langt videre. Og det er i denne
henseende ikke tilstrækkeligt at påvise,
at denne ændrede vejlinie i teknisk
henseende ,,også kan bruges”, eller at
denne føres gennem arealer, som er
uinteressante i kulturel og landskabelig
henseende.

Selv om der imidlertid formentlig på
dette punkt måtte kunne opnås en vis
teoretisk forståelse, må man imidlertid
gøre sig klart, at det vil være her, at
det i praxis vil være sværest for vej-
folkene og naturfredningsinteresserne
at finde hinanden. Det er ikke mærke
ligt, at de mennesker, der i en genera
tion har koncentreret sig om et nød
vendigt og fra alle sider påskønnet ar
bejde med at bevare de existerende
kulturelle og æstetiske værdier i land
skabet, efter hele deres indstilling og
den retning, deres arbejde har haft, vil
have svært ved at se på samme måde
på det nye, der bryder ind i det hævd
vundne landskabsbillede, som de men
nesker, der i så lang tid har koncen
treret sig om at finde de bedste løsnin
ger af de opgaver, som bygningen af
veje i et af tidligere tider ukendt for
mat har stillet til dem.

Begge parter har selvfølgelig deres
erhvervssygdomme. Det er der ikke
noget at gøre ved, og der påhviler na
turligvis ikke mindst vejteknikerne, der
må og skal trænge ind i og i stort om
fang forandre store landskabelige vær
dier, en tung bevisbyrde for, at de kan
skabe nye i stedet for dem, de måtte
ødelægge. Og det er deres sag ved
deres gerninger at overbevise om, at
dette bliver resultatet. Det må frem
for alt ikke kunne siges om dem, at de
kun tager rent tekniske og rent økono
miske hensyn og ikke tænker på, hvad

de ødelægger eller skaber af andre vær
dier. Men hvis de har deres sti ren på
dette punkt, mener jeg på den anden
side, at de må have en pligt til at
holde fast ved og kæmpe for deres
æstetiske opfattelse mod andres, altså
navnlig hvis man skulle prøve på at
få dem til at bygge veje, som efter deres
skøn placeres urigtigt i landskabet, og
så i skonhedsmæssig henseende.

Statens vejmyndigheder går
i spidsen

I hvilket omfang de hundredevis af
selvstændige vejmyndigheder, som vi
vi heldigvis har her i landet, har for
ståelse for disse spørgsmål, kan jeg na
turligvis ikke udtale mig om, men jeg
synes, at det må glæde alle, der ikke
principielt er modstandere af alt nyt,
at vide, at der i hvert fald hos den
centrale vejmyndighed er den største
interesse for at gennemføre det bedst
mulige også på dette område. Og selv
om man måske ikke kan fornærme de
lokale vejmyndigheder ved at udtale
forventning om, at svendene må følge
deres herre, så kan man i hvert fald
erindre om, at det er denne myndig
hed, der ligesom hunden med øjne så
store som Rundetårn sidder på langt
den største pengekasse. Det skal nok
have sin virkning i praxis, og jeg skal
blot som de mest iojnespringende tegn
på ministeriets indstilling til disse sager
erindre om tre foranstaltninger, som
klart viser ministeriets ønske om at
gøre en indsats også her:

1. den tidligere omtalte betænkning
om beplantningen ved vejene,

2. antagelsen af en særlig konsulent
til at tage sig af naturfredningssporgs
mål, og

3. den utrykkelige fremhævelse af
hensynet til vejens tilpasning til land
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skabet, som er medtaget i vej reglerne
blandt de grundlæggende principper.

Der er imidlertid formentlig endnu
flere konkrete opgaver, hvis losning i
lige grad interesserer vejadministratio
nerne og naturfredningsspeeialisterne,
og som de derfor burde kunne samar
bejde om. Først og fremmest det store
og for hver dag mere brændende
spørgsmål om bebyggelsen ved vejene.

Randbebyggelser ved trafik-
vejene bor ophøre

Hvad enten man ser på det ud fra
et rent vejteknisk færdselsmæssigt eller
et æstetisk synspunkt, hvad enten man
har forkærlighed for den gamle bebyg
gelse, eller man nyder de nye vejes
linier gennem landskabet, så må man
kunne være enige om, at den nuvæ
rende form for bebyggelse, hvor husene
spredes tilfældigt langs vejene, mere
end noget andet fortjener Vinding
Kruses injurier: forrodet, planlos, ba
nal og åndsforladt.

Det er derfor i mindst lige så hoj
grad i vejvæsnets som i naturfrednin
gens interesse, at denne form for be
byggelse bliver modarbejdet mest mu
ligt. Dette gælder i lige høj grad, hvad
enten det drejer sig om de existerende
veje, om nyanlagte veje eller om at
hindre bebyggelse på steder, hvor der
i fremtiden kan ventes anlagt veje.
Som bekendt er det en af vejlovsud
valgets vigtigste opgaver at søge at
finde en losning, der standser den ud
vikling, der er sket, og giver myndig
hederne mulighed for at træffe virkelig
effektive foranstaltninger til at sikre
åbne veje uden bebyggelse ved siderne.
Og hvis de forslag, udvalget er inde
på, bliver gennemført og udnyttet efter
hensigten, tror jeg, man kan sige, at
såvel naturfredningen som vejtekniker
ne vil kunne se udviklingen på dette

område i mode med tillid. Til gennem
forelsen af udvalgets forslag vll der
imidlertid kræves støtte fra alle interes
serede, og det må derfor håbes, at man
vil kunne samles i bestræbelserne for
at gennemfore dem. De vil rigtig an
vendt formentlig ikke mangle i effek
tivitet.

Det vil imidlertid, tror jeg, være af
betydelig værdi, om det arbejde, der
skal i gang snarest muligt efter den
ventede vejlovs gennemforelse, kan
blive afsluttet så hurtigt som muligt.
Jeg tror derfor, det vil være klogt, om
det i overensstemmelse med udvalgets
forslag sker i så nær tilknytning til vej-
myndighederne som muligt, og at der
her ikke er trang til at rykke frem på
nogen bred front for at få disse foran
staltninger gennemført. Det gælder jo
blot om at holde op med byggeriet og
at få situationen låset fast dèr, hvor
den er i dag. Men først og fremmest
om at få sat punktum for dette triste
kapitel hurtigst muligt.

Hvis der derimod senere skal være
tale om at gøre afvigelser fra den så
ledes etablerede ordning, vil det efter
min mening være naturligt, om man
tog naturfredningsmyndighederne med
på råd, således at man stræbte hen
imod, at der kun blev givet dispensa
tioner, hvis hverken vej- eller natur
fredningshensyn talte herimod.

En vejplan giver mulighed for
egnsplanlægning

Ved gennemførelsen al den påtænkte
vejlovgivning vil der derhos blive skabt
basis for gennemførelse af en fuldstæn
dig vejplan for hele landet. Også dette
vil i sig selv være af en betydelig værdi
i naturfredningsmæssig henseende, og
jeg er efter de foreliggende oplysninger
om vejdirektoratets holdning til disse
spørgsmål overbevist om, at man i me
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get vidt omfang vil tage naturfred
ningsinteresserne med på råd ved gen
nemførelse af dette arbejde.

Men dernæst vil der, når en sådan
vejplan er skitseret, være skabt det før
ste grundlag for en egnsplanlægning,
den planlægning for større områder,
som ønskes fra så mange sider. Det har,
så vidt jeg har kunnet se, hidtil ikke
været muligt at komme videre med
dette arbejde, så længe det rent tek
niske arbejde med at tilrettelægge vej
nettet ikke har kunnet gennemføres.
Fastlæggelsen af vejnettet i dette sy
stem vil imidlertid skabe grundlaget
herfor.

I naturfredningslovens § 31 og den
tilfojelse, som den fik ved lov nr. 129
af 13. april 1938, er der givet regler
om udarbejdelse af en samlet fred
uingsplan enten for hele landet eller
for enkelte landområder. Disse bestem
melser har dannet grundlag for en
række fredningsplaner i Københavns
omegn og Nordsjælland, men iøvrigt
er arbejdet på udarbejdelsen af så
danne planer, så vidt jeg ved, gået i
stå. Når den nærmere udarbejdelse af
vejplanerne rundt omkring i amterne
kommer i gang, vil der sikkert være
anledning til at genoptage arbejdet og
så med naturfredningspianerne.

Her er et felt, hvor vejmyndighe
derne og fredningsmyndighederne må
kunne udføre et positivt og fremadret
tet arbejde sammen; det vil utvivlsomt
vise sig, at de i et sådant samarbejde
om den fremtidige udvikling ikke vil
have svært ved at finde hinanden, og
det er så meget mere naturligt, at vej-
myndighederne her lytter bl. a. til na
turfredningsmyndighedernes råd, som
det bl. a. bliver disse myndigheders op
gave at bygge videre på det skelet, som
de forhåbentlig rigtigt placerede veje
vil komme til at danne. Så bliver det
naturfredningsmyndighederne, byplan

læggerne, landinspektørerne, ingenio
rerne og arkitekterne, der må fortsætte
arbejdet og sørge for, at der kommer
kød og blod på skelettet, og lige så nød
vendigt det er, at skelettet i sig selv er
harmonisk og fast opbygget, lige så
påkrævet er det, at der er det fornødne
samspil mellem dettes opbygning og
den videre udbygning af egnens bebyg
gelse o. s. v

En del af dette arbejde vil hurtigt
bevæge sig væk fra de områder, som
vejbyggerne kan beskæftige sig med.
Bygningernes udseende, bebyggelsens
fordeling mellem beboelse og andre
kvarterer, indretningen af rekrcations
områder og frilægning af særlige natur-
og kulturværdier o. s. v., o. s. v. Her
må vejvæsnets og naturfredningens ar
bejdsområde skilles, idet jeg navnlig
ikke her har regnet selve arilæggelsen
af boligkvarterer, udstykninger o. lign.
som egentlige vejvæsensopgaver, selv
om det naturligvis er en væsentlig op
gave for vejmyndighederne at skabe de
bedste muligheder for, at disse opgaver
kan løses af andre. Forbudet mod be
byggelse ved vejene har selvfølgelig
dårlige muligheder for at blive effek
tivt, hvis det ikke suppleres med et
positivt arbejde på at skabe gode vilkår
andetsteds for de huse, som ikke får
lov til at blive placerede ved vejene.

Vej- og egnsplanlægning bor
ske i samarbejde mellem vej-
og nafurfredningsmyndighederne

Men netop dèr, hvor vejmyndighe
dernes og naturfredningsinteressernes
arbejdsfelter skilles, ligger allerede i
dag en stor opgave, som venter på at
blive løst af dem i samarbejde. Det er
arbejdet på, at ikke alene vejene selv
placeres bedst muligt i omgivelserne,
men også at vejenes omgivelser i langt
videre forstand end de områder, hvor
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randbebyggelsen finder sted, bliver ind-
passet til vejanlægget, således at dettes
muligheder for at skabe og fastholde
skonhedsværdier bliver udnyttet, og
vejen og dens omgivelser i lige hoj grad
bliver ,,et zirat” for hinanden.

Muligheder herfor skabes der navn
lig, hvis fredningsmndighederne får
lejlighed til at ,,sætte sig” på disse are
aler, forinden vejanlæggene kommer i
gang, helst forinden deres nærmere ka
rakter er kendt i videre kredse. I så
fald vil fredninger utvivlsomt kunne
gennemfores med meget små udgifter,
medens de, hvis fredningsmyndighe
derne forst kommer, efter at vejen er
anlagt, ofte vil komme til at stå over
for uoverkommelige udgifter.

Losningen af denne opgave kræver
— ligesom iovrigt, hvor vejmyndighe
derne og naturfredningsmvndighederne
skal samarbejde —, at de kommer i
kontakt med hinanden på et så tidligt
stadium som muligt, og at man på
dette tidlige stadium går i gang med
disse opgaver i stedet for at spilde tiden
med indbyrdes uenighed om. hvor
selve vejen rettelig bor gå.

Et sådant samarbejde på et tidligt
stadium kræver imidlertid en stor gen
sidig tillid. Som forholdene har været
i de senere år, kan det ikke nægtes, at
mange vejmyndigheder, når de har
skullet opfylde naturfredningslovens §
9 og forelægge deres planer for natur
fredningsmndighederne, snarere har
folt sig som borgerne i Calais, der med
strikken om halsen måtte indfinde sig
hos magtens indehavere for at bede
om nåde for deres kære — i dette til
fælde vejplaner. —— Det er måske for
det meste med urette, at man har folt
det således; men alene existensen af
denne folelse har naturligvis ikke frem
met samarbejdstendenserne. Vejbyg
gerne kan imidlertid også selv yde
deres bidrag til, at de bliver vel mod-

taget, når de i henhold til den anforte
bestemmelse fremstiller sig for deres
boje fredningsdommere. De kan bl. a.
overveje det initiativ, som vejanlægget
kunne tænkes at give fredningsmyndig
hederne anledning til, og gennemtænke
nærmere, hvilke skonhedsværdier der
herved kan skabes i kraft af de nye
vejanlæg. Et fælles arbejde på at lose
disse fælles problemer vil sikkert oge
forståelsen for, at vejvæsnet og natur
fredningen i meget stort omfang arbej
der mod fælles mål, og megen upro
duktiv strid må da kunne undgås.

Disse tanker har været ventileret fra
flere forskellige sider i den senere tid.
Bl. a. har de været droftet under en
forhandling, som vejlovsudvalget har
haft med naturfredningsrådet for no
gen tid siden, og fornylig har amtmand
Stemann underrettet mig om, at Born
holms amtsråd har foreslået amtsråds
foreningen at henvende sig til vejlovs
udvalget for at få dette til at gå ind
for, at det i vejloven bestemmes, at
vejmyndighedemne ved anlæg af nye
veje uden nogen erstatning til grund-
ejerne kan frede også arealer, der ikke
har direkte tilslutning til vejen, såfremt
de forst ved selve vejanlægget er blevet
anvendelige til byggeri eller lignende.
Det er selvfolgelig en meget radikal
losning af sporgsmålet, der tillige har
den fordel, at den er billig for det of
fentlige. Men om de interesser i folke
tinget, som onsker at forsvare ejen
domsretten, vil tiltræde en sådan ud
videlse af naturfredningslovens regler
om pålæggelse af begrænsninger i ejen
domsretten uden erstatning, er vist et
andet sporgsmål, ligesom det nok kan
være noget tvivlsomt, om en bestem
melse som den omtalte horer hjemme
i vejloven. Det kan man imidlertid
selvfolgelig overveje.

Også dette forslag viser imidlertid,
at der blandt dem, der har ansvaret for
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DK 625.7.003Amfskommunernes vejudgifter
Opgørelse over hver enkelt amtskommunes

vejudgifter i finansåret 1951/52 opgjort i

henhold til motorafgiftslovens § 9, stk. 6 og 8.

den udbygning af det danske vejnet,
som nu og i de kommende år vil æn
dre store dele af landets landskabelige
karakter, er stærke onsker om at med
virke til, at dette sker på en måde, som
odelægger mindst muligt af de existe
rende værdier og skaber nye skonheds
værdier i videst muligt omfang gennem
de vejarbejder, der nu engang skal
bringes til udforelse. Man er sikkert
ligeledes rede til at samarbejde med
alle naturfredningsinteresserede over
alt, hvor man forstår hinandens syns
punkter.

Jeg har ikke ment allerede her i dag
at kunne fremsætte noget konkret for
slag om, hvilken form dette samar
bejde kunne tænkes at få, bortset fra,
at det gælder om at få kontakt i alle
sager på det tidligst mulige tidspunkt.
Jeg vil dog pege på den mulighed, at
man måske kunne finde en decentrali

seret form svarende til det samarbejde.
der nu finder sted i ministeriet; jeg
forstår, at Kobenhavns amtsråd alle
rede i nogle år har fulgt den praxis at
samarbejde med ministeriets konsulent
i naturfredningssager. Det kan man vel
næppe over hele landet, og det vil vel
heller ikke være hensigtsmæssigt, bl. a.
fordi man bor bygge mest muligt på
kendskab til de lokale forhold. Men
problemet må vel ‘ære at finde en
måde, på hvilken man kan, om jeg
så må sige, decentralisere civilingeniør
Blixencrone-Moller. Selv om jeg imid
lertid ikke her i dag har et konkret for
slag, er det dog mit håb, at mine be
mærkninger og den drøftelse, som måt
te følge efter, i hvert fald kunne yde
et bidrag til at skabe en kontakt og
fremme en forståelse, af hvilken der
måske kan vokse mere konkrete resul
tater.

Amtsråds- Regnskabsrnæssige Egne Amtsråds- Regnskabsmæssige Egne

kreds (stk. 6) (stk. 8) kreds (stk. 6) (stk. 8)

Kobenhavn 7.055.521,57 7.055.521,57 Skanderborg 2.399.293,34 2.353.276,43

Roskilde 1.529.478,25 1.489.478,25 Aarhus 2.081.731,75 2.001.731,00

Frederiksborg 3.002.776,52 3.070.670,57 Randers 2.205.207,26 2.243.305,91

Holbek 2.585.033,71 2.362.862,50 Aalborg 1.932.957,47 1.932.957,47

Soro 1.608.239,00 1.564.239,00 Hjørring 1.624.936,86 1.653.172,15

Præstø 2.446.028,21 2.406.862,27 Thisted 2.057.143,04 1.735.408,80

Bornholm 2.257.289,70 2.180.310,97 Viborg 3.036.742,74 2.973.947,56

Maribo 3.217.165,46 3.484.367.78 Ringkøbing 2.021.696,06 2.142.784,32

Svendborg 2.401.913,72 2.401.913,72 Ribe 1.882.482,99 1.882.482,99

Odense 1.607.488,00 1.558.298,00 Haderslev 2.554.025,15 2.449.486,31

Assens 91 3.002,00 926. 795,00 Aabenraa 2.539.288,73 2.438.1 23,86

Vejle 2.114.276,9() 2.229.573,16 Sønderborg 870.162,55 848.735,92

Tonder 1.557.477,30 1.421.371,76
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Kan det betale sig at gruse isglaffe veje?
Af professor H. H. Ravn.

DK 625.768.6

-

‘r

Glatheden af en fugtig korebane
belægning er afhængig af temperatu
ren; og så længe denne er over fryse
punktet, er der en eentvdig sammen
hæng. Det er derimod ikke tilfældet i
frostvejr. Det vand, der ved tempera
tur under Q0 C falder på en korebane,
kan antage flere former. Den tydeligst
definerede tilstand får man antagelig,
når der på en ren, tør belægning op
trædcr isslag.

Skridskkerheden på [s
De forsog, der skal omtales her, er

udfort med velvillig assistance fra Ko
benhavns amts vejvæsen. Den 8. ja
nuar var det klart vejr med tempera
turer mellem 2 og 40 C og med
så svag vind, at det ingen indflydelse
kunne få på forsogene. En del af Ring

Fig. 2. Ringvej B 3 efter vandingen i frostvejr.

Dansk Vejlaboratorium udfører, når lejlighed
gives, målinger af vejenes glat hed om vinteren.
Her er nogle af de nyeste resultater.
Svaret på det stillede spørgsmål bliver, at der
bør gruses, men kun med Små grusmængder.

Fig. 1. Dansk Vejlaboratoriums
Stradographe.

vej B 3 med betonbelægning blev af
spærret. Efter fejning med maskine
måltes med Dansk Vejlaboratoriums
friktionsmåler (Stradographen) frik
tionskoefficienten) for den torre be
tonbelægning; den var 1,2 ved en ha
stighed på 40 km i timen. Hertil svarer
en bremselængde b40 = 5 m. Den dag
var det umuligt at måle friktionen på
fugtig beton; sandsynligvis ville man
have fundet friktionstallet f40 = I ,0 og
bremselængden b40 = 6 m.

Amtsvejvæsenets vandvogn spredte
nu vand ud over betonbelægningen, og
der dannedes næsten omgående et gan

ske jævnt islag på i à 2 mm tykkelse.
På den rene is foretog man målinger
ved flere forskellige hastigheder mellem

*) Den læser, der ikke er fortrolig med
friktionskoefficienter eller friktionstal, kan
udmærket benytte bremselængderne til at
vurdere forsogsresultaterne. Disse er beregnet
under forudsætning af, at bremsningen fore
tages fra en hastighed på 40 km i timen uden
boksring af hjulene: men på den anden side
regnes med, at hjulene under hele bremsnin
gen er lige ved at blokeres. Enhver bilist ved,
at det i praksis er meget vanskeligt at gen
nemfore en sådan bremsning i glat fare. Der
regnes med firehjulsbremser, og alle målinger
er udført på den tørre is. Reaktionstid er der
ikke taget hensyn til.
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5 og 65 km i timen. Det viste sig, at
hastigheden var uden betydning, idet
alle målinger gav en friktioriskoefficient
på 0,19, hvilket giver b40 = 33 m, alt
så 6 à 7 gange så stor bremselængde
som på tør betonbelægning.

Virker grusning?
Man ønskede derefter at prove virk

ningen af grusning. Forsogsstræknin
gen blev inddelt i 12 længder à 25 m,
og på hver længde spredtes grus for
hånden. Man anvendte 4 forskellige

grussorter, som alle er almindeligt
brugt i omegnen af Kobenhavn; hver
grussort spredtes i 3 forskellige mæng
der, nemlig 0,56, 0,32 og 0,16 m pr.
km i 3,5 m’s bredde. De 4 grussorter
indeholdt omtrent samme mængder
fint og groft materiale, hvilket ses af
kornkurverne (fig. 4).

Alle 12 strækninger måltes nu ved
forskellige hastigheder. Også her viste
det sig, at hastigheden ingen indfly
delse havde på friktionskoefficicntcu.
Dette nævnes, fordi mai for vcjbclæg
finger reglen finder mindre koeffi
cienter for de store hastigheder end for
de små hastigheder. Bremselængden er
derimod altid større for store hastig
heder end for små. Vi omtaler i denne
artikel imidlertid stadig kun b. (op
bremsning fra 40 km i timen).

Målingerne gav det resultat, at det
var ganske ligegyldigt, om der var
spredt en lille eller en stor grusmæng
de; endvidere viste de 4 grussorter sig
at være lige gode. Man opnåede, at
f40 steg fra 0,19 på den rene is til 0,27
på den grusede is, hvilket ganske vist
er en stigning på 42 %; men en koeffi
cient på 0,27 er i virkeligheden meget
lille, således at kørebanen stadig må
karakteriseres som meget glat. Man
skal op på dobbelt så store værdier, in
den man kan tale om en blot nogen
lunde skridsikker belægning. Det må
derfor siges at være ganske uansvarligt
at køre ,,almindeligt” på en gruset, is-
belagt vej, og man kunne fristes til at
anbefale at gruse vejene med grus, der
er vanskeligt at se. Bilisterne ville da
køre mere forsigtigt samtidig med, at
man i realiteten alligevel har en lille
smule mere sikkerhed, end hvis der
ikke var gruset. Endelig skal det til
føjes, at b. ved grusningen aftog fra
33 m til 23 m.

Gruset suges bort
Alle strækningerne blev nu fejet

med maskine. Derved blev største de
len af gruset fjernet; kun det allerfine
ste lod sig ikke fjerne. Provestræknin
gerne blev så målt igen. Friktionskoef
fieienten viste sig for nogle stræknin
gers vedkommende at være som for
den rene is, for andre fik man samme
værdi som for den grusede is. Dette
resultat har nogen betydning; på stærkt
trafikerede veje vil gruset nemlig hur
tigt blive fejet ud til korebanekanterne
især af de hurtigt kørende vogne. Den
smule, der trods alt bliver liggende.
kan i henhold til sidstnævnte måle
resultat for visse grussorters vedkom
mende alligevel opretholde den mini
male friktionsforogelse, som grusnin
gen giver.

Fig. 3. Vcjmanden gruser isen.
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Fig. 4. Kornkurver for de fire grussorter, der brugtes til forsøgene.
Det var tre grusgravsmaterialer og eet somateriale.
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Telf. 2() 99 lI11111I111llIBIII Telf. 2 () 99

Vejijære PuIver-maferaIer Asfaltemulsion

iIaa.idroni1er med indbygget Motor

Comp. Fee- o Slaamaskiner med Motor

Grussprcdcre — Sneplowe

leveres i eget Fabrikat i anerkendte og gennemprøvede Modeller

J. Mikkcl%en% MasftinJabifz
Soph. Thomscnsgade 2 IIjørrin Telefon 598

Anders Bach %
Havnens Nordside

YeIc

Til. 386 (2 Linier)

Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bygningsmaterialer, Terrazzo,

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

XV’



Saiftilsætning ti gruset

Hele strækningen blev derefter van
det påny. Den nydannede is var lige så
glat som isen efter den første vanding.
Der blev gruset igen, men denne gang
var der blandet 30 kg salt i hver m3
grus; der anvendtes dels almindeligt
kokkensalt (natriumklorid), dels kaI
ciumklorid. Saltet blev i tor tilstand sat
til det kun lidt fugtige grus.

Efter at gruset havde ligget een time
i fuldstændig ro, måltes påny. Salt
tilsætningen har i alle tilfælde været
gavnlig; men kun for den ene grussort

kan man tale om en væsentlig forhøj
else af friktionskoefficienten, nemlig
fra 0,27 for grus uden salt til 0,37 for
saltet grus. Det må dog ikke glemmes,
at en korebane med friktionskoefficien
ten 0,4 stadig må kaldes en glat vej
(b4= 16 m).

En nøjere gennemgang af forsøgs
resultaterne viser iøvrigt, at grusmæng
den spiller nogen rolle, når der er tale
om saltet grus. En 3 à 4-dobling af
grusmængden har i bedste fald forøget
friktionskoefficienten fra 0,33 til 0,40;
det vil sige det samme som, at b.15 er
aftaget fra 19 til 16 m.

1,2
0,19
0,26
0,25
0,25
0,27
0,27
0,27
0,27
0,26
0,25
0,29
0,28
0,29
0,40
0,37
0,33
0,30
0,30
0,28
0,35

0,33
0,28

0,33
0,31

0,28

For at opnå en tilstrækkelig differentiering er
opgivet med to deeimaler.

friktionskoefficienterne her undtagelsesvis
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Belægning
Grus- Bremse

Friktions- mængde længde
koeffieient m3Jkm i for fejning

for efter 3,5 m’s v. 40 km/t
fejning bredde m

Saltmængde
i grus

i kg/m’

Tor beton
Ren is
Harpet strandgrus D

Almindeligt grus C

Finharpet grus B

Harpet grus A

Almindeligt grus C

Harpet strandgrus D

0,20
0,20
0,21
0,24
0,23
0,22
0,21
0,23
0,24
0,28
0,28
0,26

0
0
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16
0,56
0,32
0,16

ea. 5
33
24
25
25
23
23
23
23
24
25
22
23
22
16
17
19
21
21
22
18
19
22
19
20
22

6

30 natriumklorid
30
30
30 kaleiumklorid
30
30
30
30
30
30 natriumkiorid
30
30

Våd beton



1,3

Kørehastihed i km i timen

Fig. 5. Her får man et samlet overblik over alle de målte friktionskoefficienter.

De spredte grusrnængcler står i nærheden af kurverne.

Måleapparatet
Til slut skal der gores opmærksom

på, at alle målingerne er foretaget med
samme målevogn med helt glatte clak.
De relative værdier kan derfor anses
for at være fuldt korrekte. De abso
lutte værdier, man ville have fået med
dæk af en anden gummikvalitet eller
med monstrede dæk eller med et andet
lufttrvk i slangerne, ville nok have væ

ret anderledes. Undersøgelser af disse
faktorers indflydelse er i gang.

Sammenfatning
Ovennævnte undersogelser vedrører

kun issiag, og der kan ikke udfra re
sultaterne drages slutninger med hen
syn til forholdene under andre vejrfor
hold. Grusning med strandgrus eller
grusgravgrus gør isen lidt ru, dog ikke
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Fie. 6. Breniselængder beregnet uden hensyntagen til reaktionstid
og under forudsætning at, at hjulene ikke blokeres.

60 km/t

mere end at den stadig må kaldes me
get glat; grusmængdens størrelse og
vognens korehastighed har ingen ind
flydelse på skridsikkerhedcn. Salttil
sætning til gruset forbedrer dettes virk
ning. Isen bliver mere ru, jo mere saltet
grus der spredes; dog er tilvæksten i
ruhed så lille, at det ikke er økonomisk

fordelagtigt at bruge store grusmæng
der. Heller ikke med saltet grus fås en
skridsikker korebane.

En oversigt over de foretagne må
linger ses i tabellen, og på fig. 5 er
resultaterne vist grafisk. Bremselæng
derne b1 ses i fig. 6.

0 0 20 30 40 50
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DK 625.7.061

Det af ministeriet for offentlige ar
bejder nedsatte tjæreforskningsudvalg
har i samarbejde med Dansk Vejlabo
ratorium i nogle år sogt at finde frem
til en bedre sammensætning af den
tjære, der bruges på vejene. I 1950
var man nået så langt, at der blev ud
givet nogle normer for en ny slags tjære,
der af tjærefabrikanterne hurtigt var
blevet døbt cutbacktjære. Disse normer
var kun foreløbige og er senere blevet
ændret, sidst i begyndelsen af 1953.

Flere hundrede provestrækninger
med overfladebehandlinger med tjære
danner grundlaget for de konklusioner,
udvalget har kunnet drage, og dermed
for de omtalte normer. Der er således
ingen tvivl om, at cutbacktjære er
bedre end den tidligere fremstillede
vejtjære efter normerne fra 1937.

Man skulle derefter tro, at mulig
hederne for at fabrikere den gammel
dags vejtjære var forsvundet. Men det
er slet ikke tilfældet. Man undres, når
man studerer statistikken fra året 1952
(den sidst udarbejdede) og opdager,
at der fabrikeres 4018 t cutbacktjære
og ikke mindre end 3559 t gammeldags
vejtjære. Hvor kan det være?

Årsagen er vel nok den, at forbru
gerne, og det er i denne forbindelse
især sognekommunerne, stadig køber
tejt jære og ikke bestiller cutbacktjære.
Disse linier skrives da også for at minde
rette vedkommende om, at der bør be
stilles cutbacktjære; prisforskellen er
uden betydning, når der tages hensyn
til de meget bedre egenskaber.

H. II. Raun.

Amtsrådsforeningen vedtager resolution
om yderligere ændringer i naturfredningsloven

På amtsrådsforeningens generalforsamling i
juni måned i år i Hillerød vedtoges på for
slag af Københavns amtsråd enstemmigt føl
gende forslag til ny paragraf i naturfrednings-
loven:

,,Når et igangværende anlægsarbejde
eller et for en naturfredningsmyndighed
forelagt projekt med hjemmel i denne

lov standses eller kun tillades fremmet
på visse betingelser, bor den pågældende
kendelse eller skrivelse indeholde oplys
ning om de ved indgrebet forårsagede
merudgifters størrelse og fordeling.”

Forslaget blev tiltrådt af generalforsamlin
gen, og amtsrådsforeningens bestyrelse afgav
tilsagn om at ville arbejde videre med sagen.

Brug ikke vejfjære, men cufbackfjære

Der arbejdes med cutbacktjære
på vejstrækninger i Viborg amt.
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Entreprenører R 0 S K i L D E
Chr. Hammer og J. Peter Andersen M A s K i N F A BR I K

VEJ- OG KLOAKARBEJDER Emil Andersen

Roskilde Tlf. 1429
Mariagervej 131 Randers

Tlf. 1(561 Privat: Tlf. 2465

JOHS. RASMUSSEN
AL KØRSEL Vognmand

(3—10 Tons med Tippelad) Enighedsvej 19- Sorø

Telf. 185 362
Vognmand M. Pedersen

Udfører Jord-, Vej- og Entreprenør-
Telefon: Greve 37 kørsel med Lastvogne fra 2—16 Ton.

Levering af Grus og Sten Levering at Sten Grus
og Vejmaterialer.

ALLAN SVENDSEN
Vognmand

AL VOGNMANDSKØRSEL

med 3’/—5’/ Tons Vogne m. Tip P. N I E L S E N

Viemose pr. Kalvehave
Leverandør al Vejmaterialer

Tlf. Kalvehave 90

ROSKILDE Tlf. 2969

BRDR ANDERSEN CARL LARSEN

Entreprenører vognmandsforretning

NÆSTVED BIRKERØD Helligkorsvej 2Z tlf. Roskilde 3091

Ringstedgade 25, Bregnerødvej,
alt i grusgravmaterialer

telf. 2404 telf. 492 u
køres og leveres

Jordarbejde med gravemaskiner og arbejdskorsel med 3 og 5 tons

bulldozer udføres overalt i landet lastvogne med tippelad
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Voldgiffskendelse
I en sag mellem Dansk Arbejdsmandsfor

bund og Amtsrådsforeningen i Danmark er
afsagt folgende voldgiftskendelse:

Den 16. december 1953 sattes på kommu
nekontoret i Sæby faglig voldgiftsret til på-
kendelse af en mellem ovennævnte organisa
tioner opstået tvist om betalingen for aflæs
ning af jord. Da der ikke mellem de af
parterne valgte voldgifsmænd kunne opnås
enighed om sagens afgorelse, tilfaldt denne
undertegnede opmand, professor Knud Illum.

Ved udforelsen af den såkaldte omkorsels
vej ved Sæby afgravedes betydelige jord-
mængder, ialt 41.000 ma, og nærværende sag
angår sporgsmålet om betaling for aflæsning
og udjævning af 12.000 ma af dette kvantum.
Denne jord er i alt væsentligt bortkort fm
arbejdspladsen med vognmænd, der har haft
denne korsel i selvstændig entreprise, og jor
den er anvendt ved et vejarbejde på vejen
fra Sæby til Frederikshavn mellem 3 og 8 km
fra Sæby. En mindre del af jorden, under
sagen anslået til 3—4000 m3, er dog bortkurt
til et andet afsnit af omkorselsvejen til brug
for arbejdet ved denne.

Arbejdet udfortes i timelon, ug den 25.
august 1953 blev der rejst krav om betaling
af et tillæg efter 2, 3. stk., i parternes over
enskomst, hvori der om betaling af tillæg
henvises bl. a. til § 3 b, 5, i entreprenorfagets
overenskomst. I sidstnævnte bestemmelse hed
der det bl. a.:

,,Nedennævate arbejder udfores — forudsat
at de ikke allerede forud omfattes af akkord-
prisen — fortrinsvis i akkord, men arbejds
giveren har dog ret til at forlange dem ud-
fort i timelon mod at betale et tillæg til nor
maltimelonnen af 26 ore.

a. jordarbejder, hvortil der anvendes grave-
maskine eller andre jordbearbejdningsma
skiner.

I det under litra a og b nævnte jordar
bejde indgår arbejdet ved den tilhorende tip
vognssporlægning, transporttipning samt ar
bejde og læsning ved maskinen

Da der ved arbejdet anvendtes gravema
skine, erkendte Hjorring amtsråd, der udforer
arbejdet ved omkorselsvejen, at den mand,
der udforte arbejdet ved gravemaskinen,
havde krav på tillæg af 26 ore i timen, men
afslog iovrigt det fremsatte krav.

Under denne sag har Dansk Arbejdsmaads
forbund derefter nedlagt påstand på, at
Hjorring amtsråd kendes pligtig at betale alt
arbejde med tipniag og udjævning af den
omtvistedr jordmængde med et tillæg af 26
ore i timen. Da det nu ikke kan opgores noj
agtigt, hvor lang tid der er medgået til dette
arbejde, kræves tillægget skonsmæssigt for ialt
2400 arbejdstimer.

Til stotte for denne påstand har forbundet
henvist til, at tillægget for anvendelse af
gravemaskine ifolge entreprenoroverenskom
sten udtrykkelig omfatter tipningen og læs
ningsarbej det.

Amtsrådsforeningen har nedlagt påstand
på frifindelse. Til stotte herfor er det anfort,
at arbejdet på arbejdspladsen ved gravnings
stedet er afsluttet, når jorden er læsset på
automobiler og bortkores ved en selvstændigt
arbejdende vognmandsentreprenor. Med hen
syn til arbejdet på vejen fra Sæby til Frede
rikshavn gælder det desuden, at det her
drejer sig om et selvstændigt arbejde, der vel
også udfores af Hjorring amtsråd, men som
er ganske uden forbindelse med arbejdet på
ornkorselsvejen. Under disse omstændigheder
vil forpligtelsen til at betale tillæg til time
lonnen ikke kunne folge jorden fra pålæs
ningsstedet til aflæsningsstedet. Reglen i § 3 b,
5, står i forbindelse med § 3 b, 4, 2. stk.,
hvorefter der, når jordlæsning udfores i ak
kord, betales aflæsnings- og tipmandskahet
samme timefortjeneste, som opnås for læs
ningen. Som udtalt i voldgiftskendelsen i sag
nr. 172, afsagt den 1. december 1938, hviler
bestemmelsen i væsentlig grad på den be
tragtning, at man — både af hensyn til en
treprenorens, til læsningsmaadskabets og til
aflæsnings- og tipmandskabets interesser
bor gore aflæsnings- og tipmandskahet inter
esseret i læsningsmandskabets akkord ved at
give dem den samme timelon, således at læs
nings- og tipmandskabet anspores til at frem
me dette arbejde. Dette hensyn gor sig imid
lertid slet ikke gældende, efter at jorden er
bortkort til et andet sted af en selvstændig
vognmand, og i særdeleshed ikke, når jorden
er bortkort til en helt anden arbejdsplads.
Aflæsningsarbejdet må da kunne udfores for
sædvanlig timelon uden hensyn til den akkord,
som folkene har på pålæsningsstedet. Ganske
tilsvarende må gælde, når der er tale om
akkordafsavnstillægget efter § 3 b, 5.
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Subsidiært har amtsrådsforeningen gjort
gældende, at kravet i hvert fald ikke kan
tages til følge for tiden forud for dets frem
sættelse den 25. august. Til støtte herfor har
foreningen henvist til, at man ikke forud for
dette tidspunkt har haft nogen som helst
mulighed for at kontrollere aflæsningsarhej
dets omfang.

Foreningen har endelig ikke kunnet er
kende rigtigheclen af den opgørelse, hvorefter
arbejdet skal have taget ialt 2400 arbejds
timer, idet foreningen navnlig har henvist til,
at vognmændene ifølge deres akkord var før
pligtede til at foretage aflæsningen, og til
at flere af de vogne, der benyttedes til bort-
kørslen, var forsynet med tippelad.

Over før de af amtsrådsforeningen frem
satte anbringender har Dansk Arbejdsmands
forbund bestridt, at der kan gøres nogen be
grænsning i anvendelsen af bestemmelserne i
entreprenørøverenskømstens 3 b, 4 øg 5, når
læsningen finder sted på en anden arbejds
plads, i hvert fald når arbejdet på denne ar
bejdsplads udføres af den samme entrepre
nør, søm har gravningsarbejdet i entreprise.
Kunne man fritages før betaling af akkørd
afsavnstillæg eller akkørdløn ved at indskyde
en mellemkømmende, selvstændig entreprenør
i arbejdsproeessen, ville det øgså være let at
ømgå overenskømstens betalingsbestemmelser.

Dansk Arbejdsmandsførhund har yder
ligere til støtte før sin procedure henvist til
kendelsen i entreprenørfagets vøldgiftssag nr.
381, der er afsagt den 12. april 1949. Denne
kendelse angår et tilfælde, hvor en entrepre
nør i Odense havde førpligtet sig til at be
tale aflæsningen af jørd, der mødtoges fra
førskellige byggepladser, med den gennem
snitsførtjeneste, der øpnåedes på de pladser,
hvør gravningen udførtes. Da tvisten således
kun angik rækkevidden af det særlige tilsagn,
søm arbejdsgiveren havde afgivet, kan det
ikke siges, at førbundets opfattelse ligger til
grund før rettens kendelse.

Ved den førnævnte kendelse i entreprenør-
fagets sag nr. 172 er det fastslået, at aflønning
med samme timeførtjeneste, søm opnås før
læsningen, ikke kan kræves, når jørden børt
køres til en anden arbejdsplads og dér an
vendes af en anden entreprenør, der påtager
sig aflæsningen.

Sluttelig er det ved kendelsen i entrepre
nørfagets vnldgiftssag nr. 169, der er afsagt
den 2. august 1938, fastslået, at akkørdaf
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savnstillæg ikke kan kræves i et tilfælde, der
sneget ligner den føreliggende sag. Kendelsen
angik et tilfælde, hvor grundudgravning til
en nybygning i Aarhus skete under anven
delse af en ,,gravkø”. En del af den udgra
vede jørd anvendtes til nøgle jørdøpfyldnin
ger omkring 4 øliebehøldere, søm samme ar
bejdsgiver udførte et andet sted i Aarhus. I
kendelsen hedder det:

,,Efter det øm det omtvistede arbejdes ord
ning øg beskaffenhed øplyste skønnes det
ikke, at de ved jørdvøldenes opførelse be
skæftigede arbejdere med føje kan henregnes
til aflæsnings- øg tipmandskab før så vidt an
går den jord, der hidrører fra den oven
nævnte udgravning; pligten til at betale til
lægget kan ikke følge jørden efter, at den er
indgået søm andel i et langt større materiale,
der anvendes til et specielt tipningen ganske
uvedkømmende formål.”

Med hensyn til den jord, der fra ømkørsels
vejen ved Sæby blev kørt til jørdarbejdet på
vejen fra Sæby til Frederikshavn, er der ikke
øplyst særlige ømstændigheder, der skønnes
at kunne føre til at fravige kendelsen i vøld
giftssag nr. 169. Amtsrådsføreningen vil der-
før i hovedsagen være at frifinde. Arbejdet
ved ømknrselsvejen må derimød øpfattes søm
en helhed, øg det kan ikke fritage før beta
ling af akkørdafsavnstillægget, øgså til de
sned tipning og udjævning beskæftigede ar
bejdere, at jørden er transporteret med selv
stændige vøgnmænd fra en del af arbejds
pladsen til en anden. Forbundets påstand vil
derfør være at tage til følge før så vidt an
går et antal arbejdstimer, der i mangel af
præcise oplysninger skønsmæssigt kan fast
sættes til 75.

Herefter kendes:

Før arbejdet med aflæsning øg udjævning
af jord til brug ved ømkørselsvejen ved Sæby
betaler Hjørring amtsråd et tillæg af 26 øre
før 75 arbejdstimer, hvørimød amtsrådet før
så vidt angår aflæsning øg udjævning af jørd,
der er transpørteret fra ømkørselsvejen til
vejarbejdet på vejen fra Sæby til Frederiks
havn, vil være at frifinde før den af førbun
det nedlagte påstand.

Sagens ømkøstninger udredes med halv
delen af hver af parterne.



Landvæsenskom missionskendelse
Landvæsenskommissionen for Odense amts

rådskreds afsagde den 22. marts 1950 fol
gende kendelse:

Gartners andragende om vejadgang i med-
for af lov nr. 143 af 13. april 1938 § 2, stk.
2, ikke taget til folge. Andrageren henvist til
at benytte bestemmelserne i lov af 14. april
1865, jfr. lov nr. 139 af 30. november 1876.

Gartner H, der ejer ejendommen matr. ar.
7 b, Nr. Esterbolle, ansøgte om, at der efter
reglerne i lov nr. 143 af 13. april 1938 om
private vejrettigheder § 2, 2. stk., måtte blive
nedsat en landvæsenskommission til at be
handle spørgsmålet om at tilstede ham for
noden vejadgang til hans nævnte ejendom.

Hans ejendom har adgang til offentlig vej
ad en privat vej. Andrageren gør gældende,
at vejet, der er en jordvej, forår og efterår
er ganske ufremkommelig

Det fremgår af det for kommissionen op
lyste, at den eksisterende vej til gartner H’s
ejendom, matr. nr. 7 b, Nr. Esterbolle, er så
slet vedligeholdt, at vejen på visse tider af
året er ubrugelig som korevej.

Betingelsen for landvæsenskommissionens
kompetence til at træffe bestemmelse om til
vejebringelsen af en ny vejforbindelse til

rekvirentens ejendom er ifolge den foran ci
terede lovbestemmelse den, at rekvirentens
ejendom mangler den nødvendige forbindelse
med offentlig vej.

Det fremgår af det foran:tående, at rekvi
renten har lovlig vejadgang til sin ejendom
fra offentlig vej ad en eksisterende ea. 600 ni
lang vej. Det mâ erkendes, at denne vejad
gang er noget lang og besværlig at anvende
for rekvirenten, og at den i dens nuværende
tilstand kan være ufremkommelig på visse ti
der af året, men den pågældende vej findes
dog ikke med rette at kunne siges at være af
en sådan beskaffenhed, at rekvirenten ikke
ved hjælp af vejen kan få den nodvendige
forbindelse med offentlig vej.

Kommissionen må henvise rekvirenten til
at gå frem efter reglerne i loven om istand
sættelse og vedligeholdelse af private veje af
14. april 1865, jfr. lov nr. 139 af 30. novem
ber 1876, ved hvilke love der formentlig er
givet rekvirenten fornødne midler i hænde til
at etablere den nødvendige vejadgang for
ham.

Herefter finder kommissionen at måtte af
vise rekvirentens begæring om tilvejebringelse
af en anden vej end den eksisterende.

Fra domstolene
VejbenyHelse ved hævd

Civilretten for Kolding m. v. har den 29.
maj 1953 afsagt dom i sag nr. 8/1951 og
55/1951.

Benyttelse af en vej, der formentlig blev
udlagt ved udskiftningen og derefter siden
må antages at have henligget til almindelig
brug, anerkendt ved alderstids hævd for 12
tilliggende brug. Den følgende ud til offentlig
vej førende vejstrækning var optaget på ma
trikulskortet i forbindelse med udstykninger i
1902, 1917 og 1921, og den ældre forbindelse
med offentlig vej samtidig (ved udstykningen
af 1917) afbrudt. Ret til benyttelse af denne
del af den nuværende vej antoges erhvervet
af sagsøgerne ved ordinær hævd. Bortset her-

fra anses godtgjort, at sagsøgerne, med en
enkelt undtagelse, ifølge grundsætningerne i
lov om private vejrettigheder nr. 143 af 13.
april 1938 § 2 har ret til fortsat færdsel også
ad den strækning. Ikke fundet anledning til
at tillægge ejerne af en del af vejen erstat
ning for den fortsatte brug af denne del alle
rede som følge af, at vejen i hele sin længde
må antages at være en privat vej, der skal
vedligeholdes overenssternmenrle med lov nf
14. april 1865, hvorfor de sagsøgte kan stille
krav om, at samtlige interesserede lodsejere
deltager i vedligeholdelsen. To led, som af en
af de sagsøgte var anbragt tværs over vejen,
tilpligtedes han at fjerne mod erstatning.

47



Foreningsmeddelelser
Amtsvejinspektorloreningen

Som læserne vil have bemærket, har Dansk
Vejtidsskrift fra indeværende årgangs begyn
delse skiftet udseende, format og typografi.

Ændringen er sket i samråd med redak
toren, Teknisk Forlag og redaktionsudvalget,
der består af amtsvejinspektorforeningens be
styrelse, og den har til hensigt at give bladet
et smukkere og mere tidssvarende udseende
og at gøre det lettere læseligt, altså i det hele
mere tillokkende.

Den nye forside er tegnet af arkitekt Poul
Kjærholm, Kobenhavn. Den er skematisk og
klart opbygget med årgangene betegnet med
skiftende farvefelter, hvori nummeret er an
givet. Som 31. årgangs fane er valgt den
grønne i kontinuitet af bladets fane i de
forudgående 30 årgange. Forsidens annonce-
felt skal altid udnyttes til et godt billede med
bestemt format og tekst i feltet til venstre
for billedet, og man håber, at annoneorerne
vil se værdien af, at annoncerne på dette
sted — til gensidig fordel præger bladet
på en smuk måde, og at de derfor med glæde
vil boje sig for restriktionerne.

Til den nye ramme for bladets stof borer
også den tospaltede tekst, hvori redaktionen
med forventet god bistand fra forfatterne vil
bestræbe sig på klar afsnitsopdeling til lettelse
af oversigten og på godt billedstof i forbin
delse med artiklerne.

Det normale årlige sideantal agtes i det
mindste bibeholdt, uanset det forøgede for
mat.

Samtidig med denne ændring af bladet har
dets udgiver, amtsvej inspektorforeningen,
truffet aftale med Dansk amtsvejassistentfor
ening om et samarbejde, således at amtsvej
assistentforeningen får plads for forenings-
meddelelser og samtidig forventes at ville til
føre bladet værdifuldt stof fra sine medlem
mer, ikke mindst stof af aktuel karakter og
fra arbejdsmarken.

Tidsskriftets redaktionsudvalg tiltrædes i
denne forbindelse af et af amtsvejassistent
foreningen valgt medlem.
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På amtsvejinspektorforeningens vegne byder
jeg amtsvejassistentforeningen velkommen i
samarbejdet i forventning om, at tidsskriftet
derved — og ved den samtidig skete ændring
i udstyret — vil vinde i værdi både for læ
serne og annoneorerne, således at det i endnu
højere grad end hidtil kan svare til sit navn
og være et bindeled mellem vejinteresserede i
la nclet.

Knud P. Danø.

Dansk amisvejassisfentlorening

Som det vil være medlemmerne bekendt
fra forhandlingerne på sidste generalforsam
ling, har bestyrelsen, efter de på forsamlingen
optrukne linier, arbejdet videre med sporgs
målet om vort bladforholds fremtid.

Det fremgår af meddelelse andet steds fra
amtsvejinspektorforeningens formand, amts
vejinspektor Knud P. Dano, Holbæk, at der
nu er etableret et samarbejde med amtsvej
inspektorforeningen om det af denne udgivne
Dansk Vejtidsskrift.

Nærmere orientering herom vil på vor
kommende generalforsamling blive givet af
bestyrelsen, men med dennes tilslutning on
sker nærværende redaktionsudvalg at frem
komme med følgende udtalelse.

Vi er overbevist om, at den trufne ordning
vil blive hilst med glasde af vejassistentfor
eningens medlemmer, og vi betænker os ikke
på at udtale fuld tillid til, at alle og enhver
i vor forening vil have i tankerne, hvad der
kræves for, at foreningen i det nævnte sam
arbejde kan yde sit bidrag, således som det
er og må være en selvfolgelig forudsætning.

Det er vel tænkeligt, at den skete ændring
også medfører nogen ændring i den virksom
hed, vor forenings redaktionsudvalg må ud
folde, og herom vil en droftelse blive rejst
på kommende generalforsamling, men indtil
da fortsættes som hidtil og på grundlag af en
orientering, som i nærmeste fremtid udsendes
gennem tillidsmændene.

På redaktionsudvalgets vegne

H. Bnchwald Christensen. II. Blichfeldt.
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