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Tællende og talende stene ved vej og sti
Af havearkitekt Johannes Th olie. DK 625.745.6

Der er andre lande, som er langt
mere stenrige end Danmark; der er
mange. Blandt andet er der vore nabo
lande i nord og ost, og herfra har vi
ovenikøbet fået nogle vore største sten:
flytteblokkene fra Finland og Sverige,
bragt hertil af en istid.

Og netop fordi vort land ikke hører
til de absolut stenrigeste, er stenene
kommet til at betyde så meget for os;
jo længere tid der er gået, des færre
sten er der blevet tilbage i naturen;
derfor omfatter vi de tilbageværende
med den største interesse og hæger i
almindelighed om dem. Ved vej eller
sti ligger eller står de, enten i den op
rindelige form, som de havde, da de
blev anbragt her, eller de er tildannet.
Sine steder flokkes de ved vejsiderne,
og af deres tilstedeværelse kan vi læse

os mangt og meget af landets og stedets
historie, sæd og skik. Nogle sten er for
synet med tal eller ord; andre taler
alene eller i grupper uden at have nogen
indskrift. Om disse tællende og talende
stene ved vej og sti vil vi her beskæftige
os; vi vil læse om de klovede eller fuld-
runde findesten, om skelsten, mark-
sten og grænsesten, — om målsten,
navnesten og avvisersten, — om gen
foreningssten og femtemajsten, -— om
vejenes egne sten, — om gærdesten og
endnu mere. Alle sten ved vej og sti,
der ikke blot tjener til vejens befæstelse
og indramning, har vor interesse, — og
af dem alle kan vi læse eet og andet fra
oldtid, fortid eller nutid. Det er stenene
i Danmark, der er vort hovedthema;
men vi vil også unde os et glimt til
sammenligning over grænserne. —

Fig. 1. Mindesten for oberst Marmillod, som forestod anlæget af Danmarks ældste chaussé.
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Vejenes egne sten
Det er rimeligt, at vi indleder artik

len med de sten, som vejautoriteterne
har rejst for egne arbejder eller egne
mænd, — for det første fordi det nu
eengang er i vejenes tidsskrift, disse
linjer fremkommer, og for det andet,
fordi vçjfolket med disse mindesten er
med til at give vejene mærkesteder og
mindesteder; med stenene ånder de
noget andet end teknik ud over vejen;
de giver den noget af en sjæl.

Den første af disse sten, som skal
omtales, er den som står i vejgaffelen
mellem hovedvej 3 og 5 i Gammelholte
(fig. 1).

Udfra den baggrund, at amtsvejvæ
senerne har så mange mindesmærker
at passe, rejste amtsvejvæsenet i Frede
riksborg denne sten, der er en et par
meter høj granitsten med i hovedsagen
runde kanter og som anbragtes på en
grøn høj. Den rejstes for godt 25 år
siden, og den bærer som indskrift en
meddelelse om, at kong Frederik V i
1764 fra Frankrig indkaldte oberst
Marmillod, som forestod anlæget af
denne Danmarks ældste Chausse. Som
Marmillod nævnes med ærefrygt og
hæder blandt vejfolk, har hans minde-
sten også stået ved en af de mest be
færdede og estimerede veje; omgivel
serne har ikke altid været så harmo
niske, som stedet burde kræve det, men
i de sidste år er forholdene dog gennem
en omlægning af stedet bedret noget.

Den næste mindesten, er den, som
amtsvejvæsenet i Haderslev har rejst
for anlæget af Svdvejen, der udførtes
1937—40. Stenen er en natursten, og
det må påskonnes, at der på stenen
gives fuld oplysning om, hvorfor den
er rejst. Det er mig bekendt, at der
også findes andre mindesten af lignen
de art; ligesom vii et senere avsnit skal
behandle andre sten, som vejvæsenet
har fundet under deres arbejde og har

gjort et eller andet ud af. Det må på-
skønnes, at de varetager bevaringen af
særligt store og særprægede sten, enten
det sker på den ene eller på den anden
måde, og vi skal tilføje, at vi ville finde
det rimeligt (når der nu helst i vidt
omfang sker en omvurdering af reg
lerne for træplantning ved vejene), at
man yderligere, hvor det er muligt, mar
kerer den anbragte mindesten ved et
træ eller 2-3 buske bagved og på sider
ne. Endelig må anføres, at det ved an
bringelsen som regel bør tilstræbes at
få stenen lagt så ,,jordfast” som muligt,
— d. v. s. at det ser ud som om den
var anbragt der fra naturens side, så
at især kun den konvekse (opadhvæl
vede), men ikke den konkave side ses
over jordsmonnet.

Den tredie af vejenes egne sten, som
skal omtales her, er den, som er ind
flettet i et stengærde ved den nuværen
de spadserevej i Tyrstrup (Christians
feld). For der blev spadserevej var her
en jernbane, og før der var jernbane
var der kongevej. Om dette sidste bærer
stenen vidne i årstallene for vejens leve
tid (1560—1854), og ovenfor bærer

Fig. 2. Mindesten for anlæg af Sydvejen ved
Haderslev.
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den en Sten med kong Fr. JI.s initialer
(fig. 3), — og måske een af de senere
i nærværende artikkel efterlyste forste
mile-,,pæle”? Også den pietet, som er
udvist overfor disse sten, må hojt på
skonnes.

Fra milepæl til kilometersten
Kilometreringen er sat på dagsorde

nen, — og måske er der allerede inden
disse linjer trykkes bestemt en foran
dring af det bestående system og de
herskende typer.

Det begyndte med milepæle, der har
været af træ, og hvis existens har be
rettiget til navnet pæle, der af folk har
været overfort til nutiden og såmænd
endog kan høres brugt om kilometer-
sten. Disse første måleangivelser ved
landevejene taber sig i det dunkle, men
det er dog utvivlsomt, at allerede kong
Fr. II for omtrent 400 år siden har
forsynet i hvert fald de nordsjællandske

kongeveje med sådanne indretninger.
De omtales af Chr. IV i et brev af
1592 som nogle .,Stolper og Tavler”,
hvorpå der har været optegnet hele og
halve mil; da de var slået i stykker og
odelagt, befalede han lensmændene at
lade opsætte nye, hvor de tidligere hav
de stået og på dem skulle man male de
respektive mærker. Også disse pæle er
desværre forsvundet, men allerede da
må der altså have fundet en opmåling
af vejene sted.

Den første og mere omfattende op-
måling af vejene er ellers udført under
kong Chr. V af Ole Rømer i årene
1691 til 1697. Han benyttede ved op-
målingen en milevogn med et hodo
meter, og i forbindelse med denne op-
sattes her kvartmilesten i form af ret
små granitsten, der på siderne var for
synet med skålformede fordybninger
(huller), hvis antal svarede til antallet
af fjerdingmilene, (kvartmilene fik een

Fig. 3. Mindesten for den tidligere kongevej i Christiansfeld.
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lille, halvmilene 2, ¾ milene 3 og 1/1
mile 4 foruden miletallet; nummereret
fra Kobenhavn). Efter at dette var ud-
fort i hosten 1691, befalede kongen i
det folgende forår, at bonderne skulle
kore 20 store kampesten (mindst 1 alen
brede og så lange som muligt) hen til
hver af disse ,,pæle”, og der skulle ved
hvert mærke rejses en lille jordhoj om
sat med kampesten samt en pille eller
milestotte ovenpå. Årsagen har været
den samme som en af dem, der nu
ligger til grund for forslag om en om
ordning af kiometerstenene nemlig, at
de opsatte mærker ikke har været tyde-

lige nok for trafikanterne, og man må
tænke sig, at vejene i datiden gik igen
nem lange strækninger af skov og ud-
mark med dårligt udsyn og mådelig av
mærkning af vejen.

Desværre er også storsteparten af
disse milesten forsvunden, dog findes
der ganske enkelte deraf, således en
med 2 huller, jordhoj og det hele over
for prins Knuds landsted Egelund i
Nordsjælland (se fig. 4), og det må
håbes, at disse få bevarede stadig må
være under vej autoriteternes omsorg.
Endvidere har man en morsom datidig
tegning (fig. 5). Det menes, at hojene,
(som billedet viser det), var runde, 2 à
3 mandslængder i diameter og —

mindst 12 fod hoje; med en sådan stor
hojde har de måttet kunne ses langt
omkring. Nede i terrainet stod ud imod
landevejen en lille, få tommer hoj pæl,
der var rodmalet og på hvilken der med
hvide bogstaver var malet hele, halve
og kvarte mil fra Kobenhavn, — og
det turde være disse pæle, der har været
bærere af mile-pæle-navnet videre frem
over. I en folgende periode har man
bevaret noget af hojtypen og stentypen
og omgærdet det hele med klippede
hække, der udgor et sirligt motiv i sjæl
landske landevejsbilleder (se fig. 6).

I kong Fr. Vs og Chr. VIls tid ud
fortes nye og omfattende vejarbejder,
og langs vejene skulle opsættes milesten;
disse fik undertiden en slankere og mere
imponerende hojde, eftersom de skulle
svare til vejenes monumentale karak

Fig. 4. En af de få ældste milesten udfor
Egelund i Nordsjælland.

Fig. 5. Samtidig tegning at milepælene med høje, sådan som de indrettedes i henhold til
vejforordningen af 1693.
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en uundværlig hjælper for vejvæsenef

AGRIA-systemet, der har vundet så stor
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bredde.
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kost (110 cm), sneplov, hækklipper, fræser etc.
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køresæde.

ILGRIA er det helt rigtige redskab, hvor det
gælder vejarbejde og andet park- og have
arbejde inden for stat, amt og kommune.
Vi sender Dem gerne alle oplysninger —

og vi står til tjeneste med demonstration.

Importor:
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Østerbrogade 64, København Ø. TRia 888.

Forhandlere og servicestationer over hele
landet.

Udfyld og indsend denne kupon, og vi sender Dem gratis
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AGRIA med specialvogrt
udstyret som vejrabatskærer

‘ AGRIA med slåmaskine indtil 140 cm arbejds

AGRIA med fejekost

AGRIA type 1300 5HK
specialslamaskine, koster komplet

kr. 2445,00.

Navn

Adresse
(Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER)

3 HK traktor
5 HK traktor
8 HK traktor
m! jernhjul
m/ gummihjul
Kultivator
Enkeltplov
Radrenser

Vendeplov
Hyppeplov
Fræserorganer
16—110 cm
bredde
3-rækket
fræserorgan
Kunstgednings
spreder

Vandingspumpe
Slåmaskine
(140 cm)
Skårlægger
til samme
Undervands
slåmaskine
Bulldoserblad
Remskive

Plæneklipper (80 cm)
Påhængsvogn (750 kg)
Fejemaskine (110 cm)
Græsterv/vejrabatskærer
Trykluft gren/hækklipper
Malkemaskine
Frugttræssprøjte
Plæneklipper (50 cm)

Sæt venligst kryds ved de redskaber, der specielt har Deres interesse.
D V 20654
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ter. Som et forspil til noget, for andre
kongevejes monumentale milesten kan
for Roskilde landevej nævnes, at da
man der skulle opsætte stenene, havde
general-postamtet en del pramider af
norsk marmor, der var bestemt til vej
anlægene i hertugdommerne, og der
iblandt 133 stkr. hele og halve mile-
pæle; de var tegnet af billedhuggeren
J. Wiedewelt, og 9 store og 27 mindre
af disse blev overladt til de sjællandske
veje. Desværre har norsk marmor vist
sig at have været et lidet holdbart ma
teriale, men så solle har stenene dog
altså alligevel ikke været, da de bort
toges fra deres plads, at de ikke har
kunnet misbruges til lågestolper, sådan
som det ses på fig. 7 ty., hvor de ud
viser initialer fra såvel Fr. V som
Chr. VII.

En almindelig ordre om milesten
indfattedes i vejforordningen af 13. 12.

1793 og fordrede, at .,mile pæle” skulle
anbringes både ved de mindre og de
storre landeveje; det blev anfort, at
hvor det var for kostbart at udfore dem
i marmor, burde de laves af kampesten
og hele, halve og fjerdingsten skulle ha
forskellig ,,skikkelse”; endvidere anga
ves oplysninger om, hvorfra målene
skulle tages i de forskellige landsdele.

Også disse milesten var tegnet af
Wiedewelt og ucifort i norsk marmor.
Helmilestenene var høje, firesidede
obelisker, der foroven prydedes med
kongekrone i haupt relief og forgyld
ning, hvorunder kongens initialer var
indhugget og i obeliskens nederste
tredjedel var mileangivelsen indhugget
med romertal; derunder en plint med
fremspringende kant. Tiltrods for at
deres forvitring har umuliggjort deres
nytte som vejmålangivere og tiltrods
for, at det også engang blev påbudt at

Fig. 6. Et typisk sjællandsk arrangement omkring en af Fr. V’s milesten ved Horsholm
(23,4 mii).
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bortfjerne dem for at give plads for
andre, nye og mere holdbare sten, exi
sterer der dog heldigvis stadig nogle
af de smukke wiedeweltske milesten,
f. ex. på Amager, ved hovedvej 10 m.
fi. St., og det er værd at håbe, at de
også i fremtiden må blive bevaret på
deres plads (fig. 7 i midten).

Datiden beklagede sig over, at de
smukke milesten ikke kunne være i
fred for stenkastende drenge og andre,
der formentlig især har sigtet efter den
udstående kongekrone, og det hjalp
ikke, at der fastsattes straf (ris) for
sådanne forseelser; tillige gjorde for
vitringen sit, så allerede i 1820-erne
overvejedes det at erstatte dem med
noget mere hoidbart. Man overvejede
at anvende bremersandsten eller bom
holmsk sandsten eller granit eller at
lade dem støbe i jern eller udføre i
brændt ler. Efter forskellige experimen
ter bestemte man sig til den cirkulære,
glatte granitkegle med afstumpet top,
der i forskellige variationer anvendtes
indtil mile-målingen avløstes af kilo
metertællingen, ja endog også ind i

denne periode. De allerfleste opstilledes
i Chr. Vilis og Fr. Vils tid og er for
synet med disse kongers navnetræk;
er der av og til andre navnetræk fra
tidligere tid, må det simpelthen forkla
res ved, at den milesten, som den runde
avloste, har haft dette initial. Også
disse milesten blev anbragt i sirlige an
læg med grønt græs og omgivet af klip
pede hække eller lignende, og de gode
pladsforhold har siden inspireret de
respektive myndigheder til at anbringe
bænke der (efter at stenenes funktion
var ophørt), at tilplante området med
diverse buske, hvilket sidste ikke altid
er faldet så heldigt ud. Vejområder er
nu eengang ikke haveanlæg og må ikke
beplantes som sådanne. Selv om de
ovenfor omtalte sirlige grønanlæg med
hæk omkring er gået ind i vor bevidst
hed som noget pænt og noget, der hører
vejen til, indbyder dog milestenenes
cirkulære form just ikke til det kvadra
tiske anlæg med stive hække omkring,
og derfor synes stenene ofte smukkest
placeret, hvor de er uden denne gar
nering (jævnfør fig. 7 th.).

Fig. 7. Fra venstre 2 af de ældste wiedeweltske milesten fra Roskildevej, nu som lågestolper
i Roskilde; i midten Wiedeweits milesten ved Amager landevej; th. den cirkulære milesten

på torvet i Brande.

130



Bristol 22
11

er

ovenstaaende viser Bristol 22 med PERKINS dieselmotor med
forskellige redskaber. Demonstration vil blive afholdt i slutningen
af april. Interesserede vil ved henvendelse faa nærmere oplys

ninger om tid og sted.

PEGSON-MARLOW
selvansugende pum
per fremstilles nu her
i landet. Forlang nær
mere oplysninger og
special prospekt.

3. seleansugende PEGSON-MARLOW pumpe

Eventuelle interesserede kan faa
eller pumper om

Vi kan tilbyde
asfaltstampere
med J.A.P.
motor for vej-
reparationer.

A 19

demonstreret
det ønskes.

V. H. LANGEBÆK & SØN
CIVILINGENIØRER

NR. SØGADE 35
PALÆ 9688

FABRIK . RESERVEDELE . LAGER
BALLERUP 990

KØBENHAVN
K

BRISTOL 22 med angledozer

BRISTOL 22 med spil

BRISTOL 22 med opriver

Asfaltstamper

asfalfsfamper

“TI’



PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

Rubit Q4unniL

mere skridsikkert

Pulverasfalt
og Stobeasfalt

mere elasfisk

A/s DANS
østre Teglgade -

mere slidfast

NYSTED
Tlf. 1188

K ASFALTFABRIK
KØBENHAVN SV. - Tlf. 16848

AARHUS
Tlf. 33844

ODENSE
Tlf. 3681

BAIIB[ll- ll[[[
Vej b an e a f retter

Eneforhandler:

LANG REUTERS
GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - TELF. C. 1090

VIII



Fig. 8. En af de ældste kilometersten, hvis
tarvelige type heldigvis nu kun træffes

sjældent.

Tiderne skifter, nu var det en ny
måleenhed, der var den agerende fak
tor. Da metersvstemet indførtes i 1907,
måtte naturligvis også målangivelserne
for vejene ændres, eller rettere: de
forlangtes fjernet, fordi man mente, at
deres tal kunne virke forvirrende på
de vejfarende, — og masser af Sten
blev slået til skærver, indtil en skonne
dag nationalmuseet greb ind og fik de
resterende fredet. Af dem, som ikke gik
til i skærveknuserne, blev nogle vendt
således, at den gamle indskrift placere
des bortvendt fra vejen, mens der ud
imod vejen indhuggedes en ny, hvilket
kan konstateres på Fyn. I Jylland har
man nogle steder simpelthen (og noget
brutalt) indhugget den nye talangivel
se (jevnf. fig. 9 th.). En lignende for
anstaltning blev forhindret for Sjæl
lands vedkommende, hvor man altså
stadig har disse cirkulære milesten i
,,Chr. Vill-stil”.

Fig. 9. Jensen Klints 20 kilometersten.
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De første kilometersten var ærligt
talt nogle slemme ting i beton med kai
ket forside (se fig. 8). Da tilfældigvis
min fodeø synes at have været noget
nær det første offer for disse monstrer,
mindes jeg dem tydeligt og mindes også
min fars forfærdelse over denne mangel
på smag. I hvor høj grad de er blevet
brugt eller bevaret, ved jeg ikke — ud
over, at det er let at konstatere, at deres
holdbarhed har været ligeså meget
større end Wiedewelts, som dennes sten
var smukkere end kilometernes forste
børn”, — og at de derfor stadig ,,le
ver”. Imidlertid blev deres smagloshed
alligevel for meget for datiden, og for
eningen til hovedstadens forskonnelse
lod udskrive en konkurrence om nye
typer. Derefter blev det overdraget P.
V. Jensen Klint (senere skaber af
Grundtvigskirken m. m. m.) at udfor
me dem.

Disse kilometersten er udført i for
skellig størrelse, som det turde være en-

hver bekendt; de er formet i granit og
har indhuggede, klare tal; hvor stenene
bærer ,,runde tal”, er de ofte indfiettet
i lignende ,,anlæg” med hække som
foran er nævnt for tidligere tiders sten,
og hvor de bærer tallet 100 er de for
synet med rigsvåbnets motiver: 3 løver
og 9 hjerter (se fig. 10). At disse kilo-

Fig. 10. Sammes 100 kilometersten med rigsvåbnets løver og hjerter.

Fig. 11. Den trekantede kilometerstentype.
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metersten er sat af hensyn til og i en
periode, hvor hestetrafiken har angivet
farten, er udenfor enhver tvivl, — ellers
ville de ikke vise tallene ud imod vejen,
og en af årsagerne til en ændret kilo
metrering er bilernes fart; det skal dog
indrømmes, at man her og der i amter
ne allerede har fundet på at dreje i
hvert fald de små sten, så de står med
en skrå vinkel imod vejen og i nogle
tilfælde er udført som trekantede sten
(fig. 11), hvorved det lettes meget for
de forbikørende at læse tallene.

For ikke så mange år siden supplere
des kilometerstenene med de såkaldte
nulpunktsten, der skulle opsættes på de
steder, hvorfra målingen udgik. Også
disse skyldes en konkurrence, som For
eningen til Hovedstadens Forskønnelse
udskrev, og de er ligesom kilometer-
stenene formet af arkitekt Jensen Klint.
Den første af dem opsattes på Amager
i 1920 og udførtes formedeist en bevil
ling fra borgerrepræsentationen på
4000 kr. Da målingen imidlertid ikke

Fig. 13 Afvigende typer. De to tilvenstre ved hovedvej 10 og den tredie ved Grindsted.
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begyndte netop på dette sted (udfor
Christianshavns vold, hvor den place-
redes), bærer den på baksiden en op
lysning herom. Det var meningen, at
der skulle opsættes nulpunktsten på
alle de tidligere stadsportes plads og
få år efter blev der da også rejst en på
rådhuspladsen (se fig. 12).

Fra de ovennævnte gængse og nor
merede typer findes der ved vore veje

en del af avvigende former, hvis frem
komst, historie og skildring dels vil fore
for vidt, dels ikke kan gores, men som
bor foreviges (fig. 13). Noget lignende
gælder de svenske exempler, der viser
noget ganske andet, udført i jern fra
svenske malmlejer og ofte forsynet med
store og kraftige (eller mindre) sten
røser, der tilsammen danner et kraft
tigt billede i landskabet (se fig. 14).

Fig. 14. Tre svenske typer med stenroser eller roselignende fundamenter;
den midterste af støbejern.

Fig. 15. Fire typer af Sten som vejvisere.
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Stenen som vejviser
Dette må i betydelig grad blive

historie, idet stenen som vejviser nok
kun kan have betydning der, hvor tra
fiken går langsomt (gående f. ex.),
eller hvor ganske særlige forhold taler
derfor.

Allerede i vejforordningen af 1793
krævedes det, at der opsattes vejvisere,
hvor flere veje mødtes, så det tydeligt
vistes, hvorhen vejene førte. Og der
føjedes til, at på hederne og ved dybe
sandveje skulle der ved hver 20 favne
plantes 2 træer eller sættes ellepæle
el. a. for at betegne landeveje, så at
disse, hvor vejene krydsede, kunne
skelnes fra de øvrige små veje.

At efterforske disse mærkers (stens?)
historie vil føre for vidt her, — vi vil
nøjes med at bringe nogle exempler
(se fig. 15). Den høje sten med ind
skriften 30 km fra Thisted, der står ved
Hurup Thy må påregnes at have været
en milesten el. 1., og selv om indskriften
ikke hører til de elegante, må det dog
nævnes som et godt eksempel, at den er
blevet bragt til fly funktion i stedet for
at gå i stenknusemaskinen. Lignende
oprindelse må tænkes om de 2 følgende,
af hvilke den med Kolding-indskriften
blot savner retningsbetegnelse for at
‘ære god. Den tredie er mere udstaf
feret end nødvendigt, men virker både
ved sin udstaffering og sin angivelse
af, at Nyborg og Vejle ligger hinanden
så nær, meget morsom; dette Nyborg

er naturligvis ikke købstaden på Fyn,
men en anden bebyggelse inde i Jyl
land. Betonbiokken med angivelse af
Danmarks grænse m. m. er en af de
nyeste i denne genre og sirligt udført
og turde være holdbar; at den alligevel
ikke har været funktionel god nok viser,
at der umiddelbart ved siden af den
har måttet opsættes een af de gængse
metalvejvisere; noget mangen anden
vejvisersten med indhuggede tal også
har måttet finde sig i for, at de vej-
farende har kunnet få ordentlig under
retning. Denne og andre lignende har
faktisk i bilismens tid fået ,,tavler”, så
ledes som Fr. II har omtalt det i 1592,
— alting går i ring og intet er nyt under
solen.

Som exempler på tilfælde, hvor lave
natursten på en både god og fin måde
og vel placeret har kunnet fungere som
vejvisere vises fig. 16 th., idet det dog
må tilføjes, at deres placering må være
særlig udsøgt (f. ex. på hjørner, i sti-
gafler o. 1.), og at skriften kræver me
gen vedligeholdelse; uden dette sidste
bliver de snarere generende end hjæl
pende.

Under betegnelsen stenen som vej
viser kan passende også nævnes de utal
lige navne- eller ,nærkesten, som er sat
foran ejendomme og bærer disses
navne; emnet er uudtømmeligt, og når
vi nøjes med et enkelt billedexernpcl
(se fig. 16 i midten), er det ikke, fordi
der ikke kunne bringes en masse andre,

Fig. 16. Sten ved 10,3 km. stenen mellem Viborg og Holstebro, angivende Jyllands midt
punkt (ty.); i midten navnesten og th. vejviser (Fejø).
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En oversigf over vejforskningen i England
og andre lande
Af W. H. Glan ville.

Bearbejdet og oversat af civilingeniør Georg Christiansen.

DK 625.7.001

I afhandlingen ,,A Survey of Road Research at Horne and Abroad” beskæftiger lederen af
det engelske vejlaboratorium W. H. Glanville sig med de resultater, man verden over har opnået
på vejbygningens område ved hjælp af forskningsarbejde. Afhandlingens første halvdel, der
omtaler forskningens organisation, økonomiske studier, geoteknik og betonveje, gengives her
efter ,,Contractors Record and Public Works Engineer” vol. 5 nr. 3 1953. I et senere nummer
af ,,Dansk Vejtidsskrift” følger afhandlingens sidste del, hvori omtales bituminøse materialer,
spørgsmål vedrørende is og sne på vej ene samt trafik- og sikkerhedsproblemer.

Forskningens organisation
Et lands økonomiske og sociale for

hold står i snæver forbindelse med be
tingelserne for samfærdsel inden for dets
grænser. Man lærte i skolen, at byer
og kulturcentre voksede op på let til
gængelige steder, og det gælder stadig.
Den udvikling, der i det sidste halve
århundrede er sket med transporten på
veje, viser klart denne transports betyd

ning og verificerer samtidig de teorier,
man havde om den.

Denne hurtigt voksende vejtrafik —

der nu økonomisk set er den mest be
tydende form for trafik i de fleste lande
— har skabt alvorlige problemer ved
rørende udgifterne til bygning og ved
ligeholdelse af tidssvarende veje. De
fleste steder har vejnettets modernise
ring ikke kunnet holde trit med trafik-

også nogle med morsommere indskrif
ter, men fordi den viste sten er vel-
placeret og uden for den gængse genre
(Hyldegaard, Hagebo o.s.v.). Også så
danne navnesten er med til at beånde
vejen for den vejfarende, foruden at
den jo har en meget praktisk værdi
især i svagt beboede egne, hvor det ci
svært at finde folk, man kan få til at
vise vej, eller hvor der ikke findes nogen
nummerering af ejendommene.

Også de geografiske sten kan være
vejvisere. På fig. 16 ty. vises således en
sten, der er rejst af turistforeningen for
Viborg og omegn ved vejen mellem
Viborg og Holstebro (nær 10,2 km
stenen); den fortæller, at her er Jyl
lands midtpunkt mellem Vesterhav og
Kattegat samt mellem Skagen og rigs
grænsen. Man forstår bedre sin geo
grafi, når en sådan oplysning er hugget

i sten, og står man på stedet, beriger
det en på en stærk og god måde, —

bedre end hvis det blot står angivet i
en turistforer. At de højeste punkter i
vort lands forskellige dele forlængst har
fået deres topografiske mærkesten
(Ejer Bavnehøj, Himmelbjærget, Gyl
denløves høj osv.) anføres kun for en
ordens skyld.

Til de topografiske sten må også reg
nes sådanne, som beretter om, at denne
by blev udskiftet i 1789 (eller andet
lignende), sådan som det er angivet i
Oppe-Sundby (Sjæll.), — og vel pla
ceret og behandlet turde de være exem
jiler til efterfølgelse; iøvrigt ligger de
vejenes egne sten nær (jævnfor avsnit
I ). De topografiske sten, der betegner
rigsgrænsen eller andre grænser samt
geodætiske målinger, ser vi på i et føl
gende avsnit.
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kens voksende krav. Denne skævhed i
udviklingen har medfart økonomiske
tab og ulykker af et sådant omfang, at
sikkerhedsproblemerne trænger sig
stærkt på.

De sidste 20-30 års videnskabelige
fremskridt har været så store, at en
vejingeniør i dag sjældent kan over
komme et større forskningsarbejde for
at løse de tekniske problemer, ban mø
der i sit daglige arbejde. Forsknings
arbejdet udføres naturligt af specialister
på særlige forskningsinstitutter, der le
des eller understøttes økonomisk af sta
ten. En sådan institution er i alminde
lighed — uanset under hvilket ministe
rium den sorterer — til en vis grad
selvstændig. I England findes et mini
sterielt departement for videnskabelig
og industriel forskning og en afdeling
heraf — Road Research Laboratory —

beskæftiger sig med spørgsmål vedrø
rende veje. Tilsvarende organisationer
findes i Indien og Sydafrika og er under
oprettelse på Ceylon. I U.S.A. og de
fleste europæiske lande er vejmyndig
hederne ansvarlige for forskning ved
rørende veje. Universiteternes andel i
dette arbejde er meget forskellig fra
land til land. I Schweiz foregår praktisk
talt al vejforskning på univeristeterne.
I Island og Tyskland er dette delvis til
fældet, medens universiteternes bidrag
er af mindre omfang i U.S.A., England
og Sverige.

R.R.L. undersøger problemer i for
bindelse med såvel materialer og køn
struktionsmetoder som trafik og sikker
hedsforanstaltninger. Arbejdet ledes af
Road Research Board og dets forskel
lige komiteer, hvis medlemmer kan give
råd om problemernes praktiske og teo
retiske sider. R.R.L. har et snævert sam
arbejde med transportministeriet og
kommunale myndigheder, med indu
strien og ,,The Royal Society for the
Prevention of Accidents”, med motor-

organisationerne og politiet. Da pro
blemerne ved bygning al veje og flyve-
pladser er nært beslægtede, samarbejder
man med luftfartsministeriet. Forsy
ningsministeriet er interesseret i udvik
lingen af hurtige konstruktionsmetoder
til anvendelse i nødssituationer. Endnu
flere ministerier søger bistand hos
R.R.L., og mange af dem er repræsen
teret ved R.R.B.’s møder.

Forskningsarbejde udføres bl. a. i
samarbejde med vejtj ære-, gummi- og
cementindustrien. Halvdelen af udgif
terne hertil betales al industrien, og
halvdelen af de pågældende komiteers
medlemmer vælges al industrierne, der
dog også selvstændigt udfører viden
skabeligt arbejde.

Undersøgelser af vejtjæres ældning
har rejst nogle komplicerede organiske
problemer, som universitetet i Oxford
søger at løse og enkelte andre universi
teter arbejder ligeledes med vejproble
mer.

Statens årlige tilskud til R.R.L. ud
gør for tiden ca. £ 300.000, der er en
særlig del af regeringens bevilling til de
partementet for videnskabelig og indu
striel forskning.

R.R.L. er særlig kendt for sine for
søg i sand målestok. Behovet for så
danne forsøg viste sig på et tidligt tids
punkt af laboratoriets virksomhed, da
man fandt stor uoverensstemmelse mel
lem laboratorieforsøg med materialer til
overfladebehandling og materialernes
egenskaber på den færdige vej.

I U.S.A. udfører ,,Bureau of Public
Roads” et stort forskningsarbejde om
fattende vejbygning, vedligeholdelse,
trafik og sikkerhed. Desuden har hver
stat sit eget vejlaboratorium, der for
trinsvis fører kontrol. Enkelte som f. eks.
laboratorierne i Californien, Oregon og
Iowa udfører også videnskabeligt ar
bejde. B.P.R. har 5 afdelinger af hvilke
,,The Division of Physical Research”
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er ansvarlig for alt arbejde vedrørende
materialer og konstruktionsmetoder.
,,The Division of Highway Transport
Research” arbejder med trafik- og sik
kerhedsproblemer. Undersogelser af
vejes levetid og okonomi i forbindelse
med vejbygning og vedligeholdelse hø
rer under ,,The Division of Finance
and Administration”, der også beskæf
tiger sig med finansieringssporgsmål.

B.P.R. samarbejder med ,,Highway
Research Board”, offentlige myndighe
der, industrien og universiteterne. F.
eks. har man siden 1946 foretaget un
dersøgelser af dimensioneringsmetoder
for ikke stive belægninger i forbindelse
med H.R.B. og ,,The Asphalt Insti
tute”.

H.R.B. er en afdeling af ,,The En
gineering and Industrial Research Divi
sion of the American National Research
Council”, og dets formål er at samle
forskningsresultater og udbrede kend
skabet til dem. Det offentliggør resul
taterne, arrangerer diskussioner, opret
ter komiteer til planlægning af under
søgelser og koordinerer — i forbindelse
med B.P.R. og staterne — de forskel
lige arbejder. H.R.B. er ikke en stats
institution, men understøttes af staten
gennem B.P.R.

Amerikanske industriorganisationer
udfører et stort arbejde for at forbedre
produkterne og den måde, de anvendes
på. Det gælder således de store olie.
selskaber, tjæreindustrien, cementindu
strien (i forbindelse med ,,The Ameri
can Society for Testing Materials”) og
skærveindustrien.

I Schweiz er forskningen koncentre
ret i universiteterne i Zürich og Lau
sanne. Desuden modtager vejingenior
foreningen og andre interesserede insti
tutioner 50.000 fr. årligt af staten i
perioden 1950—54 som en opmuntring
til videnskabeligt arbejde.

Det italienske vejlaboratorium er en
af motororganisationerne uafhængig in
stitution, der delvis finansieres af disse,
delvis drives på kommerciel basis. Det
er imidlertid nært forbundet med mini
steriet for offentlige arbejder og provin
sernes vejmyndigheder.

I Belgien finansieres ,Centre de Re
cherches Routieres”, der er oprettet af
vejentreprenørerne, af en afgift på
0,5 % af de samlede udgifter til vejbyg
ning og lignende arbejder.

I Portugal findes ikke et specielt vej-
laboratorium, men man har udmærke
de laboratorier for beton og geoteknik.
Vejmyndighederne lader foretage un
dersøgelser af specielle problemer.

Det spanske vejlaboratorium har en
selvstændig ledelse og er en del af den
tekniske højskole, der administreres af
ministeriet for offentlige arbejder.

I Tyskland er forholdene i støbe-
skeen. Indtil for nylig fandt forsknings
arbejdet sted på de tekniske højskoler
og resultaterne samarbejdedes af et sel
skab, der afgjorde hvilke problemer, der
skulle undersøges, og hvor undersøgel
serne skulle finde sted. I de seneste år
er der under transportministeriet opret
tet en særlig organisation for vejforsk
ning, der nu har et laboratorium under
bygning. Forholdet mellem den gamle
og den nye organisation er endnu ikke
afklaret.

I Tyrkiet foregår en hurtig udvikling.
I 1950 oprettedes ved Marshallhjælp
en organisation, der havde B.P.R. som
forbillede. Den er et departement under
direktoratet for vejbygning og har fire
afdelinger, een har at gøre med mate
rialer, en anden med planlægning, en
tredie med opmåling og projekter til
veje, og en fjerde med broer. Den først
nævnte afdeling foretager også økono
miske studier. Et andet departement
under samme direktorat har at gøre
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med trafik og sikkerhed og et tredie be
skæftiger sig med brug og reparation af
vejbvgningsmateriel, der ikke laves i
Tyrkiet. Endvidere bygges forsogsveje
inden for direktoratets normale budget.
Man har planlagt at forøge landets vej-
længde, der nu er 27.500 miles til
125.000 miles. Foreløbig vil man fuld-
føre 14.000 miles hovedvej i løbet af
9 år.

Det svenske vejinstitut udfører stør
stedelen af vejforskningen i Sverige.
Enkelte undersøgelser finder sted på de
tekniske højskoler i Stockholm og Göte
borg. I instituttets bestyrelse findes re
præsentanter for såvel teknisk viden
skab, praktisk vejarbejde som industri.

Erfaringerne har vist, at forskningen
kan organiseres på forskellige måder.
Her skal ikke fremhæves nogle organi
sationsformer på andres bekostning;
men det skal understreges, at en betin
gelse for resultatrig forskning er et in
timt samarbejde mellem videnskab og
praksis.

En vejforsknings-organisations ho
vedopgave er naturligvis forskning, men
efterhånden som dens erfaring vokser,
bliver den naturligt det sted, man hen
vender sig for at få råd og oplysninger
om de nyeste resultater. Således kan en
moderne og effektiv institution komme
til at betyde meget for forbedringen af
vejenes kvalitet og for løsningen af tra
fikproblemer.

Forskningen finansieres forskelligt
verden over. De beløb der anvendes her
til er ligeledes vidt forskellige, og de
giver et indtryk af forskningens stade i
de pågældende lande.

I U.S.A. finansieres den federale vej-
forskning af ,,1’/2 % fondet”, d.v.s. at
i ‘/2 % af statens tilskud til vejarbejder
går til forskning. Det beløber sig til Ca.

£ 2.000.000 om året, og regeringens
vej departement tegner sig for et lignen
de beløb. I England andrager regerin
gens bidrag til forskningen ca. 0,4 %
af udgifterne til vejbygning og vedlige
holdelse. De tidligere nævnte 0,5 % i
Belgien går til forskning af materialer
og metoder, medens trafik- og sikker
hedsproblemer holdes uden for. 11952
anvendtes i Tyskland Ca. 0,1 % af sta
tens byggefonds til forskning, i Holland
ca. 1 %, Italien ca. 0,05 , i Norge Ca.
0,4 , i Spanien ca. 0,1 , i Sverige
Ca. 0,2 % og i Tyrkiet ca. 0,4 %.

Det er ikke rigtigt udelukkende at
lade forskningens finansiering være af
hængig af udgifterne til nyanlæg og
vedligeholdelse. Forskningsarbejdet
burde nærmere sættes i relation til,
hvad det koster at bruge vejene. I Eng
land bruges nu godt 1.000 millioner £
årligt til transport på veje, og samfun
dets udgifter forårsaget af færdselsulyk
ker skønnes til mere end 100 millioner £
pr. år.

Hvis et problem er løst i et land, er
det vigtigt, at resultaterne bliver gjort
tilgængelige, så man undgår, at der an
dre steder ofres tid og penge på det
samme problem. Hertil er den tekniske
litteratur et udmærket hjælpemiddel og
specielt velegnet er hefter som ,,Road
Abstracts” og ,,Highway Research Ab
stracts”. Endvidere er personlig kontakt
mellem forskere fra forskellige lande af
stor betydning. I denne forbindelse skal
nævnes det værdifulde arbejde, der ud
føres af ,,The Permanent Association of
Road Congresses”.

Forskningscentrerne beskæftiger sig
også med standardiseringsspørgsmål,
hvis betydning stadig er voksende. Man
ge komiteer under FN’s økonomiske og
sociale råd arbejder med samme spørgs
mål og baserer ofte deres virksomhed på
tekniske forskningsresultater.
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Økonomiske studier
Trafikstuvninger forårsager forskel

lige tab; men det er kun økonomisk
forsvarligt at fjerne årsagerne, hvis ud
gifterne hertil er mindre end de udgifter
og tab, som ulemperne forvolder.

Medens R.R.L. først for nylig har
påbegyndt økonomiske studier, findes
en omfattende amerikansk litteratur om
emnet. I U.S.A. begyndte man med at
undersøge dækslid, benzinforbrug og
forskellige belægningers indflydelse på
kørselens økonomi. Senere har man ud
ført forsøg på vejene for at studere an
dre faktorers betydning. R.R.L. har for
nylig målt virkningen af trafikstuvnin
ger på benzinforbruget, et problem, der
også undersøges af ,,The British Trans
port Commission”.

U.S.A.’s største indsats ligger antage
lig i studier af udgifterne til og holdbar-
heden af veje. En kommite under
H.R.B. overvåger staternes vejudgifter
og stiller forslag om større eensartethed.
B.P.R. offentliggør et ..pristal” for ved
ligeholdelsesarbej der, hvoraf fremgår de
almindelige prisændringers indflydelse
på vejarbejder.

Belægningernes holdbarhed undersø
ges på typiske veje (5-20 miles lange
,,control sections”). Enkeltheder om
alle arbejder på disse strækninger ind
registreres og middellevetiden skønnes.
På dette grundlag forudsiges eksisteren
de vejes levetid og de fremtidige ved
ligeholdelsesudgifter.

R.R.L. har på tilsvarende måde fået
et skøn over forskellige belægningers
holdbarhed, men manglen på detaille
rede oplysninger specielt vedrørende
blandingsforhold — begrænser stærkt
undersøgelsernes værdi.

Hovedformålet med de fleste af disse
økonomiske undersøgelser er at skaffe
oplysninger, der muliggør en rationel
anvendelse og fordeling af de til rådig

hed værende midler. Adskillige forhold
foruden ovennævnte må tages i betragt-.
ning. F. eks. må man kende udgifterne
til en udvidelse, samt hvilken virkning
den vil have på trafikken m. h. t. ind
vundne vogn- og passagertimer og m.
h. t. ændringer i ulykkernes antal og
omfang. Dernæst må disse forhold om
sættes til besparelse i benzin, vedligehol
delse af køretøjer, m. m. Dette må igen
udtrykkes i penge og sammenlignes med
udgifterne til den påtænkte ændring af
vejen.

Sådanne økonomiske overvejelser an
befales af B.P.R. og har blandt andet
været til stor hjælp ved beregningen af
afgifterne for kørsel på told-veje i
U.S.A. og for skønnet af sådanne vejes
økonomiske berettigelse.

Endelig skal nævnes, at disse økono
miske overvejelser har stor betydning
for forskningsarbejdet, idet de viser pro
blemernes relative betydning. Man ser
således, hvilke spørgsmål, der berettiger
et stort forskningsarbejde, og hvor store
nationalokonomiske besparelser forsk
ningsarbejdet kan give anledning til.

Her er kun nævnt få eksempler på
okonorniske studier; men R.R.L. har en
bibliografi — omfattende alle økonomi
ske forhold i forbindelse med veje
under forberedelse.

Geoteknik
Vejingeniørens og bvgningsingenio

rens geotekniske problemer har meget
fælles. Flere geotekniske institulter —

f. eks. i Delfi, Stockholm, Gent og Zü
rich — beskæftiger sig derfor med vej-
problemer. I U.S.A. er de offentlige
myndigheder — gennem Bureau of Pu
blic Roads og U.S. Corps of Engineers
— særligt aktive, mens i England des
uden et stort antal private organisatio
ner beskæftiger sig med geotekniske pro
blemer.
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Vejgeoteknikkens udvikling i et land
påvirkes af dets geologi, klima og trafik.
F. eks. er studiet af frostskader aktuelt i
Skandinavien og Schweiz, yngre aflej
ringers bæreevne i lavlande og jord-
stabilisering i U.S.A.

Vejes bæreevne. I slutningen af 30-
erne indtraf en stigning i anlægs- og
vedligeholdelsesudgifterne til veje, og
vejskader forårsaget af trafikens vækst
tiltog i omfang. Det blev for dyrt at
bygge veje efter de gængse metoder, og
vedligeholdelsesudgifterne måtte bringes
ned ved at tilpasse konstruktionen efter
underbunden og trafikken.

Man har antagelig for ringe viden
om, hvad der rent elementært sker i en
vej, der trafikeres, til at man nu kan
opstille brugbare teoretiske dimensio
neringsmetoder. Derfor søger man i de
fleste lande at udvikle empiriske meto
der. I Europa undersøger man f. eks.
underbundens og vejes bæreevne ved
belastningsforsøg med plader. I Eng
land og U.S.A. beskæftiger man sig sær
ligt med undersøgelser af eksisterende
veje og forsøgsveje.

Alle de foreslåede mere eller mindre
pålidelige empiriske metoder har to
mangler. For det første savner man
kendskab til de fugtigheds.- og tætheds
betingelser, hvorunder jorden skal pro
ves, og for det andet er måderne, hvor
på trafiken klassificeres, meget mangel
fulde. Begge disse forhold studeres nu
i England og U.S.A.

I Sverige forsøger man at løse dimen
sioneringsproblemet a.d elasticitetsteo
retisk vej både i relation til den krum
ningsradius og de forskydningsspæn
dinger et hjultryk forårsager. Endnu
savner man erfaringer om metodens
praktiske anvendelighed.

I England og U.S.A. undersøger
man, hvorvidt konstruktionen af vejes
underbygning kan mekaniseres. Det

har i U.S.A. ført til bygningen af vibra
tionsmateriel og af forskellige selv-
drevne udlægningsmaskiner, der arbej
der med stor kapacitet og nøjagtighed.

Dynamiske undersøgelser. For krigen
påbegyndte Dagebo i Tyskland forsøg
for at finde en eventuel sammenhæng
mellem jordens bæreevne og de hastig
heder, hvormed vibrationer fremkaldt
af en lavfrekvens vibrator forplantede
sig i jorden. Dette arbejde har foran
lediget andre til at anvende en tilsva
rende forsogsteknik på selve vejkon
struktionen. De ‘hollandske Shell labo
ratorier har konstrueret en vibrator, der
— anvendt på vejens overflade — giver
nyttige oplysninger om såvel vejens
som underbundens egenskaber.

Kræfter og forskydninger i vejkon
struktionen. Adskillige instrumenttyper
anvendes til verifikation af de forskel
lige teorier for de al trafikken forårsa
gede kræfters udbredelse i en vejkon
struktion. Til måling af indre kræfter
i betonkørebaner har R.R.L. og Ame
rican Bureau of Standards udviklet et
instrument med modstandstråde. Sam
me formål har et ved Purdue Univer
sity konstrueret instrument, der er ind-
støbt i plastic. R.R.L. måler endvidere
statiske kræfter med et ,,vibrating wire
gauge” og midlertidige kræfter med et
piezo-elektrisk instrument. Skønt in
strumenternes tilstedeværelse i køn
struktionerne uvægerligt medfører fejl,
har man fået værdifulde oplysninger
om størrelsesordenen af de kræfter, tra
fiken forårsager.

Jordarbejde. Tre problemer af sær
lig interesse 1. komprimering, 2. sæt
ninger, 3. skråningers stabilitet, den
mest økonomiske skræntvinkel samt ud
vælgelsen af dæmningsfyld.

Et stort fremskridt til forståelsen af
komprimeringens natur blev tidligt
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gjort i U.S.A., da R. R. Proctor på
viste, at der for de fleste jordarter —

ved et hvilket som helst komprimerings
arbejde — findes eet bestemt vand
indhold, ved hvilket den pågældende
jordart lejer sig tættest. Dette forhold
har været grundlaget for de senere un
dersøgelser. I U.S.A. har man ofret
udviklingen af svære gummihjulstrom
ler særlig opmærksomhed, og for tiden
udføres grundlæggende forsøg angåen
de komprimering v. b. a. vibrationer.

Man bar nu noget kendskab til hvil
ket komprimeringsmateriel, der er bedst
egnet til forskellige jordarter. For tiden
beskæftiger man sig fortrinsvis med
meget tunge tromler og nyt komprime
ringsmateriel samt med studiet af for
udsætningerne for opnåelsen af en god
komprimering. England har ydet et
væsentligt bidrag til udviklingen, me
dens der i det øvrige Europa kun er ud
ført mindre komprimeringsforsog i
Sverige og Belgien.

Når en vandmættet jordart udsættes
for tryk vil der foregå en vandudpres
ning ledsaget af en rumfangsændring
(kønsolidering). På grundlag af Ter
zaghi’s konsolideringsteori kan man —

ved hjælp af forsøg med intakte prøver
— få kendskab til størrelsesordenen af
de konsolideringssætninger en dæm
ning vil give anledning til. Man er i
de senere år kommet ind på at kontrol
lere stabiliteten under jordarbejdets
udførelse ved måling af porevandstryk
ket; og sætningerne fremskyndes nu
ved hjælp af lodrette dræn.

Vedrørende skråninger har man for
trinsvis beskæftiget sig med teoretiske
metoder til stabilitetsundersøgelser og
metoder til bestemmelse af jordens for
skydningsstyrke. Store dæmningsskred
i U.S.A., Sverige og Tyskland har vakt
interessen for stabilitetsundersøgelser,
og for tiden er den svenske metode me
get anvendt. Overalt har man vist stør

interesse for måling af jordens forskyd
ningsstyrke, og de mest anvendte me
toder er nu den triaksiale trykprovning
og vingeforsøg i marken.

Jordens vandindhold og dræning.
Da underbundens mekaniske egenska
ber fortrinsvis er betinget af dens vand
indhold, er det vigtigt at vide 1) hvor
meget jordens vandindhold kan ændre
sig og 2) hvorledes disse ændringer på
virker jordens mekaniske egenskaber.

For at løse det første problem må
man klarlægge, hvilke faktorer der be
tinger vandets bevægelser i jorden.
Agronomer i U.S.A. har i mange år
beskæftiget sig med samme problem,
og deres resultater kommer nu ingenio
rerne til gode. Således har Buckingham
som den første undersøgt jord-vand
systemets termodynamik. R.R. L. har
nu udviklet en metode til forudbestem
melse af jordens vandindhold under en
tæt vejoverflade, og lignende under
søgelser foretages i Frankrig. Endnu
har man ikke undersogt vanddampes
bevægelser forårsaget af temperatur-
forskelle. Forholdet er imidlertid af
stor betydning i tropiske og subtropiske
egne og er i U.S.A. genstand for nær
mere studier (thermo-osmose).

I England, Sydafrika og Kanada
undersoges vandets bevægelser under
langstrakte fundamenter i marken. I
Australien går man en anden vej, idet
man ved ‘hjælp af statistiske metoder
søger at finde, hvilken betydning kli
maet og jordens egenskaber har på
vandmængden under vejen.

Alt i alt har man fået større kend
skab til de faktorer, der betinger jor
dens afvandingsforhold. I de senere år
har bl. a. Building Research Station
i England studeret træer og anden ve
getations virkning på jordens vand
indhold, og det har vist sig, at beplant
ninger langs vejene kan forårsage al
vorlige vej skader.
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Jordstabilisering. I almindelighed
opbygges vej ens bærende del af sten
efter Macadams og Telfords princip
per. I mange tilfælde er det mere øko
nomisk at anvende den jord, der fore
findes på stedet, hvis den kan forbed
res og derved blive modstandsdygtig
overfor klima og fugtighed. Denne for
bedring kan ske ved tilsætning af
cement, bitumen eller andre stabiisa
torer.

I begyndelsen af dette århundrede
var der i U.S.A. et voksende behov for
veje gennem tyndt befolkede egne,
hvor sten ikke fandtes i tilstrækkelige
mængder, og man kom således ind på
den stenløse vejkonstruktion. Først i
slutningen af 3Oerne blev et virkeligt
forskningsarbejde sat i gang med for
søgsveje og laboratorieundersøgelser.
Heri deltog også fabrikanterne af de
forskellige stahiliseringsmidler. Frem
hæ:ves bør det arbejde, der udførtes af
,,Portland Cement Association of Arne
rica” og ,,State Highway Departement
of North and South Carolina”. Meka
nisk stabilisering blev særlig undersøgt
af ,,Public Roads Administration” og
enkeitstaternes vejmyndigheder, me
dens calciumklorids virkninger blev
undersøgt på universiteterne og af fa
brikanterne. Forskellige olieselskaber i
U.S.A. og Europa har undersøgt stabi
lisering med cutbackasfalt og i mindre
grad med emulsion.

I U.S.A. har man overstået det eks
perimenterende stadium, og interessen
har vendt sig mod beregning af den
stabiliserede underbygnings tykkelse.
Militæret er optaget af at udvikle me
toder til hurtig bygning af stabiliserede
veje.

Engelske undersøgelser begyndte i
1938 og har siden tiltaget i omfang.
Man har fundet cementstabilisering
bedst egnet for engelske forhold, og ad
skillige steder bygges nu sådanne stabili

serede boligveje. Såvel R.R.L. som mili
tæret arbejder på at skabe maskiner, der
er velegnet til stabiliseringsarbejder.

I det øvrige Europa har man ikke
ofret jordstabiliseringen så megen op
mærksomhed. I Skandinavien har man
interesseret sig for mekanisk stabilise
ring, mens man i Frankrig og de fran
ske kolonier desuden har givet sig af
med bitumenstabilisering. Cementsta
bilisering har vundet nogen udbredelse
i Portugal, Czekoslovakiet og Tyskland,
hvor den under krigen blev anvendt til
bygning af flyvepladser og nu som
i England — til boligveje.

Afledning af overfladevand. Forsk
ningsarbejdet på dette område sigter
mod udarbejdelsen af dimensionerings
formler for rørledninger. Der foretages
a’nalyser af nedbørsstatistik og under
sogelser af hvilke faktorer, der betinger
forholdet mellem nedbør og afløb, samt
af rørledningers hydraulik.

Problemet er særlig aktuelt i tæt be
byggede egne og forskningsarbejdet er
mest fremskredet i U.S.A., England og
Vesteuropa. Tidligere foretog embeds
ingeniørerne i England undersøgelser
til eget brug; men for nylig har R.R.L.
koordineret de forskellige undersøgel
ser. I U.S.A. foregår et lignende sam
arbejde, mens de franske undersøgelser
fortrinsvis er af hydraulisk karakter.

Stenmaterialer. Følgende områder er
fortrinsvis genstand for forskning: a)
Produktionsmetode, b) Prøvernetode,
c) Stenenes virkemåde i vejen og d)
Særlige krav betinget af klimaet m. v.

a) Der er tidligere foretaget en del
teoretiske undersøgelser af de funda
mentale love for knusning og harpning,
og i Tyskland, U.S.A., Sverige og
U.S.S.R. er der eksperimenteret med
forskellige maskiner for at finde for
bindelsen mellem kraftforbruget og
kvaliteten af det færdige produkt. Der
er imidlertid brug for mere systematiske
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undersøgelser, særlig før at finde frem
til den mest økonomiske form før pro
duktionen af de i vejbygningen fore
trukne skænestorrelser. R.R.L. beskæf
tiger sig i ojeblikket med maskiner til
såvel skæntknusning søm harpning.

b) Et stort arbejde er udført før at
finde metoder til bestemmelse at sten-
materialernes kemiske og mineralogiske
sammensætning og til bestemmelse af
fysiske egenskaber som kornstorrelse
fordeling, kornform, tæthed, modstand
med knusning, slag og forvitring samt
klæbeevne for systemet bindemiddel
sten.

Rundt om i verden anvendes mange
metoder til bestemmelse af disse egen
skaber. Metoderne giver forskellige ab
solutte værdier, men er dog brugbare,
når de giver samme relative værdier.
Litteraturen om emnet er så omfatten
de, at de fleste bibliografier er ufuld
stændige.

Man har endvidere forsogt at finde
en sammenhæng mellem stenenes op
rindelse og deres fysiske egenskaber og
egnethed som vejmateriale. Bestræbel
serne har imidlertid ikke givet praktisk
anvendelige resultater.

c) Mange vejingeniorer har sikkert
en vis erfaring med hensyn til forskel
lige stenmaterialers egnethed til vej-
bygning; men der findes kun få syste
matiske undersøgelser. Både i U.S.A.
og Sverige mener man at have påvist
en vis forbindelse mellem stenmateria
lers mekaniske egenskaber med hensyn
til tromling og vejens kvalitet. B.P.R.
anbefaler forskellige grænser for styrke
egenskaberne svarende til forskellige
belægningstyper. I England har for
søgsstrækninger vist, at stenmateriale,
der er velegnet i een belægning, kan
være dårligt i en anden belægnings
type. Man har ikke fundet nogen sim
pel forbindelse mellem resultaterne af
mekaniske pruver og stenenes egenska

ber i vejen. Et stort forskningsarbejde
er derfor påkrævet, for man får klar
hed over, hvilke egenskaber der betin
ger stenenes egnethed, og hvorledes
disse egenskaber måles.

Man har heller ikke fundet nogen
forbindelse mellem betons og stenma
terialers styrker, forudsat at stenmate
rialet er normalt. Det er tænkeligt, at
stenenes elastiske og termiske egenska
ber har nogen betydning. Der findes en
omfattende amerikansk litteratur om
kemisk reaktion mellem visse stenma
terialer og cement med højt alkaliind
hold.

d) I meget kolde egne kan frosten
forårsage skader på stenmaterialerne
og i troperne forekommer kemiske an
greb og skader som følge af varme-
udvidelse og sammentrækning ved
pludselig afkøling. I U.S.A., Tyskland
og U.S.S.R. er udført en del forsøg ved
rørende frostens indflydelse på stenma
terialernes egenskaber, men en samlet
oversigt over resultaterne foreligger
ikke. Det ser ikke ud til, at de tempera
turer stenmaterialerne nonnalt udsæt
tes for i blandeanlæg har nogen skade
lig virkning.

Mangel på hårdt stenmateriale er et
stort problem i mange tropiske egne.
Man tilstræber der at udvikle konstruk
tionsmetoder, der tillader anvendelsen
al materialer som latent, koral, kalk
sten og forvitret granit, hvis eneste fæl
les egenskab er ringe mekanisk styrke.

Betonveje
Størstedelen af de resultater vedrø

rende betonforskning, mange lande kan
fremvise, kan direkte anvendes i vej
bygningen. De fleste vejlaboratorier be
skæftiger sig med betonveje og fore
tager omfattende undersøgelser på
dette felt. Særlig opmærksomhed kræ
ver de amerikanske resultater, der er
opnået af enkeltstaternes vejmyndighe
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der, B.P.R., Bureau of Reciamation,
U.S. Corps of Engineers og Civil Aero
nautics Administration.

Cement. I de senere år har fabrika
tionen og sammensætningen af almin
delig portlandcement ikke været gen
stand for store ændringer. I nogle lande
undersoger man, hvorvidt andre fabri
kationsmetoder kan ændre cementens
kemiske og fysiske sammensætning.
Væsentlige forbedringer af kvaliteten
og ensartetheden har man endnu ikke
opnået; men man har produceret spe
cialcementer med tidligt udviklet styr
ke, ringe varmeudvikling under afbin
dingen og stor modstandsdygtighed
over for sulfater. Interessant er den
franske produktion af ekspanderende
cement, den belgiske slaggecement, den
forogede produktion af Al-cement i
Frankrig og de engelske portlandce
mentklinker, der fås som biprodukt fra
svovlsyrefabrikationen.

I mange lande, fortrinsvis England
og Sydafrika, har man beskæftiget sig
meget med fysisk provning af cementen.

Tilslagsmaterialer. I de senere år er
der i England, Island og Australien
gjort et stort arbejde for at finde de
bedst egnede gradueringer af tilslaget.
Man kan med en cementfattigere be
ton opnå storre stabilitet, når nogle
kornstorrelser mangler. Det kræver
imidlertid en meget omhyggelig pro
portionering, og udgifterne hertil må
også tages i betragtning.

Interessen for den ,,alkaliske reak
tion”, der forårsager store odelæggel
ser af betonen, har i U.S.A. og Austra
lien givet anledning til igangsættelse af
et forskningsarbejde. Visse tilslagsma
terialer indeholder kiselsyre, der kan
reagere med overskydende alkalier fra
cementen. Man har fremstillet alkali
fattig cement og også opnået nogen
forbedring ved tilsætning af puzzolan;
men problemet er langt fra løst.

Proportionering og egenskaber. Der
er ringe enighed om, hvilke krav man
skal stille til beton, og hvorledes de skal
opfyldes. Nogle dimensioneringsmeto
der er så indviklede, at kun erfarne be
toningeniorer kan bruge dem, medens
andre — som bl. a. den af R.R.L. ud
viklede med simplere og mindre
eksakte fremgangsmåder fører til et pas
sende resultat.

Betonens bearbejdelighed bedøm
mes ligeledes efter vidt forskellige cm
piriske metoder, hvis begrænsning viste
sig, da man begyndte at vibrere. Det
har foranlediget, at man i Sverige og
Frankrig har påbegyndt studiet af be
tons rheologiske egenskaber.

De fleste proportioneringsmetoder
går ud på at opnå en given trykstyrke,
at forhindre kemiske angreb, frostska
der eller hvad der nu kan være aktuelt.
Luftindblandet beton har særlig i
U.S.A. — hvor den bruges meget i
vej bygningen — været genstand for
intensiv forskning. Dens største fordel
er forøget bearbejdelighed og mindre
frostfolsomhed. Iøvrigt er der inden for
vej bygningen opstået en tendens til at
bedømme betonen efter dens forskyd
nings- og bøjningsstyrke.

Projektering 4 betonveje. Det vig
tigste problem er at bestemme tykkelsen
af betonbelægningen, hvilket kan gøres
ved en spændingsberegning eller ved
sammenligning med eksisterende beton-
veje. I 1926 fremsatte Westergaard en
teori for beregning af spændingerne i
en betonplade under hensyntagen til
underbundens eftergiven. Den bruges
stadig med nogle få ved forsøg be
stemte — ændringer. En nyere metode
går ud på at undersøge spændingsfor
delingen i et to- eller trelags elastisk sy
stem. I Sverige har Bergstrom udviklet
en fremgangsmåde til beregning af de
spændinger en symmetrisk belastning
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på en plade forårsager i et elastisk halv-
rum.

Teorierne er endnu ikke så velfun
derede, at man ved projekteringen ude
lukkende tør stole på dem, og forsøgs
resultater fra proveveje er derfor af stor
betydning. En — hvad antal af varie
rende pladetykkelser angår — særlig
bemærkelsesværdig provevej findes i
England. Forsøgene der har vist, at den
armerede beton er den uarmerede langt
overlegen, og at armeret beton under
gunstige omstændigheder er udmærket
på kun 3”-4”.

Hvad angår flvvepladser, hvor hjul
trykkene er meget store, må man ekstra
polere ud fra tidligere erfaringer. Det
amerikanske militær har dog anstillet
praktiske forsøg og fundet, at en 20”
tyk beton på lerbund kunne tåle gen
tagne hjultryk på 150.000 ih., me
dens en 18” tyk plade var uanvendelig.

Jo færre tværfuger, der er i en beton
vej, des mindre er anlægsudgifterne og
des behageligere er vejen at køre på. I
England findes på Longford—Stan
well vejen fugeafstande mellem 45 ft.
og 700 ft. og vejen er efter 3 års brug
i god stand. I U.S.A. har seks stater
bygget veje, hvor afstanden mellem
tværfugerne går op til 800 ft. Efter 5
års brug havde fugerne lukket sig, men
der var ikke indtrådt brud. Yderligere
tre armerede belægninger er udlagt,
hvoraf en har 1.000 ft. fugeafstand og
er tilfredsstillende efter 10 års brug.

Forspcendt beton. Den ældste vej-
strækning med plader af forspændt be
ton findes i Frankrig på ramperne til
broen ved Luzancy. Den efterfuigtes
af andre strækninger i Frankrig og
England. Da den begrænsede erfaring
tyder på, at forspændt beton er kon
kurrencedygtig med de hidtil anvendte
betonvejskonstruktioner, har man i
England (R.R.L. og Concrete Asso
cition of the United Kingdorn) og i

mindre grad i Frankrig og U.S.A.
iværksat et forskningsarbejde. Det
drejer sig fortrinsvis om at klarlægge,
hvor stor en reduktion i forspændingen
friktionen mellem pladen og jorden gi
ver anledning til, og til deformationer
nes fordeling, særlig deformationerne i
længderetningen forårsaget af forspæn
dingen.

Beton?naskiner. I Europa, hvor beto
nen udfores mindre fugtig og bearbej
delig end i U.S.A., har man i højere
grad end der studeret betonblanderes
effektivitet. Det har vist sig, at den af
hænger af hvor fugtig betonen er. For
søg i forbindelse med bygningen af
autostradaerne i Tyskland viste, at de
tailer som blandetromlens længde og
bladenes udformning betød mere for
kraftforbruget og betonens kvalitet end
hianderens størrelse og type. I Danmark
og Sverige har man fornylig fundet,
at blandere, der tommes ved tipning,
giver en mindre eensartet beton end
andre blandere. Dette er bekræftet af
engelske forsøg, der desuden viste, at
eensartethed inden for een blanding
ikke nødvendigvis medfører eensartet
hed mellem følgende blandinger.

Effektiviteten af maskiner til vibre
ring af beton er i Tyskland uden af
gørende resultat sammenlignet med
stampernaskiners. Det vigtigste resultat
af engelske undersøgelser er, at maski
ner med en lavere frekvens og større
amplitude har større dybdevirkning
end de gængse. Det betyder, at maski
nerne kan laves enklere og mere robuste,
end det nu er tilfældet.

Materialbevarende provning af be
tonveje. Den hastighed, hvormed en
vibration eller anden impuls forplanter
sig i et legeme afhænger af dets elastici
tetsmodul, tæthed og Poisson’s forhold,
størrelser der giver et mål for betons
kvalitet.
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HUNO RASMUSSEN
ingeniør & Entreprenør

*

Telefon Aalborg 7773

,,Nordmark” pr. Gug

Akfs. Randers Asfaif- & Tjærefabrik
Telf. 2099 111111 Telf. 2099

III’’ III’

Vejtjære Pulver-materialer Asfaltemulsion

ROSKILDE

MASKINFABRIK

Emil Andersen

Tlf. 1429

Privat: Tlf. 2465

Roskilde

ALLAN SVENDSEN

AL VOGNMANDSKØRSEL

med 3h/2_5h/2 Tons Vogne m. Tip

Leverandør al Vejmaterialer

ROSKILDE Tlf. 2969
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Amtsvejinspeldør M. L. Troelsen
29. februar 1880—28. marts 1954.

Martin Laurids Troelsen fodtes i
Ikast som landmandsson og blev stu
dent fra Lyceum 1899, eksaminand
1900, cand, phil. 1901 og cand, polyt.
1907.

I 1907—08 var Troelsen ansat ved
Det danske Hedeselskab, Viborg, 1908
—17 var han teknisk assistent ved
Ringkobing amts vej væsen, og fra 1.
juli 1917 beklædte han stillingen som
amtsvejinspektor i Aalborg amt, indtil
han trak sig tilbage 1. januar 1947
efter næsten 30 års travl virksomhed.

Troelsen var medlem af amtsvej
inspektorforeningens bestyrelse 1933—
39, var sagkyndig ved flere landvæsens
kommissioner, ligesom han ofte fun
gerede som skønsmand og var opmand
i arbejdsstridigheder.

Principielt kan samme provemetode
anvendes på alle betonbygværker, incl.
betonveje. Soniscopet er udviklet i
Kanada; men det apparat R.R.L. —

som på dette område er forende i
Europa — har konstrueret efter lig
nende principper er mere nøjagtigt.
Det engelske apparat er beregnet til
måling af ultralydbolgers udbredelses
hastighed i tynde betonkonstruktioner.
Et meget omfattende arbejde var nod
vendigt for at finde tryk- og bojnings
styrkens afhængighed af den målte ha
stighed samt hvilke faktorer der yder
ligere påvirkede den. Man er nu ved
at konstruere et instrument til måling
på betonveje. Det adskiller sig fra andre
ved, at afsender og modtager befinder
sig på samme side af betonfiaden.

I U.S.A. og Danmark har man ud
viklet metoder til bestemmelse af betons
elasticitetsmodul ved måling af de vi
brationer et hammerslag fremkalder.

Atomfysik og vejproblemer. R.R.L.
har udviklet en teknik til bestemmelse
af variationer i betonens tæthed i vej
belægninger ved måling af absorptio
nen af gammastråler fra en ,,afsender”,
der sænkes ned i forskellige dybder i et
lodret boret hul. På Comel University
i U.S.A. er konstrueret et lignende ap
parat til måling af jordens rumvægt,
og med et andet apparat, der virker
efter et tilsvarende princip, kan jordens
vandindhold bestemmes.

Fugemasser. Efter krigen er fuge
massernes kvalitet blevet betydeligt for
bedret ved tilsætning af gummi, en
fremgangsmåde, der fortrinsvis er ud
viklet på fabrikslaboratorier. U.S.A.
har standardiserede provemetoder for
fugemasser. I England prover man også
fugemassernes forskellige egenskaber
som viskositet, evne til at modstå grus’
indtrængning og evne til at klæbe til
beton.
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Troelsen blev r. af dbg. 27. juli 1942.
Troelsen blev 2. februar 1909 viet

til Thyra Augusta Johansen, som over
lever ham tilligemed ægteparrets to
børn, en datter, gift med landinspektør
F. Skat, Aalestrup, og en søn, civilinge
niør Tage F. Troelsen, Aalborg, med
indehaver af entreprenørfirmaet Aug.
Jorgenssen & Troelsen, Aalborg/Kø
benhavn.

Sit otium tilbragte Troelsen i Aal
borg og døde efter kortvarig, alvorlig
sygdom efter en operation på Aalborg
kommunehospital og begravedes i Aal
borg.

Med amtsvejinspektor Troelscn døde
en af de sidste gamle vejchefer, for
hvem et trafikhillede uden biler havde
været virkelighed — og ikke blot noget,
som vi yngre nu læser om som historie
fra en fjern fortid. Og Troelsen kunne
også fra sine forste amtsvejinspektorår
fortælle om lange inspektions-cykleture
på over 100 km på een dag, hvilket nok
kan forbloffe en bilforvent kollega af
idag.

Trafikkens revolutionerende udvik
ling og totalt ændrede karakter opleve
de Troelsen i Aalborg, og med fremsvn
og dygtighed tog han straks kampen
op mod vejodelæggelserne. Aalborg var
et af de første amter, hvor man ved
hjælp af store vejlån gik rationelt til
værks og på lange strækninger ombvg
gede dårlige, alt for smalle gruskore
baner til relativt brede chaussébrolæg
nings- og topfvldningskorebaner. Og
alle disse arbejder udførtes med en
uhyre soliditet, frostfarlig bund bort
gravedes grundigt, tykt paklag udlag
des, og toplagsfvldningen udførtes med
et asfaitforbrug, der for mange syntes
opsigtsvækkende stort.

Men resultatet: at Aalborg amts
veje var blandt dem, der i hele landet
bedst tålte krigsårenes voldsomme
værnemagtstrafik, gjorde al tale om

overdreven soliditet til skamme og ret
færdiggjorde fuldtud de af Troelsen
praktiserede teorier.

Og fremsyn og soliditet karakteri
serede også på andre felter Troelsens
vejbygningsprogram. Vel blev der ret
tet mange små skønhedsfeji ved vejnet
tet rundt i amtet, men kræfterne sam
ledes mest om løsning af større opgaver
som større forlægninger og en rationel
udbygning og udvidelse af hovedvejs
nettet, en opgave der i dag sikkert ville
være fuldtud løst, om ikke krigstidens
og efterkrigstidens materialemangel
m. v. havde bevirket store forsinkelser
i planen.

Også sognevejsnettet nød godt af
Troelsens virke som rådgivende for
sognerådene, og her var det ligeledes de
store sammenhængende opgaver, der
blev grebet an med —— ofte forbavsende
stort fremsvn og derefter løst med
samme solide arbejdsmetoder som ved
amtets vejvæsen. Mange broer blev
også ombvgget amtet rundt, beregnet
af Troelsen selv, en habil jernbetonbvg
mester som han var.

Troelsen var en meget anset og vel
lidt mand i sit amt, skønt egentlig ikke
nogen smidig forhandler i den betyd
ning, at han altid gav noget efter for
dog at nå et resultat. For ham var der
nemlig punkter, hvor kravene ikke
tålte mildnelse, og der var han uboje
lig og veg ikke. Men man bojede sig
oftest for hans autoritet til stor gavn
for det amt, han stilfærdigt tjente med
hele sin arbejdsevne, hvilket de skif
tende amtsråd også i høj grad værd-
satte og påskonnede.

For hans efterfølger var Troelsen en
god og hjælpsom rådgiver og en mand,
det var let at efterfølge, for det grund
lag, han havde lagt i amtets veje, var
godt at bygge videre på.

Æret være hans minde.
Chr. Kirkegaard.
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Isoleringsasfalt
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BETON FLISER 30x30 cm
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BRDR ANDERSEN

Entreprenører

NÆSTVED BIRKERØD
Ringstedgade 25, Bregnerødvej,

telf. 2404 telf. 492 u

Jordarbejde med gravemaskiner og

bulidozer udføres overalt i landet

AL KØRSEL

(3—10 Tons med Tippelad)

Vognmand M. Pedersen

Telefon: Greve 37

Levering af Grus og Sten

BLAKSHØJGAARDS

GRUS- OG SKÆRVEFABRIK

Alt i Vejmaterialer

GARUM

Tlf. 68 Lendum

Vognmand

P. NIELSEN

Viemose pr. Kalvehave

Tlf. Kalvehave 90

Midtjydske

Betonvarefabrikker

Telf.: Herning 476 . Lind 45

Lager af L mrk.

Betonvarer

På

Tjæreborg Cementstøberi
vibreres alt

Viby betonrorspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter

Ingeniorforen. normer. 52.

Tlf. Tjæreborg 21

Kristrup Maskinværksted

Clausholmvej 2 — Randers

Telf. 1553

Specialitet:

Rep. af Entreprenørmateriel
Vejbelægningsmaskiner

Grusspredere — Tromler
Sneplove m.m.

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY A/S

Vilsbæk pr. Kliplev

Leverandør til samtlige sønder-

jydske Amter

Tlf. Kliplev 8716
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Aktieselskabet

De Danske Graniibrud
Nr. Voldgade 54 . Tell. 2620

KØBENHAVN

Kantscn flro%en

Skærwe- og Chaussebrosiensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

H. POULSEN & CO.
KALVEBOD PLADSVEJ - KØBENHAVN V.

Telegramadr.: MAKADAM - Telefon: Central * 8636 & 4729

SKÆRVER

BROSTEN — KANTSTEN — CHAUSSESTEN

GRUS OG SINGELS

Leverandør til kommuner over hele landet
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WACKER-BENZIN VIBRATIONS—STAMPER
regulerbar fra 400

til 600 slag i min.

Normal udførelse til

stampning at jord,

beton, grus, lerjord,

sand, skærver og andre

emner.

Specialudførelse til

fortætning at asfalt- og

tjæ ebelægninger.

Type B 25
25 kg 0,9 HK

Type B 50
50 kg 1,1 HK

fype B 150
150 kg 4,5 HK

Forlang demonstration.

Generalrepræsentant for Danmark:

A.EDM. HANSEN
KBENHAVN K

Købmagergade 22 . Telf. Central 14777

CHRISTTREUS DOGTRYKKERI KØBENHAVN


