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Til Deres orientering cOTHLItE

A Product of

MINNESOTA MINING AND MANUFAGTURIN COMPANT
St. Paul, Minnesota

— verdens mest solgte refleksmateriale

Der både i praksis og

ved krævende laboratorieprover

over hele verden har bevist

sin uovertrufne kvalitet

»SC 0 TCHLJ TE Fiat Top refleksmateriale til

vejtavler laser ogsi Deres problem, hvis De søger

et rdfleksmateriale, som pdsat korrosionsbestandig

aluminium kombinerer følgende egenskaber:

— vedvarende vidvinklet rellektionsevne

— lvsægte farver

— fuldkommen glat og selvrensende
overflade

— upivirkelig ef selv gentagne kraftige
bøjninger og slag

— imprægneret mod algeangreb.

I kraft af disse egenskaber opnår De et reflekte

rende skilt med meget lang levetid og minimalt ved—

ligehold, idet vejrliget og normalt forekommende

mekanisk l)virkning ikke formâr at ødelægge

belægningen.

Generalagent for Danmark

DAN-REFLEX A/S
LONGANGSTRÆDE25, KOBENHAVNK

VIGTIGT:

Der fttre ligger Jhldstit’ndiqe

rapporter fra

Polyteknisk Læreanstalts

Lystekn iske Laboratorium

om de gennemgribende

prøver, der er fare/ø qel fbr

at fiistski de /rskellige

»S CO T (: H LI T Es-fiu’vers

re/leklionsvæi’dier, bade

for og efter den krævende

»weatherometers-pi’ove.

Desuden er der pa

Statsproveanstalten foretaget

kit,qleslagprover, slidprover

og bojningsprover.

Efter samtlige prøver er

»SCOTCI1LITF(

godkendt i henhold til den af

Ministeriet /r Offi’ntlige

Arbejder

udarbtjdede betænkning.

— CENTRAL382G
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OHIO TURNPIKE M.M.
Af stadsingeniør Bent Huno.

DK 625.711.3

OHIO TURNPTKE

Normaiprofil. Hver korebane består af to 3,65 m brede vognbaner. Midterbæltet er mindst

17,10 m bredt og består af to 2,45 m indvendige kantbaner og en mindst 12,20 m bred græs

rabat, der er forsænket indtil 1,5 m. De udvendige kantbaner er hver på 3,05 m.

Medens folketinget overvejer nye
regler for motorafgifternes udregning
og brug, kan en og anden utålmodig
sjæl måske have interessc i at se lidt
på tilblivelsen af en stor amerikansk
motorvej. Skabelsesprocessen afviger
en del fra tilsvarende processer her til
lands, og dette hænger blandt andet
sammen med, at beskatnings- og af
giftssystemer er forskellige i U.S.A. og
hos os.

Ifolge en nylig udsendt redegørelse
fra Den internationale motororganisa
tion i Genéve betales der ved kob af
en mellemstor personbil godt elleve
gange så store afgifter i Danmark som
i U.S.A. I den henseende kommer vi
ind som et overlegent nummer ét
blandt alle de undersogte lande; men

dette forerskab betyder hverken, at vi
også er forende med hensyn til bilveje,
eller at merafgiften er gået ganske tabt
for den danske bilist. Forholdet kan i
nogen grad karakteriseres således, at
man her betaler afgift for det, man
korer med, medens man i U.S.A. beta
ler afgift for det, man kører å. Hvor
stærkt de forskellige smerter føles, er
en anden sag.

Motorvejsbyggeriets administration er
i U.S.A. baseret på det økonomiske sy
stem, som har udviklet sig i De for
enede Stater, og byggeriets gennemfø
relse er præget af en rationel udnyttelse
af de forsknings- og organisationsmeto
der, der har gjort Vestens teknik over
legen i forhold til teknikken i andre
kulturområder. Hvad enten man hol
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der af teknik eller ikke, må man vel
erkende, at det er teknisk indsats, der
i særlig grad kendetegner vort histo
riske tidsafsriit og adskiller det fra an
dre epokers kulturekspansioner. Tek
nikkens fremskridt og udbredelse skyl
des de særlige arbejdsmetoder, vi har
opdvrket på grund af vor flair for
systematik, arbejdsdeling og samarbej
de. I vor tid løses et kompliceret pro
blem som regel ved, at man afgrænser
målet, giver det en klar definition,
deler det i enkeltopgaver, lader disse
løse af forskellige specialister og ende
lig samarbejder specialisternes ydelser
til et slutresultat. På den måde frem
stilles en synål, en vitaminpille og en
byggekran. Amerikansk produktion har
fået sin styrke fra en konsekvent brug
af metoden. Den udnyttes ikke blot i
fabrikationen af de maskiner, man skal
køre med, men også i bygningen af de
veje, man skal køre på.

I 1949 vedtog regeringen i Ohio en
særlig lov, der førte til, at guvernøren
udpegede en motorvejskommission på
5 medlemmer. Blandt disse kun fem
medlemmer var statens vej direktør
selvskreven. Loven bemyndigede kom
missionen til at projektere og gennem
føre motorvejsanlæg, hvis beliggenhed
skulle godkendes af guvernøren, me
dens projekterne i øvrigt skulle god
kendes af vejdirektoren. Udgifter til
forberedende arbejder kunne udlægges
af vejdirektoren, men skulle tilbagebe
tales af kommissionen, der fik fuld-
magt til at skaffe dækning for alle om
kostninger ved udstedelse af statsgaran
terede obligationer, der kun kunne for
rentes og indfries ved indtægter fra
rnotorvejsafgifter.

Loven giver en klar beskrivelse af
den stillede opgave, idet bygningen af
motorveje skulle have som mål
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,,at afhjælpe nuværende ulemper og
farer på statens overfyldte landeveje,
at lette koretrafikken over hele sta
ten, at fremme statens landbrugs
mæssige og industrielle udvikling og
at drage omsorg for det almene vel
ved anlæg af moderne ekspresveje
med sikkerhedsforanstaltninger,hvor
under korebaneadskillelser, store skrå
ningsbredder, lange oversigtslinier,
mange lokalbaner i hver side og
niveauforskudte skæringer med an
dre landeveje og med jernbaner ...“

Kommissionen holdt sit første møde
i september 1949 og gav sig straks til
at forberede gennemførelsen af de tek
niske og trafikmæssige forstudier, der
skulle sikre lovens overholdelse. Under
søgelserne blev overdraget 2 forskellige
specialfirmaer. Det ene skulle udarbej
de en teknisk redegørelse med forslag
til den første motorvejs tracé og tilhø
rende overslag; det andet skulle ud
arbejde en dertil svarende redegørelse
med prognoser for trafik og indtægter.

Da kommissionen havde fungeret i
ét år, havde den godkendt de frem
komne redegørelser, og 2 måneder se
nere havde guvernøren approberet for
slaget til beliggenhed af en 388 km
lang Motorvej Nr. 1. Den skulle udgå
fra endepunktet for motorvejen i Penn
sylvania og i ost-vestlig retning passere
syd om de større byer Clevcland og
Toledo ved Eric-soen, tværs over Ohio
til grænsen mod Indiana, hvor den fik
sigte imod Chicago.

Før approbationen blev givet, havde
kommissionen udpeget et finansråd,
der efterhånden kom til at bestå af 411
førende bankmænd, som skulle bistå
med udarbejdelse af et detaljeret fi
nansieringsprogram, omfattende udste
delse af obligationer.

Da approbationen var opnået, med
delte finansrådet guvernøren, at det



anså motorvejsiovens ekspropriations
bestemmelser for utilstrækkelige, idet
de ikke kunne forhindre endeløse og
kostbare forsinkelser med hensyn til
erhvervelser af arealer og vej rettighe
der. En måned senere var manglerne
afhjulpet ved en tillægslov, der blev
vedtaget i en til dette formål indkaldt
ekstraordinær samling.

I begyndelsen af 1952 tog man fat

på vurderinger i forbindelse med de
kommende indgreb, der skulle berøre
Ca. 5.720 ejendomsparceller. Opmå.
unger til detailprojekteringerne var
allerede påbegyndt af firmaer, der lige
som kornrnissions- og finansrådsmed
lemmer samt de rådgivende specialfir
maer var indforståede mcd at arbejde
uden betaling, hvis finansieringen
skulle mislykkes. Der var altså folk
nok, der troede på projektets gennem
forlighed — hvilket i almindelighed
er tilstrækkeligt grundlag for en op-
gaves losning. I juli samme år udstedte
kommissionen statsgaranterede obliga
tioner på motorvejsindtægter for i alt
2.250.000.000 kr. ($ 326.000.000).
Renten var 3¼ % p. a., og obligatio
nerne skal indfries senest 1. juni 1992.

I mellemtiden havde statens højeste
ret tre gange måttet afsige domme,
der bekræftede motorvejsiovens forfat
ningsmæssige gyldighed.

Den første byggekontrakt blev ind
gået den 18. oktober 1952. Den om

handlede underbvgningerne til 818 rn
lange og 53,4 m høje tvillingebroer
over Cuyahoga-floddalen, motorvejens
længste og højeste bygværker, og arbej
det påbegyndtes 9 dage efter overdra
gelsen. Ët år senere begyndte man at
udstøbe kørebanebeton, men udstob
ningen gik snart i stå, og den blev for
sinket godt et år, indtil en højesterets-
dom gjorde ende på et asfaltfirmas

forsøg på at få del i arbejderne med
korebanebelægninger.

Den østlige sektion, der er 35,4 km
lang, blev først færdig og åbnedes for
trafik den 1. december 1954. Målt i
udgifter var dengang omtrent 65 % af
hele vejanlægget udført. Medens arbej
det fortsatte, udnyttede kommissionen
den trafikerede sektion til forsøg på at
skaffe sig de flest mulige praktiske og
økonomiske erfaringer. I de følgende
10 måneder passeredes sektionen af
godt 2.800.000 køretøjer, og afgifterne
indbragte mere end 7.250.000 kr. Af
gifterne stod i forhold til koretojernes
vægte, det bedomtes individuelt efter
typer og akselafstande; men i slutnin
gen af perioden begyndte man at in
stallere elektriske automatvægte.

I sit 1OC). møde vedtog kommissio
nen, at statens første motorvej skulle
hedde Ohio Turnpike, det navn »der
bedst kunne hædre staten Ohio og alle
dens indbyggere”. Kort efter, den 1.
oktober 1955, indviedes resten af mo
torvejen fra Pennsylvania Turnpike i
øst til den påbegyndte Indiana Toll
Road i vest. Der var da gået 10 må
neder, siden sektion i blev taget i brug,
lidt mere end 6 år, siden kommissionen
holdt sit første møde kort efter lovens
vedtagelse.

Reklamens betydning er lige så un
derfuld i Ohio som i de andre stater,
og motiveringen for valget af navnet
Ohio Turnpike indeholder nok et
stænk af propaganda. Men den for
tæller utvivlsomt også en del om det
nære sammenspil imellem offentligt og
privat initiativ, der har udviklet sig i
De forenede Stater. Værdien af en
plan, som myndighederne udkaster, be
dømmes på en nøgtern forretnings
mæssig basis; man bringer bevidst
business ind i sagen — for at sagen
skal få fordel deraf. Lovgivningsmagten
formulerer sine onsker, og den offent

207



lige administration drukner sig ikke i
forsog på at opfylde dem på egen hånd,
men lader opgaverne lose af private
fagfolk, der sælger deres forretnings-
talent og deres erfaringer til staten
og alle dens indbyggere”.

Den tekniske arbejdspræstation i
Ohio skal ikke dupere os. Danske in
geniørfirmaer har udført lige så store
arbejder på lige så kort tid i ud
landet. Men tempoet lærer os en del
om, at da loven blev givet, var det,
fordi Iovgivningsmagten gik ind for
tanken om, at der skulle bygges motor
veje, og ikke fordi den ville lukke mun
den på nogle besværlige indbyggere,
som ønskede motorveje.

Med indvielsen af den 388 km lange
Ohio Turnpike blev der givet adgang
til kørsel ad moderne motorveje på et
sammenhængende stræk af næsten
1000 km fra Philadelphia i Pennsl
vania tværs gennem Ohio til Indiana.
Her skal de næste 240 km være færdige
inden udgangen af 1956, og dermed
vil den mere end 1.300 km lange for
bindelse imellem New York og Chicago
være afsluttet.

De implicerede havde sat sig i hove
det, at Ohio Turnpike skulle blive ,,ver
dens sikreste landevej”.

Motorvejsanlægget er udført som 2
selvstændige, facadelose veje med hver
sin koreretning. Af sikkerhedshensyn er
korebanerne holdt så konsekvent ad
skilte, at hver passage over jernbaner
og hovedveje foregår på 2 selvstændige
broer.

Kørebanerne er 7,30 m brede og be
fæstede med jernbeton. Til hurtigkorsel
råder hver retning altså over 2 vogn-
baner à 3,65 m, og langs begge køre-
baner er der anlagt kantbaner, 4 i alt,
de udvendige på 3,05 m bredde og de
indvendige på 2,45 m. De tjener som

arkerings- og holdebaner for nødstedte
og er kun belagt med 7/ cm bitumi
neret makadam. Derved er de for
mentlig hele anlæggets svageste led.

Den græsbevoksede midterstribe har
en varierende bredde, mindst på 12,20
m, og i midten er den forsænket indtil
1,5 m, dels af hensyn til afvanding og
ophobning af sne fra køre- og kant-
baner, dels for at lobske køretøjer ikke
skal kunne krydse over i den modsatte
koreretning.

Den mindste bredde imellem hele
tværprofilets udvendige skråningskan
ter er 37,8 m, og den mindste bredde
af hele det inddragne vejareal er 61 m.

På grund af midterstribens bredde
har det været muligt at gøre forskel
på stigninger og fald i korebanestræk
ninger, der ligger ud for hinanden.
Muligheden er udnyttet således, at der
er fastlagt maksimumsstigninger på
20 0/00 og maksimumsfald på 31,4 O/

Ingen kurve er mere end 22° lang,
og horisontale og vertikale kurveradier
er så store, at oversigtslængdernc er
mindst 275 m.

Vej anlægget omfatter 611 bygvær
ker:

251 for afvanding, 40 for krydsnin
ger med jernbaner, 282 for krydsnin
ger med hovedveje og 38 for kryds
ninger med vandløb.

Krydsningerne er som nævnt udført
med dobbeltbroer, og de 4- storste har
længder fra 280 m til 818 m.

Itnelleni vejens to endestationer fin
des 15 udfietninger for tilslutninger til
andre hovedveje; afstandene imellem
dem er fra 11 km til 43 km. Man kan
kun køre til og fra motorvejen ved at
passere igennem særlige takst- eller af
giftstationer, både ved statsgrænserne
og tilslutningsanlæggene.

Der blev udgravet og bortsprængt
godt 3 millioner m3 jord og klippe, og
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men om dem alle gælder det, at de

kører bedst på ru veje
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den høje friktionskoefficient

Kvartsit lader sig ikke polere
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PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

• PulverasfaltR LI b i t Q.unmt og

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
østre Teglgade - KØBENHAVN SV. - Tlf. *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 1188 Tlf. 33844 Tlf. 3681

Grussprederen “HEJSE PATENT”

Leveret til:

Vejle amts vejvæsen,

Sønder Venstrup kommune,

Næsby —

Erritsø —

Oppe Sundby —

m. fi.

Maskinfabriken “H EJ SE”
j. P. Jensen

Nyfofte, Middelfart, telefon 548Pris 650 kr.
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der er opsat ca. 395 km beskyttelses
rækværker langs skråninger, der er
mere end 3 m høje, og 765 km hegn,
der skal holde dyr og fodgængere ude
fra vejarealet.

Motorvejens tekniske tilstand er un
der opsyn fra et vedligeholdelsesmand
skab, der har depoter m. m. i 8 byg
ninger med 48 km indbyrdes afstande.

Langs hver kørebane ligger med pas
sende mellemrum 8 servicestationer så
ledes, at de i alt 16 stationer er anbragt
parvis over for hinanden. De indehol
der restauranter, parkeringspladser og
tankanlæg med pumper for de 5 mest
kendte benzinrnærker. Restauranterne
drives af tre forskellige organisationer,
men både for morgenmad, frokost og
middagsmad m. m. er der foreskrevet
et vist antal standardmåltider med faste
priser. De vejfarende kan ikke få senge-
plads på servicestationerne, og der fin
des heller ikke moteller langs motor
vejen, men overnatning kan finde sted
i gode hoteller ved hovedvejene i nær
heden af de fleste tilslutningsanlæg.

Servicestationerne yder dognbetje
ning, men kun til besøgende, der selv
melder sig. På de frie vejstrækninger
kan man få hjælp fra særlige service-
vogne, idet der er kontraheret med
nogle private virksomheder om opret
holdelse af rullende nødhjælp.

Motorvejen patruljeres af statens
landevejspoliti. Politipatruljer, service
vogne, tankstationer, vedligeholdelses
bygninger og administrationsbygnin
gens kontorer har radioforbindelse med
hverandre.

Korehastighederne er begrænsede til
105 kmJtime for personkøretojer og
88 kmJtime for andre.

På grundlag af analyserne regnede
man med, at motorvejen i det første
år ville blive brugt af gennemsnitlig

39.000 køretøjer om dagen. Af hensyn
til indtægtsoverslaget var prognosen
specificeret med en procentfordeling,
der svarer til:

21.700 personbiler, 14.010 tunge,
1.470 mellemtunge og 1.350 lette last
biler samt 470 busser.

Indtægterne var anslået til:
142 mill. kr. i 1956, 190 mill. kr. i

1960 og 245 mill. kr. i 1965.
Til vedligeholdelse og administration

ventedes der at gå 15.200.000 kr. i det
første år, og det forudsås, at den årlige
udgift i løbet af de første 10 år ville
stige gradvis til i alt Ca. 30 % mere.

Kørselsudgifterne er proportionale
med de kørte vejlængder, idet dog den
mindste takst er 1,73 kr. (25 cents).
I øvrigt afhænger afgifterne af vogn
vægtene, der er delt i 9 klasser. En
enkelttur over hele vejlængden på 388
km koster 20,70 kr. ($ 3,00) for en
vogn, der ‘ejer indtil 3.200 kg, og 207
kr. for en vogn på 35,4-—41 tons.

I indledningen nævntcs forskellen på
de skatter, der betales ved bilkøb her i
landet og i U.S.A. Den internationale
motororganisation A.I.T. oplyser, at
hvis man i Danmark køber en person
bil på Ca. 1.000 kg og årlig kører
20.000 km med den, vil man efter 10
års kørsel have betalt afgifter til staten
på i alt 22.996 kr., medens den tilsva
rende beskatning i U.S.A. kun vil være
5.258 kr. Forskellen er 17.738 kr.

Hvis den amerikanske bilkoher vilic
køre alle de 200.000 km på Ohio Turn
pike, kunne han gennemkore hele mo
torvejen 515 gange, og den fornøjelse
ville koste ham 10.700 kr. i motorvejs
afgifter. Selv med denne eksklusive
kørsel ville amerikanerne altså slippe
7.000 kr. billigere end danskeren og
samtidig bidrage til at få motorvej ens
regnskab til at balancere samt betale
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skat til bygning og vedligeholdelse af
andre veje, hvor han kan køre gratis
ligesom danskeren.

Hvis det drcjer sig om personbiler
på 1.500 kg og en årlig kørsel på
25.000 km, vil amerikaneren på de 10
år ,,tjene” godt 20.000 kr. i forhold
til danskeren. Og kan han holde ud til
år 1992 med den aparte kørsel, bor
han næsten blive i vancn fremefter. da
han så kan køre gratis på motorvejen
også.

Der må naturligvis ikke udledes stort
mere af regnestykket end en bekræftelse
af, at vore hjemlige bilskatter kan
dække udgifterne til anlæg af hjemlige
motorveje, hvis de forbeholdes vejbyg
ningen.

Ohio har Ca. 8V2 millioner indbyg
gere på 107.000 km2 land eller gen
nemsnitlig 80 indbyggere pr. km2, og
for hver Ca. 2Y2 indbyggere findes der
ét motorkøretoj i staten. Danmark har
100 indbyggere pr. km2, når Grønland
og Færøerne ikke medregnes, og vi har
ét motorkøretøj for hver 10 indbyggere
— når knallerterne ikke medregnes.
Forskellen i biltæthed er godt i gang
med at udlignes.

Hvis tilgangen af biler i Danmark
blot bliver ved med at holde de sidste
5 års gennemsnitstal, vil bestanden
være tredoblet om 16—18 år, og skal
vore gammeldags landeveje være alene
om at klare så store mængder, bliver
vi nødt til at tale om massedrab, hvor
vi nu siger trafikulykker. Forøgelsen af
bilmængden vil imidlertid snarere gå
hurtigere, og den bor formodentlig

have mulighed for at gøre det. Skal vi
følge med udlandet i produktionsfrem
gang, må vi også følge med i trans
portfremgang.

I år indbringer motorafgifterne den
danske stat op imod otte hundrede mil
lioner kroner, og tallet er stigende. Hvis
blot en tredjedel af afgifterne bruges
til motorvejsanlæg, kan vi om 7—8 år
have klaret at bygge de tre hovedruter,
vi har brug for, og hvis vi holder tem
poet knap dobbelt så længe, kan vi
også få forbindelsen over Storebælt
færdig og dermed have anlægget kom
plet for en rum tid.

Men en frist på 12—15 år er også
nok den længste, vi må give os selv nu.
Har vi ikke i løbet af den tid fået vort
hovedvejnet til at svare til de krav,
trafikudviklingen stiller, kan transport-
problemet vokse os over hovedet og
blive den faktor, der for stedse øde
lægger vor konkurrenceevnc og skub
ber os ud blandt de underudviklede
områder. Så vil den levelvstne ungdom
have gjort klogt i at søge andre græs
gange — og de hjemmeværende kan
søge trøst i minderne om vikingetidens
storhed, glæde sig over, at den smukke
og smalle Lillebæltsbro dog blev fær
dig, og prøve at tro, at Danmark stadig
er lige på nippet til at blive en vel
færdsstat. De mindre end en halv snes
tusind arbejdere, som må beskæftiges
ved anlægget, er parate og venter blot
på en højere beslutning. I de nærmeste
år får de følge af et stort kuld med
unge kræfter, tomme hænder og krav
om noget at bestille.
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DK 625.745.6Tællende og talende stene ved vej og sti

Af havearkitekt Johannes Th olie.

(Første artikel i Dansk Vejtidsskrift 1954, s. 125—136).

II. Grænsesfen og skelsten

Måske vil en og anden læser strax
indvende, at de to ovenstående navne,
der er undertitel på nærværende arti
kel, dækker hinanden, og at forfatteren
altså gør sig skyldig i en pleonasnze.
Imidlertid vil jeg gerne med grænse-
sten mene noget mere end slet og ret
skelsten med grænsesten menes der
.,skelsten” (sub. ,,skelpælc”), som
,,dækker” et skel af mere omfattende
og mere højtidelig art end det, som en
skelsten ellers betegner, hvilket sidste
er et skel af mere matrikulær art, især
ejendomsgrænser. Grænsestenen er alt
så den, der betegner hojhedsrettens
grænse på et bestemt landområde, og
dette kan da være selve riget, men her
kan det også være en del af dette
(f. ex. et amt), mens skelsten dækker
ejendomsretten. Denne opfattelse i
hvert fald af skelstensbcgrebct turde
da også være i overensstemmelse med,
hvad der i den danske ordbog bind 19
sp. 364 siges om ordet skclsten: især
sten, der er sat som ejendomsskel. Og
når samme ordbog samme sted bringer
et exempel på, at skelstensbegrcbet
også har været knyttet til rigsgrænsens
sten, idet man citerer, at grænsen mel
lem Danmark og Sverige gik gennem
en å, og til dets tegn ,,var Skel-Stenen
salt midt paa Hoyen”, — så fremgår
det altså tydeligt af sammenhængen,
at denne brug af skelstensbegrcbet var
fra den tid, hvor Danmark endnu også
i øst havde en fast landegrænse.

Rigsgrænsestene
må vi finde i den del af Danmark, der
nu hedder Sønderjylland — det eneste
sted, hvor riget har en landegrænse
til sine omgivende naboer. Og takket
være den omskiftelige historie, som
denne kære del af vort land har haft,
er den da også blevet rig på grænse-
sten. Der kan i denne del af riget gan
ske vist ikke i marken findes grænse-
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sten fra tiden for 1864 sådannc og
andre minder om den tidligere rigs
grænse må vi søge syd for den nu
værende landegrænse, og — man sogci
jo ingenlunde forgæves efter danske
tidens grænseminder her!

Der er i Sønderjylland to sæt grænse-
sten, det ene sæt er Kongeågrænsens
sten, og det andet er folkeafstenznin
gens og Versailles/redens, den nuvæ
rende rigsgrænses. I begge tilfælde er
stenene sat som grænse til kongcrigei.
Prezissen og bærer i deres indskrift
tydeligt vidne herom. Der står på den
tyske side Kr. Pr. og et nummer og på
den danske Kr. Din, samt samme nuni
mer — henholdsvis betegnelser for de
2 kongeriger,

Fig. 2. Tyske og danske
grænse- og kilometer-
Sten ved Kongeå
grænsen, hovedvej 10.
Forf.s foto.

Om dette ældste sæt grænsesten ved
Kongeåen kan det vist uden skade
siges, at de store sten, der endnu ses
som historiske minder ved vejene her
og dci-, er nogle klodsede tingester med
deres brede, kvadratiske og tvedelte
ranidelig1ende ting (fig. 1). De
mindre sten, som også kan findes, og
som bærer numre, er ganske anderledes
fikse. De er hugget i lys granit og di
vergerer noget i størrelse og proportio
ner, men som en type kan efter vej-
assistent H. S. Klochs velvilligst ud
førte måling for mig nævnes en med
33 cm i kvadrat for foden og 25 for
pyramiden foroven samt en højde på
c. 75 cm.

Det var i letforståelig glæde, at be

Fig. 3. Grænsesten fra
Kongeågrænsen, opsat i
vejkryds i Skodsborg.
Forf.s foto.

,,
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foikningen i Sonderjylland omkring
grænsedragningstiden på en måde tog
sig selv tilrette og fjernede de forhadte
grænsesten — men lige så glædeligt og
godt er det, at nogle af disse sten blev
samlet og stillet op som en art historisk
dekoration i småanlæg i by og på land,
sådan som fig. 3 viser det. Lige så glæ
deligt er det også, at man på fremtræ
dende steder har bevaret nogle af græn
sestenene, f. ex. ved landevejene, hvor
de på tydelig vis taler deres manende
sprog og ved deres tilstedeværelse brin
ger både alvor og historisk baggrund
for stedets karakter og indhold.

At nogle af grænsestenene også er
havnet i en af ,,den rode bvgning”s
mange gårde på Slotsholmen i hoved
staden (Slotsholmsgade 10), er en na
turlig ting — og også på museer findes
mange. Måtte de blive stående til sene
tider, og måtte de stedse tale om, at en
grænse er ikke noget, der blot ligger
der, eller som endog ,,ligger fast”, men
fortælle os, at for at en grænse skal
ligge fast, må et vågent folk erkende
sine pligter såvel som sine rettigheder
til at leve sit eget liv i kamp for det,
man ejer i frihed og suverænitet.

Versaillesfredens grænsesten sattes i
henhold til artikel 111 i fredstraktaten
af 28. 6. 1919 og den af de allierede og
associerede hovedmagter 15. 6. 1920
skete notifikation samt artikel i j kon
ventionen af 5. 7. 1920 plus ambassa
dorkonferencens instruktioner, dateret
22. 7. 1920.

At den er baseret på folkeafstem
ningen turde være underforstået. Den
kommission til avstikning af grænsen,
som fredstraktaten fastsatte, var sam
mensat af følgende: oberstløjtnant Axel
Ramm (Danmark), greve v. Schwerin
(Tyskland), oberst Agar (det britiske
rige), oberstløjtnant Rollet (Frankrig),
der var kommissionens formand, oberst
løjtnant Marchiafava (Italien) og com

rnandant T. Maéde (Japan). Kommis
sionen udførte sit arbejde i sommeren
1920, og under 24. 12. 1920 kunne det
danske indenrigsrninisterium meddele,
at landegrænsen var avmærkct.

I ovennævnte meddelelse fra inden
i’igsrninisteriet berettedes dct, at at
nzærlcnin gen var sket ved grænscstcn
eller grænsepæle. Hvor grøfter eller
vandløb dannede grænsen, skete av
mærkningen ved dobbeitsten eller
-pæle på begge bredder eller kanter.
På disse steder går grænsen midt mel
lem den tyske og den danske sten eller
pæl, og hvor der står enkelte fælles
grænsesten eller -pæle, går grænsen
gennem stenens eller pælens midte. På
enkelte steder af grænsen er der for
overskuelighedens skyld både på dansk
og tysk side opstillet mindre grænsesten
som mellcmsten. De fælles grænsesten

Fig. 4. Grænsesten fra nuværende rigsgrænse
nær Kruså. Stenen viser i sin overflade, at her

skifter grænsen retning. Forf.s foto.
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Fig. 5. Grænsen ved
Rudbøl går gennem
bygaden og markeres
ved nedlagte stenfliser.
Tegning af Sys Gaugin
1950, geng. efter Berl.
Tid. 18. 5. 1950.
Jfr. fig. 6.

og -pæle er på dansk side betcgnedc
med et D (Danmark) og på tysk side

med et (Deutsche Reich, Preus

sen). Dobbeltsten og -pæle bærer det
lands betegnelse, hvori de står. Der be
rettes om den særlige søavmærkning og
fortsættes med, at grænsesten og græn
sepæle er forsynet med fortløbende
numre fra 1 til 279, begyndende ved
Schuster Hale. Dobbeitstenene har
samme nummer, mellemstenene den

Fig. 6. Detailbillede af grænsesten (fliser) i
Rudbøl. Jfr. fig. 5.

foregående stens nummer med tilføjet
bogstav.

Med hensyn til den fremtidige ved
ligeholdelse m. m. fastsattes, om at de
kontraherende lande så vidt muligt
skulle beskytte de opsatte grænsemær
ker, og hver stat fik pligt til at ved
ligeholde dem. Hvert 10. år (første
gang 1924) skulle der efter avtale mel
lem de pågældende amter og landsråd
foretages en fælles inspektion til efter
syn af grænsemærkerne og om fornø
dent revision af grænsens forløb. Efter
sådant eftersyn er mindre ændringer
foretaget, men vandløb og farvande i
grænsen måtte ikke ændres og deres
bredder ikke beskadiges. Tjenestemænd
og arbejdere skulle have lov at færdes i
grænseområdet i det omfang, deres ar
bejde gjorde det ønskeligt.

Til dette officielt fremførte kan til
føjes, at stenene, der er tilhugget i
granit, foroven er blevet forsynet med
en rille, der betegner grænsens retning,
og dette har især naturligvis betydning,
hvor grænsen skifter retning der, hvor
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stenen står (se fig. 4). En anden mor
som ting er de særlige forhold for Rud.
bols vedkommende, hvor grænsen er
trukket midt gennem byens gade (fig.
5), hvad der for den daglige trafik
især i krigens år jo nok kunne skabe
vanskeligheder, men som for turister
synes ovorordentlig interessant og pud
sigt. Her ligger grænsestenenc som en
art fliser i vejbelægningen, og de bærer
ganske selvfølgeligt de indskrifter, som
de andre har, altså både nationalitets
betegnelsen og nummeret, og de er
naturligvis alle dobbeltsten (fig. 6).

Udførelsen af grænsestenene skete
ifølge kontrakt af 3/8 1920 mellem den
internationale kommission og stenhug
ger Kolbe i Itsehoe for en sum af 72
mark pr. tilhugget (spidshugget) sten,
hvortil kom 2,40 mark pr. indhugget
tegn eller bogstav, og den omfattede
til en begyndelse 130 sten — senere
kom flere til, og dette blev som folge
af inflationen til en ganske anden pris.
Stenhuggeren måtte for arbejdets ud
førelse stille en sikkerhed på 4000
mark. Den årlige vedligeholdelse er
1954/55 budgetteret til kr. 2000,—
(finanslov 13, IX b) og varetages af
myndighederne indenfor de enkelte
grænseamter og landrådene (syd for)
iflg. grænsetraktaten af 10/4 1922 og
bekendtgørelse af 8/6 1952.

I tilknytning til disse sten, der be
tegner hojhedsrettens grænse, kan det
måske være på sin plads at nævne og
illustrere den sten, som i sommeren
1950 rejstes på Olde Bakke på Ærø
(fig. 7). Den er på sin måde en slags
,,grænsesten” — for det første fordi
øen nu eengang i vor tid er den yder
ste imod Østersøen, og for det andet
fordi øen for det årstal, som stenen
bærer (1750), i verdslig henseende
ikke lå under kongen (kronen), men
under hertugdommerne, og i gejstlig
under Fyns stift. Hertugerne havde

Fig. 7. Mindesten af Gunnar Hammerich for
Æros samling under kronen (1750), rejst på
Olde bakke, hvorfra der er en vid og beta
gende udsigt over origet mellem Ærø og Fyn

og sydpå til det tyske rige. Forf.s foto.

delt øen mellem sig, og for hele øens
samling under kongen (kronen) rejste
øens kommuner i 200-året denne et
par meter høje sten med Frederik V
og Frederik IX’s initialer og forklaring
efter billedhugger Gunnar Hainmerichs
anvisning.

Amt sten
Inden for rigets grænser kommer i

verdslig (juridisk) henseende amterne,
mens stifterne dækker den gestlige side
af landets opdeling, og af disse 2, der
ikke altid følger hinanden geografisk,
er i vor tids dagligliv de førstnævnte de
mest betydende — ikke mindst da, når
talen er om vejene og hvad dertil hører.
Det er derfor også de førstnævnte, som
har fået deres grænsesten og ikke stif
terne.
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At det i fortiden har været vigtigt at
kende den nøjagtige grænse for lenene,
der siden blev til eller indgik i amter,
turde være utvivlsomt, og da talrige
herreder i amternes (lenenes) yderdi
strikter må have haft grænse tilfælles
med amterne, må også talrige herreds-
sten (som vi senere kommer til) også
have været amtsskelsten. At det også i
nutiden er vigtigt for mange funktioner
inden for statsadministrationen at ken
de denne grænse er ikke mindre kendt,
og da det i en færdselsmæssigt og for
syningsmæssigt trang tid blev af stor
vigtighed også for de bilkorenclc at
kende denne grænse, som man ellers
ikke lagde mærke til og kun kunne ane
f. ex. ved en ændret belægning, farve
eller alder på vejbanen, ja da blev
amtsgrænsen afmærket på så kraftig en
måde, at man næsten skulle tro det var
en landegrænse.

Det er ikke forfatteren bekendt on
der skulle existere nogle regler for,
hvordan man avmærker amtsgrænser
ne eller om de overhovedet skal avmær
kes, og deri hyggelige mangel på ens
letning i dette spørgsmål og de pæne
exemplarer, som præsenterer amtsskel
lene i de forskellige landsdele, hvor av
mærkning har fundet sted, tyder også
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både på en vis valgfrihed til metoden
med at markere grænsen, og på at man
synes det er en så pas højtidelig sag, at
den markeres, så at man også nok kan
ofre noget på at få det gjort nobelt og
pænt, omend det vel ingensteds gøres
så storslået, som når vi ved hovedvej i
markerer de 100 kilometer eller de 10
mil (jevnfor Dansk Vejtidsskrift 1954
s. 130-32), eller som når man i nabo-
landet hinsides Øresund markerer le
nenes grænser (se senere).

Af de amtsgrænsesten, som fotogra
fen har fruffet på, præsenterer vi her
4 (fig. 8), hvoraf de 2 tydeligt melder
om deres alder i indskriftens tal, mens
man for de andres vedkommende må
gisne sig til noget i den retning, og for
den sten, som bærer kong Christians
X’s initialer og krone bringer Konge
åens grænsesten i erindring. De ældste
er formentlig det sæt sten (de 2 til ven
stre i fig 8), der er placeret i begge si
der af hovedvej 1, hvor tidligere Ring
sted amt modtes med Roskilde, og hvor
der nu er amtsskel mellem sidstnævnte
og Sorø amter. Stenene bærer indskrif
terne henholdsvis Amts V. P. 1790 på
den ene side Roeskilde og på den an
den side V. P. 1790. Bogstaverne T7; P.
kan formentlig kun udlægges som det i

Fig. 8. Fire danske amtsgrænsesten. Fra venstre 2 fra Ringsted—Roskilde, derefter
Åbenrå—Sønderborg og Haderslev—Vejle. Forf.s foto.
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datiden benyttede: vejpæl. Det er land
lige, rustike typer som slanke, avkor
tede firkantede pyramider og en noget
,,hjemmelavet” hyggelig nedfældet ind-
skrift. De er placeret i nuværende vej
rabatter nær kørebanen. 1790 turde
være årstallet for deres rejsning.

Amtsgrænsestenen mellem Sønder
borg og Åbenrå amter er af mere ,,for
nem” type, og som sådan kan den (der
står i skellet mellem det andet sønder-
jydske amt (Haderslev) og Vejle amt)
slet ikke konkurrere, men den sidst
nævnte føles til gengæld som mere i
kontakt med de landlige forhold, hvor
under den udfører sin funktion man
nikker i forbifarten med velhehag til
begge, og man glæder sig over, at disse
forskellige amtssten ikke er opstillet
som museumsgenstande og sluttet inde
i sirlige og hegnede ,,anlæg” eller andet
pynt, men fremtræder selvfølgeligt og
rigtigt. Og man kan ikke undlade at
udtale ønsket om, at også andre am
ter, der ikke har markeret deres græn
seskel på nogen tydelig måde, ved vej
og sti hvor mennesker færdes, vil lade
opsætte pæne sten på en ligeså selvføl
gelig måde, som dem vi har set. Det
må ikke gerne slet og ret være natur
sten, men gerne sten med et vist funk

Fig. 9. Lensgrænsemær
ker i stobejern mellem
Malmöhus og Smålands
lener, nær Ö. Ljungby
i Skåne. Forf.s foto.

tionelt og dekorativt udseende, der
uden vanskelighed kunne bære den
indskrift, som siger, hvad der skal siges,
og som også er vendt således imod deri
hastige trafik, at man i forbifarten når
at kunne læse, hvad der står. Stenene
må gerne være i kontakt med sine om
givelser eller landskabets karakter —-

noget som en billedhuggcr, der kunne
få opgaven overdraget, nok ville kunne
finde ud af, og sådan at gerne hver
amts grænsesten kunne blive en type,
der var forskellig fra andres. Kunne
man så desuden plante et eller et par
træer ved dem hinsides vejgroftcn, si
stedet yderligere blev fremhævet uden
at træerne frembod nogen trafikfare,
synes vi, det var udmærket.

På den anden side af Øresund o
Kattegat træffer man mange overor
dentlig smukke og fint udforte grænse-
Sten for amterne, som her stadig hed
der leri. De er ligesom de danske hel
digvis ikke standardiserede og har givet
skiftende tiders kunstnere på dette om
råde et betydeligt spillerum. Vi belio
‘er ikke at tage længere end til lidt
efter Öster-Ljungby i Skåne, hvor vi
på en bro (vis a vis hinanden) finder
de 2 støbejernsplader, der er opsat p?i
stenrøser, og som ganske ulig hinanden
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i udførelse og indhold melder om græn

sen mellem 1Ialmoh Us’ og Sm ålan ds
lener (fig. 9). Den for Malmöhus er
opsat i det år, da kong Carl XIV lo-
han besteg tronen (1818) og bærer det
våbenmærke, som er fælles for Malmo
stad og Malmohus len (en kronet
grib). For den anden (den ovale) er
desværre ikke optegnet indskriften, og
fotografiet fortæller desværre heller
ikke derom, men begge indskrifter er
udført ophojet.

Af lang ældre dato er den ene af de
2, som melder om lensgrænsen (fig. 10)
mellem Malmohus og Kristiansstad,
men ved en anden vej, nemlig hoved
vejen fra Malmø til Kristiansstad
de er udført i sten, den ene som en fler
leddet obelisk, den anden som en op
retstående relativ tynd sten med et
rundagtigt ,,hovede” på og bærende
årstallet 1728. Begge er de anbragt på
roser, den ene af stablede sten i en fir
kant, den anden (obelisken) på en cir
kulær, muret (støbt).

Herred ssfen
Næst amterne følger herrederne i

landets verdslige opdeling, og utallige
er eller har de sten været, som har mar
keret herredernes grænser. Som Thor
kild Gravlund har sagt det i sin lille
bog Skelstene (1923), at ,,Naar et

Fællig skal staa, saa man altid et Skel
sættes, og dertil sattes Sten. Jo stærkere
Fællig des flere Sten. De maa afmærke,
hvortil vort Eje, vor Egn, gaar. Derved
har Stenen Liv og Marken Udtryk af
sit Folk.” Og han ved at fortælle ørn
en mængde herredssten — som regel
uden noget, der kendetegnede dem
som sådanne sten og aldeles ikke nor
merecle og standardiserede, men måske
netop ved deres eget præg er de blevet
de udvalgte og blevet dem, der huske
des, fik navn og kendtes og hvortil der
knyttedes så mangen et sagn. Vi vil fra
samme kilde opfriske nogle af disse.

Således beretter Gravlund, at på.
grænsen mellem Mols og Djurslands
sondre herred ligger stenen Blak ved
Arnak. Den ses kun ved lavvande og er
da så stor, at en karet med 4 heste for
skal kunne vende på den, og denne
sten er kastet af kæmpekvinden Sybille
fra Kulien i Skåne. Skellet hat’ måttet
rette sig efter stenen, der blev et lande-
mærke. Ved Lejre å mellem Somme og
T7oldborg hcrreder står Olstenen, og
ved Ryslinge mellem Gzidme og Vin
ding herrcder på Fyn Gongels sten —

ved Værebro mellem Somme og Øl
stykke herreder har vi Dronningeste
nen, og i skellet mellem Merløse og
Tudse herreder i Vinhuset (Fredsko
ven) har vi den såkaldte Fire Tønder
Sten, som tillige er et gammelt ting-
sted. Ved et nyere skel mellem Vester
og Øster Flakkebjerg herreder ligger
en sten som et troldekast (i Rude) tæt
ved Somme og Tune herreder mødes
har vi stenen ,,med greb af” Fandens
Oldemors fingre. I Slagelse herred for
tælles det, at mærkerne blev trådt i
sten, mod n. i Sonderup sogn, mod
syd ved Antvorskov — de avmærker
herredet, omend de ikke står lige i skel
let. I Ringsted herred er Klingrestenen
kastet over herredskellet ved Allinde
magle kirke, og Halkevadstenen kan

Fig. 10. Lensgrænsrmærker i sten på roser
mellem Malmöhus len og Kristiansstads leo

ved rigsvejen til Kristiansstad. Forf.s foto.
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have dannet skel mellem Slagelse og
Flakkebjerg herreder. Ru de Eskiidstrup
i Alsted og Terslose i Merløse herreder
er mærket med sten. På Lajt strand i
Sønderjylland, hvor herrederne Rise,
5. Rangsirup og Haderslev mødes lig
ger sten, der er kastet af kæmpen Børs.

I Jylland har man sisselsten, f. cx.

1—lavruni søsten ved Jellinge, som blev

en grænscsten til Hvirring, og mellem

Ommer og Himmer syssier ved Ho

bro er der en lang række sten, der be
nævnes et Odinsalter. I grænsen mel
lem Nørre og Sondre herred på Mors
er placeret dels en Sten, kastet af en
dværg i Todso sogn, dels Den grå jorn-
frøs sten i Dragstrup. I Medelsom her
red ved Gudenåen står flere sten i her
redsgrænscn, og sådan kunne man
blive ved med at berette om sten, som
har været og ofte endnu står i herre
dernes skel, og som i mangfoldige til
fælde har tilknyttet et sagn om sten-
kast, fodspor af overjordiske o. s. v. —

detailler i hjemstavnens historie og liv,
som besjæler opfattelsen af landskabet
som en hjemstavn, sted for sted.

Historien rider hurtigt, og der er og

så tempo over vor tids veje, hvor her

iedsstenenc Står — og der er tempo

over vejbvgning og reguleringer. Man

ge af disse historiske sten står i fare,

når ikke-sted-kendte embedsmænd al

mange grader fra amts-byen bliver be

skæftiget med arbejder ved vejen, og
når licitationsfirmaer måske fra fjerne

hver har entreret med et arbejde om
omlægning m. m., der rationelt og ina

skinelt udføres i et tempo, der skulle
sikre et økonomisk udbytte. Det er for
fatteren magtpåhiggende at opsende en
bøn for disse grå sten af Danmarks
muld gråsten af den form, som en
urtid har givet dem, og med en over
flade, hvor folketroen læser sin historie,
men hvor den ukyndige rimeligvis intet
ser. De sten, som bærer læselige ind-

skrifter, står kun sjeldent i fare, skønt
man også her har kunnet se vandalis
mc, i uforstand og kortsvn. Men de
navngivne sten uden indskrift kan væ
ic i fare, og jo færre vi har af dem, de
sto fattigere bliver hjemstavnene og
dermed vort fælles Danmark.

Det er allerede nævnt, at Daunarks
herredssten er individer de er hver

ken normaliserede eller standardisere

de, og de er overhovedet så godt som

alle uden anden indskrift end den, der

lever i folkemunde og overleveringen.

Dette kan være en styrke og en svag

hed, ganske som man ser på det, men

for den farende, der ser stenen fra en
travetur, fra cykel, bil eller bus, siger

sten kun, hvad man kan have fået at
vide om dem, og rent umiddelbart for

tæller de altså ikke noget som helst til

den, der ikke kender stenen og har fået
forklaret dens funktion og indhold.
Ganske anderledes i vore nabolande,

Sverige og Norge. Dette anføres hver

ken for at forklejne eller fremhæve no

gen af dem, kun for at konstatere et
faktum.

Fig. 11 viser sådanne 3 typer på her

redssten (eller som de nok i begge lan

de kaldes: herredsstolper), og det skal

villigt indrømmes, at navnlig den fra

Oxide herred i Skåne har meget af det

præg, der har været over de fortidige

milepæle (milstolper), og som førhen

har givet disse pæle-navnet i Danmark,
stolpe-navnet i Norge og Sverige. Til

forklaring af disse skal anføres, at den

sirligt udførte ,,stolpe” for Oxide her

red i sydvestre Skåne er i livlige farver,

og foruden navn og våbenmærket (ok

serne) på forsiden bærer den også op

lysende, dekorative motiver på de 2
andre sider. Dens udformning er iøv

rigt den samme, som markerer græn
serne for Malmø stad (jævnfør s. 7).

Den midterste er en af de støbte

jernplader, som er typen på mangen
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fvlkes- eller herredsstolper i Norge,
roen som iovrigt også synes forskellige
for de forskellige lokaliteter. Det er en
sørlandsk type, som beretter, at dette
amt er Nedernes amt, og herredet er
J7estre Moland, samt at der er 1,8 km
fra byen Lillesand (ved Skagerrak) og
20 km fra Grimstad. Den er opstillet i
selve fjeldet med fjeld omkring, og at
det har været den kongelige post, som
den har tjent (og som vel har bekostet
den for mange Herrens år siden), viser
såvel det kronede rigsvåben foroven
som posthornet forneden. Den tredie
type er fra et sted ganske nær Ås, som
bl. a. rummer den norske landbohoj
skole, og som ligger syd for Oslo, men
ost for Oslofjorden. Fundamentet, der
står i vejrabatten, er muret og fuget,
og ,,stolpen” er kløvet og på forsiden
hvidkalket. En indhugget sort streg vi
ser tydeligt, at tilvenstre for den har vi
Frogn og tilhojre for den Ås herred.
Om dem alle kan man ubetinget sige,
at de er meget oplysende for den vej-
farende — at der også er ofret væsent
ligt på deres udstyr, og at de godt kan

SognesTen

Inden for herrederne kommer sogne
og kommuner, hvis grænser ofte ikke
dækker hinanden, og hvoraf sogneskel
Lene er de ældste. Sognedannelsen ud
førtes lidt efter lidt i middelalderen og
var i hvert fald gennemført på Valde
marernes tid i en opdeling, som stort
set udenfor byerne har holdt sig til
vore dage. De har ofte selv til de aller
sidste år betegnet et område med
grænser, som man hverken personligt
eller administrativt sådan kunne negli
gere. For bilismens tid har forfatteren
(og mange vel med mig) kendt per
soner, som aldrig havde været uden
for det sogn, hvor de var fodt, boede
og med usvigelig sikkerhed også ven
tede at du og blive begravet. Udfra
sådanne betragtninger er det forståe
ligt, at også sognene har fået deres
skelsten, og disse supplerer ofte de

kappes om hver for sig at bære prisen
for den smukkeste herreclssten hvis
de alle kan benævnes sådan,
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grænser, der iovrigt kan fornemmes i
markernes hegn, volde o. a.

Thorkild Gravlund siger, at »Vore
Sogneskel er Runer, ja Tr’lleruner, der
ikke tolkes paa sædvanlig 1/is”, og at

sætte ret skel i den henseende skete
,,ved Oldinge, eftersom de mindes det
haver været af Arilds Tid”. Rindende
vand dannede naturligt skel, og skove
dannede skel, hældninger i marker og
bakkedrag ligeså, og disse satte grænser
mellem hygderne. Hvor tre sogne mod
tes i et skel, kaldtes det et trcbundet
skel. Bukkestenen ved skellet mellem
Mesing og Skanderborg Ladeg2rd lig
ger i et sådant skel, og ved Vust ligger
der en sognesten, der skal være kastet
af en kæmpe; og en anden kæmpe i
Salling har kastet en sten, der faldt på
Dollerup strand og nu er sogncskc]
mellem Fovlum og Alstrup. Som sog
neskel står Troldbvstenen mellem Ejby
og Kyndelase, Rye og Hyllinge i Vold-
borg herred, og Snzallesten menes at
skille Lyngby og Søllerød sogne fra
Lundtofte mark — og — sådan kunne
der berettes om mange sogncsten —

uden type, men individer med særpræg
af materiale og fortid, ganske som her
redsstenene. Bevidstheden om, at sog
nene har haft deres grænser fastlagt
(befæstet) ved skelsten, og vel også på
grund af nytten af sådanne, har gjort,
at også nutidens kommuner har opret
tet nye sogne- eller kommunesten
men man har brudt med de gamles
ideer om det individuelle og de fore
stillinger, der iøvrigt har knyttet sig til
sådanne skelsten, og derfor har man
udført dem dekorativt og med fortæl
lende indskrifter, sådan som fig. 12
viser det for skelstenen i kommune-
grænsen mellem Lyngb-Tårbæk og
Gentofte — man har nyttiggjort dem
med pile, der viser, hvorhenne de for
skellige kommuner skal findes — ikke
uden betydning i en tid og på et sted,

hvor hver bid jord stykkes ud, og hvor
de nye jordbesiddere med deres glæde
over besidderretten har mangt og me
get at tale med eller betale til den
lokale øvrighed.

At man også hinsides Øresund har
skelpæle for staden Malmö viser fig. 13,
og denne skelsten er altså den samme,
som er vist på fig. 11, blot set og foto
graferet fra den anden side.

En ganske særlig dansk skelsten, der
også er kaldt både bymærke og ting
skiftesten, er den, som i 1925—26 rej
stes udfor Tuborg på Strandvejen. Det
er en flere meter høj firsidet kalksten,
der er rejst af Københavns kommunes
fond for kunstneriske formåls fremme
og legatet Albertina. Billedhuggeren
Jens Lund har udført den og forsynet
den med relieffer og tankesprog i til
knytning hertil. På de 4 sider står:
Ved byens skel —. God vilje finder vej

Fig. 12. Skristcn mellem Lyngby-Tårbæk og
Gentofte kommuner. Forf.s foto.
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Vælg og vrag, mens det er dag

og Viis mand vejer noje. Placeringen
er grænsen mellem Kobenhavn og for
staden Hellerup.

Denne sten er en smuk hilsen til de
vejfarende, der stiler mod hovedtadcn
eller fjerner sig fra den — og man ci
her (og andetsteds) slået ind på den
tanke endnu tydeligere at ville hilse de
vejfarende velkommen ved bygrænset i

eller takke de korende for hensynsfuld
kørsel — iovrigt det sidstnævnte natur
ligvis uden nogen analyse af den en
kelte trafikants indsats i henseende til
det hensynsfulde ! Det kan være i sten,
at dette sker, f. cx. har man uden for
Lemvig rejst en stor natursten, det
byder de farende velkommen med
ordene:

Vii du lov holde og retfærd ære,
du skal til staden velkommen være.

Fig. 13. Skelsten for Malrnö stad og Oxic
herred (jfr. fig. 11 t. v.). Forf.s foto.

Og på reversen siges til den bort-
dragende, at:

Hvis al din vandel du kan stå ved,
kom snart igen og far vel i fred.

Det er ikke ueffent med denne tæl
kegang, både hos dem, den er vendt
til, og hos dem, der opsatte den — blot
er der jo det, at farten gor det vanske
ligt at nå at læse så meget under en
selv relativ langsom bilkørsel, og vi skal
i hvert fald råde til, at det ikke er bil
foreren, men en eventuel medpassager,
som giver sig til at stave sig igennem
tie rimede påmindelser. —

Inden vi går over til de merc private
skelsten, der markerer srn.folks og an
dres cjendomsret, vil vi lige standse
ved de kongelige vildtbanesten, der er
opsat for de områder af Danmarks
jord, hvor de kongelige herskaber

Fig. 14. Kong Christian Vils ,,vildtbanepæl”
ved opgangen til Esterhoj i Odsherred.

Forf.s foto.
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havde deres priviligerede jagtmarker
eller vildtbaner. Det har således bl. a.
været i Ods herred. Her træffer man
spredt ,,for alle vinde” eller delvis til
intetgjort endnu nogle af disse (fig.
14), hvis indskrift af stedkndige er
tydet således: Ods Herred Vildtbane
Pæl 1778. Ovenover: Christian 7. Lig
nende mere end et par meter hoje vildt
banepæle i sten kendes bl. a. fra Hald
ved Viborg, hvor der dels ved alleen
op til Hald hovedgård står 2 rækker af
disse, ligesom 2 andre er indgået i et
nyt lågeparti ved Finderup kirkegård.

Skeisfen
Skelstencnc er ejendomsrettens ma

nifestation — i undtagelsestilfælde er
de alene om det, men oftere er de dog
suppleret med hegn. At det ikke altid
er trængselen af omboende, der gor,
om ejendomsretten skal befæstes ved
mere end nogle servitutsten, men at
sådanne tværtimod i det stærkest be

Fig. 15. Servitutsten i fortovet på Vester
Voldgade, København. Forf.s foto.

færdede område, ses af fig. 15. Det er
altså en slags grænsesten for råderetten,
udført som mosaik i fortovsbelægnin
gen.

I sin bog Hegn og Markfred (1953)
siger August F. Schmidt, at i ældre
tider har skelhegn næppe bestået af
andet end nogle store sten, en hojning

eller lavning i jordsmonnet, nogle bu
ske eller anden vegetation ø. s. fr., og i
vort land har de nok kunnet nøjes med
at markeres ved hjælp af de opsamlede
sten fra den dyrkede jord. Undersøgel
ser af danske oldtidsagre fra ældre
jernalder såvel som af opdvrkede agre
fra ældre middelalder synes at vise
dette, idet stendynger og stenstriber
fandtes mellem agrene, hvor de uden
tvivl tit har fungeret som skelmærker
eller skdilinjer.

Skelavmærkning er tid efter anden
bleven retsgvldigt ved hævd (aldertids
hævd), og der opstod respekt om skel-
lene; dette udvikledes til en sædvane
ret, som gav sikkerhed, og såvel i vore
landskabsiove som senere i landsiove
og derfra til landsbvlove og byvedtæg
ter fandt dette skriftligt bekræftelse. I
vor hæderkronede Danske Lov af
1683, der i mange henseender stadig
har gyldighed, har vi en ældgammel
lovfæstelse af skelstenen som et juridisk,
beskyttet begreb, idet der her tales om
(6-18-1), den ,,som optager, flytter
eller setter Skielsteen, eller Stapel, uden
lovlig Medfart”.

Ellers har skelavmærkningen iøvrigt
ikke været genstand for nogen større
omsorg for lovgivningen, og f. ex. har
landboerne igennem tiderne selv rejst
deres skelsten af markens sten, mere
eller mindre i forståelse og efter avtale
med landmålere og senere landinspek
tører. Det har været utilhuggede mark-
sten, eller det har været tildannede sten
ofte i form af svære eller tynde stolper
(som lågestolper) eller andre former,
man selv har fundet frem til — de har
kunnet få en indskrift, f. cx. gårdnavn,
matrikeisnummer, årstal for rejsning
eller andet, men stadig individuelt. Det
var i hovedsagen først ved lovgivnin
gen af 1925 og derefter i kontakt med
svare diskussioner fagfolk imellem, at
man har fundet frem til faste regler
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og nogle onskelige former for nutidige
skelsten (fig. 16).

Nugældende regler for skelsten ens
udførelse og opsætning er indeholdt i
landbrugsizi inisteriets bekendtgørelse af
24. 9. 1949 om udførelse af arbejder
ved udstykning, navnlig paragrafferne
4—i i og 84—85, og disse regler siger
bl. a., at der til avmærkning skal an
vendes mærker af varigt materiale, som
regel beton, natursten eller jern. Et
hvert skelmærke skal være kendeligt
som sådant enten ved at være forsynet
med ordet: Skel og en krone, eller ved
at der i mærket er indsat en metalbolt
eller plade med dette skeltegn. Hvor
natursten anvendes, kan skeltegn dog
udelades, når der under stenen er an
bragt et lodretstillet drænrør eller en
flaske med opadvendt bund. Skelmær
kerne kan være betonpæle, der er ar
meret og af et tværmål ikke under 6

og en længde af mindst 60 cm — skel-
blokke af beton ikke under 12X50 cm
forsynet med et cirkulært hul til mar
kering af skelpunktet — natursten må
være af en fast stenart (dog ikke flint)
og mindst 35 cm lange o. s. v. Til vej
Ledning og hjælp for landinspektorerne,
hvorunder udstikning og skelavmærk
ning sorterer, har den danske land
inspektørforening udsendt en brochure,
der har avbildet de monsterbeskyttede
og autoritative skelpæletyper, nemlig
en mindre, firkantet betonpæl med
modhager — en større firkantet beton-
pæl uden modhager samt mindre be
tonblok (kvadratisk prisme) og større
betonblok (keglestub) — altsammen
forsynet med ordet: Skel, krone og hul
(sidstnævnte for blokkene). Endvidere
normer for de ovenfor nævnte servi
tutmærker (fig. 15) i dimensionerne
12X 12X50 og for matrikelsvæsenets
særlige avmærkninger forsynet med
MV.

Fra noget fortidigt, primitivt og i
vore øjne romantisk er skelsten og skel-
pæle hermed blevet en teknisk nøgtern
og standardiseret samt monsterbeskyt
tet ting — men fælles for begge er det,
at de opdeler land og rige og felter og
territorier, hvor nogen har mere at
skulle sige end andre, og hvor disse
har deres ret manifesteret i mærkerne,
bag hvis krone står kronens magtmid
ler. Selv uden hegn giver de en art
fred — ofte kaldet markfred —, og i
ly af denne kan jorden dyrkes, udnyttes
og plejes individuelt, så hjem og virk
somheder kan bygge et Danmark op,
nyt og anderledes for hver gang der
skabes nye skel.

Fig. 16. En af de autoritative typer på
skelsten. Forf.s foto.
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IIJ.HENRIKSEN&G.KÄHLER
(Korsør Stenforretning)

VEJMATERIALER

Losning Skærvefabrik - Trige Skærvefabrik

Mogenstrup Skærvefabrik

Betonvarefabrikken

,,LØV EN”
C has1 Fin d sen Sc hou er fuldstændig moderniseret og

Bide stor VIllY og juniorEntreprenør
og alt i vibration.

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926.

Tlf. 40 Svinget Tlf. 240 privat

Vardevej 9, Skjern.

Louiselund, Lunding
Tlf. Haderslev 23435

Værksted
Tlf. Haderslev 23188 Kristrup Maskinværksted

Clausholmvej 2 — Randers

Telf. 1553

Specialitet:

Rep. af EntreprenørmaterielSten og Grus Vejbelægningsmaskiner
Grusspredere — Tromler

Sneplove m. m.

FRITS HALVORSEN
entreprenør

BRØNDERSLEV — tlf. 425
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Stenbrud og Skærvefabrik
PAUL CHRISTIANSEN & SØN

Tlf. 23570- Haderslev Nø RR B SMEDE BY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev
*

Leverandør til samtlige sønder
Betonvarer

jydske Amter
Vejafmærkningssten

Tlf. Kliplev 8716

JOHS. RASMUSSEN
Vognmand HUND RASMUSSEN

Enighedsvej 19 - Sorø Ingeniør & Entreprenør
Telf. 185 - 362

Udfører Jord-, Vej- og Entreprenør-
kørsel med Lastvogne fra 2—16 Ton. Telefon Aalborg 7773

Levering al Sten, Grus
og Vejmaterialer. ,,Nordmark” pr. Gug

ALLAN SVENDSEN
ROSKILDE

AL VOGNMANDSK0RSEL
M A S K I N F A B R I K med 31/_51/ Tons Vogne m. Tip

Emil Andersen
Leverandør al Vejmaterlaler

Roskilde Tlf. 1429 ROSKILDE Til. 2969

På
Tjæreborg Cemenfstøberi Entreprenørfirmaet

Alvibreres alt Carl Nielsen i
Viby betonrørspresse vibrerer og
presser rør i alle størrelser efter VESTERGADE 68 . ODENSE
Ingeniorforen. normer. 52.

Telf. 525Tlf. Tjæreborg 21
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TRAFIKTEKNIK
Foredrag og diskussioner

fra Dansk Ingeniørforenings kursus i april 1955.

157 sider — format: 17X25 cm.

Pris: kr. 28.-

Bogen indeholder bl. a. afsnit om

Trafikelementer og kapacitet

Trafikanalyser

Gade- og vejkryds

Trafiksignaler

TEKNISK FORLAG A/S

Vester Farimagsgade 31, København V. Telefon: BYen * 9288
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . Central 2620 . Minerva 2620

KØBENHAVN

Kantsten Brosten

Skærwe. o Chanssebrosten.fabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STR0YBERG

Nr. Voldgade 54 — København

i

H.POULSEN&CQ.A/s
KALVEBOD FLADSVEJ - 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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COLAS VEJ MATERIALE Is

KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V. . TLF. MINERVA 4480

ASFALT - EMULSION — VEJTJÆRE

CHRITTREUS BOGTRYKKERI KØBENHAVN




