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Tællende og talende stene ved vej og sti

DK 625.745.6

Af havearkitekt Johannes Th olie.
(Tidligere artikler om tællende og talende stene findes i tidsskriftets årg. 1954 s. 125 og
årg. 1956 s. 211).

III. Findesten og kæmpesfen
For den, som færdes i vort lands for
skellige egne, er det ikke noget særsyn,
at der findes sten på markerne og langs
veje og stier, rent bortset fra dem, som
nu bruges til markering eller bygning
af selve vejene. Man finder det natur
ligt og selvfølgeligt, for sådan har det
vel altid været, og sådan er det vel
alle vegne. Og den jævne mand vil
endog undertiden kunne fortælle, at
stene kommer af jorden eller ligefrem
en opfattelse, der
voxer op af den,
ikke er dansk alene, men bl. a. også
kendes fra Sydengland. Det er noget,
og så
man har troet, var så ligetil
Stenede
anderledes.
er det dog ganske
marker (se fig. 1) findes ifølge geo
logerne kun i ret begrænsede egne af
verden, og i hvert fald fra begyndelsen
af forrige århundrede havde videnska
ben, som beskæftiger sig med disse
ting, fået en oversigt over, hvor så
danne stene områder fandtes. Det har
—

—

vist sig, at de ligger som bræmmer om
kiing høje bjergkæder eller som udstrakte områder i lavlandene i Nord
amerika og Nordeuropa fra Polarhavet
og sydpå. Derfor er Danmark med i de
stenrige egne og må (på godt og ondt)
tage konsekvenserne deraf, hvilket f. ex.
for dyrkning af agerlandet har resul
teret i avsamling af stenene og bygning
af gærder eller anden udnyttelse af det,
der var i vejen for en rationel dyrk
eller at man har bøjet af for
ning,
de store sten og ladet dem stå tilbage.
Til stengærderne, som er fremkommet
af disse gennem århundreder udførte
rydningsarbejder, og som har været
vigtige led i vort kultursamfunds op
bygning, vil vi komme tilbage en an
den gang. Her vil vi ofre nogle af de
Sten, der er blevet tilbage, eller som er
kommet frem ved vejarbejder, nogle
linjer, for der er mange af dem, der
taler et inderligt sprog om opbygnin
gen af og livet i det land, som vi be
folker.
—

Fig. 1. Stenstroet græseng, således som den
har ligget fra de ældste
tider. Tibberud ved Ka
lundborg.
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Findesfenene
er mere eller mindre karakteristiske for
de forskellige egne, og især dem, der er
fremstået af landets dybere lag, må
blive karaktergivende for de enkelte
egne. Kridtegnene har kalk- og kridtsten eller koralsten, og Bornholm har
sine granit- og sandsten, Færøerne og
Grønland hver deres andre stenarter.
Men derudover finder vi rundt i landet
(i eller under jordens overflade) sten,
der ikke kan være opstået af stedets
nuværende natur, men som må være
kommet til os andetsteds fra gennem
istidens skiftende perioder og de enor
me flyttearbejder, som her er udført i
det opbygningsarbejde, der har resul
teret i fremkomsten af det danske
landskab.
Gennem undersøgelser af grusgrave,
stendynger eller strandsten har mari
fundet frem til den særligt typiske, og
geologer (f. ex. T. Milthers) har ved
undersøgelser fundet, at bl. a. 6 typer
af porfyrsten nøje har kunnet stedfæ
stes som stammende fra ganske bestem
te trakter i andre lande. Her er fra
Oslo-egnen rhombeporfyr og rhombe
fra Dalarne
porfvrkonglomerat
bredvadporfyr og grönklittporfyr og
bl. a. fra Ålandsoerne brun og rød
ostersokvartsporfyr. Disse sten er så
ledes af isen transporteret nordfra og
østfra til os, og nu ligger de da her
og beretter klart og tydeligt om en
samhørighed mellem de nordiske lan
de i geologisk henseende, og de er
fortrinisvis samlet på bestemte områ
der, hvor isen eller smeltevandet har
aflejret dem. I det nordvestlige Jyfland
finder man således mellem norske,
svenske og baltiske sten, at der er 95 %
norske,
i Himmerland er 90 % nor
ske og 10 % svenske, og længere nede
kan man træffe helt op til 70 % sten
fra Dalarne.
—
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Stensorternes navne er dannet af
deres struktur. Rhombeporfyren inde
holder store strøkorn af feldspat, som
i tværsnit har form af rhomber, og de
rhombeformede strøkorn er ofte af en
lys, grålig tone, undertiden brunlige,
grönklittporfyren har ikke kvarts som
selvstændige korn, bredvadporfyren har
en ensartet matrød farve i grundmas
sen og gule eller røde rektangulære
korn af feidspat; rektanglerne er ofte
2—3 mm lange og 1—2 mm brede
0. S. v.
Utallige findesten er aldrig blevet til
stenfund, fordi de simpelthen ikke er
blevet opdaget, for sten- og grusgrav
industrien er ikke økonomisk interes
seret i en udsortering af sten, der ikke
tjener merkantile formål. Også vejbyg
gerne har utvivlsomt ofte i mangel på
interesse ofret særprægede sten, især
hvor de har været at finde i mængder
og derfor ikke betragtedes som sjæl
denheder. Men der er dog heldigvis
undtagelser fra reglen. At nævne man
ge af disse sten kunne være fristende,
og amt for amt vil man kunne henvise
til, hvad der er gjort for at bevare sten
for eftertiden, mere eller mindre om
hyggeligt og mere eller mindre godt.
Her vil vi af de mange exempler nojes
med at holde os til tre, nemlig eet,
hvor vejmyndighederne ojensynlig slet
ingen ting har gjort,
et andet, hvor
de har givet et stenfund holdning, rejs
ning og værdighed, og et tredie, hvor
der er gjort overmåde meget ud af
fundet
og med rette.
I mange år har der ligget en meget
særpræget sten ved Fjordvejen (ved
Flensborg fjord). Forfatteren har pas
seret den adskillige gange, hvor den
ligger i vejrabattens græs. Den er ikke
stor, hvad billedet fig. 2 sikkert giver
indtryk af, og der er ikke gjort noget
som helst for at fange øjet eller frem
hæve den; stenen bare ligger der, ikke
—

—

blev taget bort som noget, der var
uordentligt og ikke hørte hjemme her
i henhold til reglementet for vejrabat
tens rette stand
den ligger jo nemlig
også ,,i vejen” for avslåning af græsset!
Men en sådan armering måtte ikke
kunne ses, og stenen må hverken op
på en plint eller ha et FM ved siden.
Den skal: bare være der.
Den anden sten stårved Frederiksborg
vejen i Norreskov nær ved Fiskebæk
(fig. 3). Her blev den fundet i jorden
ved naturlig avlejring, da vejen i årene
i 942—43 ombyggedes, og der kan der
for alene af dens skjulte beliggenhed
næppe være tale om, at det er en kæm
pesten med sagn- eller mytetilknvtning.
Der blev foretaget en forholdsvis stor
avgravning ved den nævnte vejregu
lering, og ved denne stødte man da på
en sten, der lå skråt ned i jorden. Da
stenen skonnedes at være smuk, holdt
vejmyndighederne råd sammen med
statsskovrideren, og man blev her enige
—

—

—

Fig. 2. Findesten i miocæn-standsten i vejrabatten ved Fjordvejen, Sønderjylland.

gemt og vel heller ikke glemt; og ingen
skal heller ønske den på musæum, for
den horer stedet til. Stenen er meget
særpræget, og efter trykte omtaler af
denne type med skallerne, der stikker
ud af den noget grødede masse, må det
vistnok være en miocen-sandsten, hvil
ket vil sige en sten fra omtrent den tid,
hvor mennesket begynder at optræde i
jordklodens historie, og den skal kun
forekomme få steder, bl. a. netop ved
Flensborg fjord. En meget talende sten
for hvem, der har øret åbent for for
tidig tale.
At ønske, at der skulle ,,gøres noget
ud af” denne sten og dens placering,
ligger langt fra forfatterens tanke, og
det vil være helt urimeligt at pynte op
med et slags ,,anlæg” med beplantning,
fliser eller blomsterarrangementer. Må
ske kunne det dog være rimeligt, at
man enten gruslagde eller forsynede
pladsen, hvor den ligger, med lidt
chaussesten i græs, så at stedet lige
som markeredes noget, og så at den
ikke for de fleste forbipasserende var
helt upåagtet, men vigtigst forekom
mer det dog, om man sørgede for,
at stenen fik en armering til stedet,
så at ikke en skønne dag en meget
ivrig samler af geologiske mærkvær
digheder tog den med (for den fri
ster unægteligt!), eller at den af en
tjeristivrig vejmand eller vejassistent

Fig. 3. Slank og mere end meterhoj findesten
rejst af amtsvejvæsenet ved Frederiksborgvejen
i Norreskov ved Fiskebæk.

3

om at rejse den kønne og mere end
meterhøje, velformede sten på findestedet, hvilket altså er overst på vejskråningen, næsten i faldbrudslinjen.
Stenen fører altså ingen egentlig for
tidig tale, og den er hverken nogen
skelsten eller kæmpesten, men den er
en findesten, som af de ansvarshavende
myndigheder er respekteret, placeret
og givet rejsning og holdning,
og
talen om dette må stenen meget gerne
holde til de vejfarende, der finder ro
til at beundre den og dens betydning
for stedet, for dette sted og denne vejstrækning er blevet en helt anden, end
om der ingen sten havde været.
Den tredie sten er der i høj grad
gjort noget ud af, og der er grund til
at kornplirnentere amtsvejvæsenet for
den extraordinære indsats af teknik og
kunst, som her er øvet. Det var i årene
193 7—38, at Åbenrå amtsvejvæsen
udførte anlæget af Åbenrå—Felsted
vejen, og man da ved Hostrup krat
fandt en sten, der målte 2,2X3 m på
de 2 leder og Ca. 4,7 på de 3 andre.
Det var tydeligt nok en af de største
vandreblokke i landet, hidtil skjult un
der jordens overflade, men nu bragt
frem ved den dybe udgravning for
—

vejen. Stenen lå både på den ene og
på den anden måde ,,i vejen” for vejarbejdet, og selvom den kendte metode
med at sprænge sten også var i tan
kerne, forstod man, at det ikke kunne
gøres med et par patroner, og at det
også ville være en kostbar transport at få
den slæbt til en stenhuggerplads for at
få noget ud af den. Også at bibeholde
den på stedet ville koste både sved og
penge. Man valgte dog heldigvis dette
sidste alternativ, og da man havde sagt
a, sagde man også b
således at for
stå, at når man ville ha stenen til at
stå ved vejsiden og her til fjerne tider
vidne om dette betydelige stenfund, så
skulle denne melding også ske sådan, at
enhver kunne forstå den. Og skulle ste
nen gives mæle, måtte det være med en
digters ord og i en kunstners opsætning
af bogstaverne. Det tjener amtsmyn
dighederne med daværende amtmand
Refslund-Thomsen i spidsen til uvisne
lig ære, at de tog så konsekvent og
rigtigt på sagen, og at de bevilgende
myndigheder var med derpå. Stenens
tale blev formet i ord af Marcus Laue
sen, hvis barndomshjem ikke lå så
svært langt fra stedet, og den kom til
at lyde sådan:
—

Fig. 4. I vejsiden ses
den Ca. 50 tons store
findesten ved Hostrup
Krat ved landevejen
Åbenrå—Felsted
med
tilhørende opgang for
spadserende.
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Isbræen sled mig al nordfjeldets tinde
vikled mig ind i sit hvide klæde
slæbte mig langt paa sin stærke slæde
og lagde mig her som et navnlost minde
om lunet som skabte af hav-ler og grus
den gode ager til Danmarks hus.

Skriften blev opsat af billedhuggeren
Gunnar Hammrich, der gjorde den i
versalier og formede linjerne mygt efter
stenens karakter på den flade venstre
del af stenen, således at kæmpestenens
overflade og struktur udnyttedes rigtigt
og godt, og det blev overdraget sten
huggermester Iversen i Sonderborg at
udføre bogstaverne, hvilket gjordes med
megen dygtighed.
Denne navnløse kæmpe, som ses på
fig. 4 og 5, står et stykke oppe på vejskråningen, og pladsen blev stottet med
græstorvvolde. To ramper fører spad
serende derop og bag om stenen, og
der er for foden af skrænten lavet en
lille vigeplads for de besøgende, der vil
læse skriften og studere stenen fra
neden.
Skulle man kritisere noget, måtte
det være det, at der ikke vis à vis
denne plads på den anden side af
vejbanen var lavet en kiggeplads for
dem, der kommer fra Åbenråsiden, og
som stopper op
for de forbifarende
—

bilister imod Åbenrå ser knapt nok
noget til det hele arrangement og den
kæmpemæssige sten, og faktisk læses og
beskues sten bedst fra denne modsatte
side af vejen. Marcus Lauesen be
nævnte stenen som et navniost minde,
hvad jo er rigtigt. I korrespondancen
om stenens skæbne er den dog benævnt
Hostrupkrat-Stenen, og som et af de
sidste af nu avdøde amtsvejinspektor
Knud Strammings arbejder var det vel
ikke urimeligt, om man også satte hans
navn i forbindelse med den. Som andre
(om ikke alle) store sten har fået deres
navn, må denne sten jo også ha det,
ganske uanset at den ikke repræsen
terer et sagn, sådan som vore kæmpesten gør det.

Kæmpestenene
Når man benævner nogle sten kæm
pesten, er det i og for sig ikke, fordi de
er kæmpestore, og adskillige af dem,
der er indrulleret i kategorien kæmpesten (jfr. Aug. F. Schmidt: Danmarks
Kæmpesten, 1932), er ingenlunde
store. Navnet har de fået deraf, at der
er knyttet sagn og overtro til dem
og i hvert fald er der vel knyttet noget
sådant til enhver sten af betydeligt for—
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mat, som har været kendt gennem ge
nerationer og århundreder. Derfor er
disse sten altså indgået i befolkningens
tankegang og ofte i deres dagligliv
og deres betydning for lokale samfund
har ofte været stor. De har fået umiste
lig værdi
også selv om den oprinde
lige tro (subs. overtro), der har været
knyttet til dem, nu er fordunklet,
den lever dog ofte latent hos ældre folk
og blusser op ved given lejlighed
især i trods, når nogen vil antaste den
pågældende genstands værdi og betyd
ning på netop denne plads. At der
endog ofte er knyttet skæbnetro til
nogle af disse sten, gør dem til noget,
der bør ‘ære tabu, når veje anlægges
eller omlægges.
Troen, der knytter sig til kæmpestenene, kan komme af meget. Under
tiden er det fordvbninger i stenene,
der betragtes som fodspor, håndavtrvk
eller hovspor,
det kan være deres
særlige form eller farve, der avviger
fra det almindelige,
det kan være en
skjult, forborgen beliggenhed, og det
kan være meget andet, f. ex. bautasten
eller runesten. Bautastenene er de ind
skriftsløse, utilhuggede, slanke og ret
opstående granitsten, der især er kendt
fra Bornholm, hvor man har bevaret
Ca. 350, men hvor der engang skal ha
været hele et tusind,
Ca. 125 er nu
fredet. Runestenene har deres oprin
delse i de indskriftslose bautasten
vi
har et par hundrede af dem, men der
opdages nu og da endnu et eller andet
sted ,,nye” runesten, f. ex. 1950 i As
mild ved Viborg.
Kæmpestenene har ikke altid, men
dog ofte, deres egennavn, og dette
kan være dannet af det sted, hvor
de findes (f. ex. ,,Hesselagerstenen”
på Fyn, der dog også hedder ,,Dam
mestenen” og er landets største erra
tiske blok, 12,5 m høj over jorden).
Eller det kan være dannet af deres form
—

—

—

—

—

—
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(,,Den tapre Skrædder”, Reerslev),
deres farve (talrige ,,Rødsten”), den
lyd, de kan frembringe ved slag
(,,Klokkestenen”, bl. a. på Lyø), deres
bevægelighed (,,Rokkestenen”, flere)
samt deres anvendelighed, f. ex. talrige
,,Hvilesten” ved vejene, se senere i artik
len. Der findes hundredvis af kæmpesten
hvert amt har adskillige, og rime
ligvis har hvert herred det også, endog
byer (f. ex. Rønne). I sin fine bog
,,Hærvejen” fortæller Hugo Ivlaithies
sen, at gamle landeveje plejede med
forkærlighed at lægge deres forløb tæt
forbi anselige, jordfaste stene, for at
disse kunne tjene som ,,,nærke pæle” i
terrainet
ikke så mærkeligt at de fik
sig et navn, og at der knyttedes sagn
og overtro til dem. Hvem der er for
trolig med de gamle vejes forløb har
her megen kulturhistorie at hente frem
af terrainet og jordens gem, og det kan
ikke noksom lægges vej-historikerne på
hjerte at gøre en indsats her. Af alle
de mange kæmpesten, der nu ligger i
skove og på marker, borte fra veje og
stier og ofte uden den ringeste tilknvt
ning til nutidigt vej- eller stisystem, har
dog sikkert mangfoldige haft deres for
bindelse til veje
ellers var mange af
dem simpelthen ikke blevet fundet eller
opdaget.
I gamle dage (siger Matthiessen)
flankeredes færdselsårerne fra by til by
simpelthen af hærvejs-agre, og med
20—30 skridts indbyrdes avstand løf
tede der sig langs vejbanen en række
råt udflækkede granitstøtter i et par
alens højde eller mere,
det var av
visere,
som ved vintertide markerede
hærvejsrutens forløb gennem det snedækkede landskab. Stenhuggere har nu
,,fortæret” flertallet af disse
enkelte
tab beklages med ganske særligt ve
mod. Således ,,Horsiund-Stenen” ved
Oxevejen fra Haderslev, som magister
Dyssel besøgte 1763 og standsede ved
—

—

—

—

.s..

men om dem alle gælder det, at de
kører bedst på ru veje
Kvartsitstahlas og Grov Kvarfsitasfalt
er så ru, som bilerne ønsker def på grund af
den høje frikfionskoefficienf
Kvartsif lader sig ikke polere
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,,med ærefuld Nysgerrighed”, fordi den
stod plantet ,,saa godt som midt paa
Landevejen”. Et enligt navn Hæruif
var med runer indhugget i stenen, der
ellers var en rå og utildannet grå kam
pesten, flad, oprejst, uslebet og ukunst
let. Den vides at have stået der uanta
stet århundrede efter århundrede, og
den havde (stående midt i strømmen
af oxer og drivere) holdt vagt over
vejen, mens kvæg, vogne og mennesker
skred forbi. Ingen forgreb sig på den
men da preusserne i 1864 korn til
egnen, undså de sig ikke for at fjerne
dette hædersminde som ,,sejrstrofæ” og
at slæbe det til slotsparken ,,Drei Lin
den” ved Berlin, hvor det den dag i
dag skal stå.
Fra samme hærvej kendes iøvrigt
også andre vejvisersten med egennavne,
således på det lange stræk fra Jelling
til Skodborghus ,,Harald Blaatands
Sten” på Bække Mark og i nærheden
,,æ grå Sten”. ,,Tislundstenen” menes
sat som vartegn for studedrivere, der
befor vejen over Stilsig, Hullcær og
Foldingbro, og ved vejene fra Randers
til Viborg findes kæmpestenene ,,Læ
Sten Ryge”, ,,Kalma-Rande-Sten”,
,,Venning Dyne” m. fi., som også kan
have været kendemærker for rejsende
i gammel tid i lighed med bautastenen
,,Mariæ Synaal” ved Vejen å og endnu
flere.
Ved offentlig vej sidder bl. a. ofte
i kirkega°rdsdigerne kæmpesten, f. ex. i
Rødding, og der er andre sten, der så
tydeligt har fået navn af deres brug
ved vejen, nemlig hvilestenene. I Vis
senbjerg sogn på Fyn har man ,,Sankt
Knuds Sten”, hvorpå kong Knud skal
have hvilet sig under sin flugt til
Odense (1086), og ved Rugård lande
vej har man ,,Ventegodtstenen”, som
Knud den Hellige også skal have siddet
på. En anden kongelig hvilesten findes
i Indelukket i Frederiksborg slotshave
—

og kaldes ,,Christian den Fjerdes Sten”,
idet sagnet fortæller, at kongen sad der
på, når han udbetalte løn til arbejder
ne, og stenen har fået hans årstal, 1648

Fig. 6. Den såkaldte ,,Christian den Fjercies
sten” med årstallet 1648 i Frederiksborg
slotshave.

(se fig. nr. 6). Andre uden kongelig,
men med borgerlig tilknytning findes
bl. a. i vejsvinget ved Årsdalevangen,
hvor vejen fører forbi møllen (Ibsker
sogn på Bornholm), og det berettes,
at her hvilede fiskerne sig, når de i
gammel tid gik ad land med fisk. En
anden hvilesten har stået ved lande
vejen mellem Brundby og Tranebjerg
på Samsø, men den kom bort okring
år 1880.
En runesten, der også har haft til
knytning til en landevej (nu hovedvej
1), er .,Kallerupstenen”. Den blev i
1827 fundet på en mark ved Kallerup
ved Roskilde landevej, hvor den kun
lige ragede op over jordsmonnet, men
lå i vejen for markarbejdet. En sten
klover skulle fjerne den. Han var imid
lertid vågen og opdagede runerne,
hvorefter stenen fik lov at forblive på
stedet, efter at sagkyndige havde be
sigtiget den. 11850 genfandt Worsaae
den, næsten tildækket af jord og be
skadiget af markredskaber, og han fik
den flyttet til en plads ved landevejen.
Runeforskningens daværende første
mand Ludvig Wimmer læste (1882)
texten som
Svidingen Hornbotes
Sten”, og sagkyndige har fastslået, at
den har stået ved en af oldtidens veje.
,,
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Beretning fra nogle amerikanske forsøgsveje
DK 625.7.03/04

Af professor H. H. Ravn.
(Uddrag af foredrag i Dansk Amtsvejassistentforening den 28. maj 1956).

Betonveje
I de kommende år vil der sikkert
blive bygget en del veje med cement
betonbelægninger. Nogle vejmyndig
beder kan ganske vist ikke tænke sig
at anvende betonbelægninger, fordi
man unægtelig i en del tilfælde har

Nu er den opstillet ved Hedehusenes
nye kirke.
Af andre sten ved vejene kan næv
nes ,,Dronningestenen” (eller ,,Dron
ning Margretes Sten”) i Gundsømagle
sogn i rabatten til Roskilde-Frederikssunds landevejs vestside, ca. 400 m
nord for udmundingen af Gundsø
maglevejen. Der er visse fordybninger
i stenen, som henføres til dronningen.
Lerhusstenen” står ved Frederikssundlandevejen i sogneskellet mellem Balle
det er en råt tilrup og Smørum,
hugget granitsten, hvorunder en mor
der og selvmorder skal være begravet,
og ved landevejen udfor Veddelev ved
Roskilde fjord står på Kræmmerstens
bakken ,,Kræmmerstenen”, der skal
være en ,,nummersten”, og herunder
skal en kræmmer engang være blevet
kvalt.
Om endnu et dødsfald minder de
såkaldte ,,Printzenskjoldsstene” i Store
gade i Rønne, der er sat, hvor Printzen
de har
skjold blev skudt 8112 1658
været bortfjernet, men blev 1887 atter
bragt på deres historiske plads. Det er
iøvrigt en af de sten, som må siges at
være på grænsen mellem de sagnagtige
kæmpesten og de historiske mindesten
—

—
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haft dårlige erfaringer; men har man
ikke haft det med alle slags belægnin
ger? Andre har ikke noget imod betonveje, når disse bygges under hensyn
tagen til de nyeste erfaringer. Her skal
ikke tages stilling til problemet betonveje contra bituminøse veje; men alle
lejre kan måske være interesseret i at

hvilket sidste vi nok vil vende til
bage til en anden gang. Og der er
,,Spytstenen” ved Randers landevej øst
for Viborg, som borgerne skulle spytte
på, når de drog forbi og ville ha held
og der er utallige andre,
med sig,
hver
hver med deres tro eller sagn
er de sten i det mosaikarbejde, hvoraf
samfundet har suget sig fællesskab og
sind gennem tider, der gik.
Derfor må deres skæbne også lægges
vejfolk på sinde. Vort land bliver gen
nem den tiltagende mekanisering fat
tigere på fortidsminder for hvert år,
der går, og navnlig går det af nærlig
gende og meget forståelige prosaiske
årsager ud over de sten, der er ,,for
store”, ,,upraktiske” i anvendelse, og
som på deres måde nu kommer til at
ligge ,,i vejen”, hvor vejfolk eller stenfolk ikke synes om det. Uden at være
fredet ifølge en lovgivningsparagraf bør
det være ansvarsbevidste fagfolks sag
at modarbejde og modvirke den fort
satte forringelse af landets abstrakte
værdier. For mennesket lever nu een
det må
gang ikke af brød alene
også engang imellem se noget stort,
noget ophøjet og værdifuldt
også
blandt sten.
—

—

—

—

—

—
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stifte bekendtskab med de resultater,
man er nået til på en amerikansk for
søgsvej med betonbelægning.

endelig stillede automobilfabrikkerne
(7 firmaer) vogne til rådighed. Alt i
alt kostede forsøgene 245.000 $.

Forsøgene er beskrevet i Special
Report 4” udgivet af Highway Re
search Board, Washington, DC. og rap
portens titel er: ,,Final Report on Road
Test One-Md., Effect of Controlled
Truck Axle Loadings on Concrete
Pavement”.

Formålet med forsøgene
Man fastslog, at den opgave, man
ønskede at løse, først og fremmest be
stod i at bestemme 4 forskellige aksel
tryks indvirkning på en bestemt beton
belægning. Akseltrykkene var 8,2 t og
10,2 t på enkeltaksler og 14,5 t og
20,4 t på dobbeltaksler (tandem).
Disse akseltryk svarer altså nøje til
dem, vi er vant til her i landet. De 8
tons svarer til den højst tilladelige be
lastning, og 10 tons svarer til hyppigt
forekommende overbelastninger. For
dobbelt-akslernes vedkommende svarer
de 14 tons ligeledes til den størst til
ladelige belastning.

11949 opstod der et ønske om at få
undersøgt, hvilke maksimaigrænser der
kunne synes rimelige for lastbilers stør
relse og akseltryk. Der blev nedsat en
sagkyndig komite til at planlægge og
lede forsøgene, som man hurtigt blev
enige om at henlægge til staten Maryland. Midlerne blev ydet af 11 stater
og District of Columbia. Bureau of
Public Roads (den federale vejadmi
nistration) stillede personale og instru
menter til rådighed, olie-industrien (15
firmaer) leverede benzin og olie og
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Fig. 1. Snit og plan af betonbelægningen.
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ca. 15 km syd for La Plata i Maryland.
Belægningen (se fig. 1) var fra 1941
og bestod af to 3,7 m brede vognbaner.
Betontykkelsen var 18 cm midt i hver
vognbane og 23 cm langs kanterne.
Belægningen var armeret med 2,9 kg
pr. m’ og havde ekspansionsfuger for
hver 37 m og 2 kontraktionsfuger i
trediedeispunkterne af disse 37 m. Der
var 19 mm dyvler pr. 38 cm i alle
tværfuger og 16 mm forankringsjcrn
pr. 1,2 m i længdefugen.
Da belægningen inden forsøgets på
begyndelse har ligget upåklageligt i
10 år, må den have været rigtigt di
mensioneret for den færdsel, den har
været udsat for: 135 aksler på mellem
3,6 og 8,2 t i hvert døgn.
Betonens kvalitet var den, der al
mindeligvis anvendes ved betonbyggeri
i U. S. A. I middel var trykstyrken
480 at, brudmodulus 55 at.
Belægningerne blev under forsøgene
vedligeholdt ved hyppig efterfyldning
af fugerne og regulering af rabatterne;
i løbet af 6 måneder blev der efterfyldt
11 gange. Derimod blev der ikke gjort
noget for at modvirke pumpning, da
man derved ville fremkalde revner i
betonen, som ikke skyldtes færdselen.
Desuden viser de fire forskellige belast
ningers virkning på belægningen sig
netop ved deres forskellige evne til at
fremkalde pumpning.

Forsøgsstrækningens benyttelse
Som det ses på fig. 2, blev der an
lagt en omkørselsvej til at lede vej nr.
301’s ordinære færdsel uden om for
søgsfeltet. Der blev indrettet 4 forsogs
06 MILE
SECTION NO I

N

03 MILE
SECTION NY 2
•22A:oLILO.b

IL000LILO__>

Fig. 2. Forsøgsvejens beliggenhed.
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strækninger. Strækning i blev trafike
ret af vogne med 8,2 t akseltryk, me
dens strækning 2 lige ved siden af tog
vogne med 10,2 t akseltryk. Begge
akseltryk lå på enkeltaksler. En sam
menligning mellem disse forsøgsstræk
finger er mulig, da der praktisk taget
ikke var andre forskelle end netop
akseltrykkene. Strækning 3 udsattes
for 14,5 t tryk fra en dobbeltaksel, og
endelig kørte der 20,4 t dobbeltaksler
på strækning 4. Disse to strækninger
kunne ligeledes sammenlignes.
Koretøjerne kørte i begge retninger
på alle strækninger. På i og 2 passe
rede 1.324 vogne pr. dag, på 3 og 4
kun 918. Hver forsøgsstrækning bestod
af een vognsbane, der altså havde
færdsel i begge retninger. Der var
hvide striber langs yderkanten og 2,4
m derfra; desuden gule striber 0,6 og
3 m fra yderkanten. I hver bil var der
installeret et apparat, der gennem et
hvidt og et gult lys foran rattet min
dede chaufføren om hvilken stribe, han
skulle følge. Derved kunne man opnå
den samme fordeling af vognpassa
gerne i tværretningen som på en al
mindelig 2-sporet korebane med nor
mal færdsel (fig. 3).

Jordbundsundersøgelser
Inden forsøgene tog man jordprover
fra rabatterne, og efter at forsøgene var
afsluttet, blev der yderligere taget over
1.300 jordprøver under selve betonbelægningen (fig. 4). Desuden blev der
foretaget et stort antal nedbøjnings
målinger. Jordprøverne fik man dels
gennem 127 cirkulære huller, der blev
boret i betonen, dels fra 13 felter, hvor
betonpladerne blev fjernet, og endelig
ved fra siden at grave ind under be
tonen for hver 6 m.
Jordbunden var ikke helt ensartet.
Til klassifikationen brugte man High-

0

2

I almindelighed er jordarter med
benævnelsen A-l særdeles gode som
underbund for en betonvej, A-2-4 er
gode, A-4 temmelig gode eller dårlige,
medens A-6 og A-7-6 begge er ret dår
lige. Strækningerne på A-4 og A-2-4
har man set bort fra ved bedømmel
serne.

Resultater
6

20

42

Som nævnt ovenfor var den hyp
pigst forekommende jordart en mo
og mjälaholdig lerart (A-6). Jord
bundsundersogelserne fastslog, at det
var tilladeligt at drage de nedenfor
nævnte slutninger, idet bunden under
de to vognbaner var ens i alle tvær
profiler. Ligeledes var vejrlig og af
vanding ens. Beskadigelserne af belæg
ningerne var derfor et direkte mål for
akseltrykkenes virkninger.

22
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Fig. 3. Fordeling af lastbilpassager
i vejens tværretning.

way Research Boards system. I tabel
len er anført den procent af samtlige
plader i hver forsøgsstrækning, der lig
ger på den nævnte jordart:

Fig. 4. Udtagning af jordprover
under belægningen.

Jordart
Strækning
i
2
3
4

A-l
27%
25%
0%
0%

A-2-4
2%
6%
0%
0%

A-4
4%
4%
14%
14%

A-6
56%
54%
68%
65%

A-7-6
11%
11%
18%
21%
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.
A. 1
Enkeltakslerne
)
Hovedresultaterne efter 238.000 passager gengives her skematisk:
a. Hele provestrækningen under eet:
Akseltryk i t
Samlet revnelængde i m
Antal revnede plader i % af alle plader
Antal fuger med sætninger i % af alle fuger
b. Strækninger på lerjord (kohæsionsjord) alene:
Akseltryk i t
Revnelængde pr. plade (3,65 )< 12 m) i m
c. Strækninger på grus (friktionsjord) alene:
Akseltryk i t
Revnelængde
Pumpning
B. Dobbeltakslerne. Efter 92.000 passager fandt man:
a. Hele provestrækningen under eet:
Akseltryk i t
Samlet revsælængde i m
Antal revnede plader i % af alle plader
Antal fuger med sætninger i % af alle fuger
Længde i m af længderevner
b. Strækninger å lerjord alene:
Akseltryk i t
Revnelængde pr. plade

a
10
390
58
50

b
8
60
26
18

a
10
8,5

b
8
1,2

10
0
ingen

8
0
ingen

a
20
1130
96
93
230
a
20
15,2

b
14
92
27
18
0
b
14
1,2

a:b
6,5
2,2
2,8
a:b
7,1

a:b
12,3
3,6
5,2

a:b
12,6

C. Alle fire aksel tryk på lerjord:
a. Sammenligning mellem reunetængder i m pr. plade for de forskellige akseltryk:
Antal passager
225.000
92.000
150.000
50.000
0,9
0
0
0
8t aksel
3,5
7,7
0,8
0,3
10 t
4,0
1,1
0,3
14 t dobbeltaksel
15,4
5,6
20t
,,
Vognene med 20 t akseltryk havde ødelagt belægningen ved 92.000 passager, derfor
holdt observationerne op ved det antal passagerer.
b. Sætninger i cm ved tværfugerne:
8 t aksel
,
lOt
14 t dobbeltaksel
,,
20t

Antal passager
138.000
82.000
0,5
1,0
0,6
2,2

c. Første revne. Det antal belastninger, der i gennemsnit skulle til at fremkalde første
revne i een plade (3,65 X 12 m) var:
Forste revne
Forste pumpning
210.000 passager
126.000 passager
8 t aksel
144.000
,,
85.000
10 t
106.000
,,
44.000
14 t dobbeltaksel
50.000
,,
31.000
,,
20 t
1)

I det følgende udelades decimalerne i angivelserne af akseltrykkene.
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Et stort antal spændings- og nedbøj
ningsmålinger blev udført. Man fandt
blandt andet:
1. Brud i plader på finkornet jord
skyldtes, at der kom pumpning. Denne
skyldtes pladernes nedbøjning, og re
sultatet af pumpningen var, at ned
bojningerne blev endnu større (hur
tigere jo større akseltryk) og dermed
voksede også spændingerne i betonen,
indtil der indtrådte brud.
2. Dobbeltaksler uirkede å køre
banen som een enkeltaksel og ikke som
to enkeltaksler. To- og treakslede biler
gav pumpninger af samme karakter;
forakslens passage var årsag til en min
dre oppresning af opslemmet jord. Bag
akslen pressede mere op og dobbelt
akslen gav kun een oppresning.
3. 1-lastigheden for bilen syntes ikke
at spille nogen større rolle. For den
farligste belastning var spændingerne
i betonen ens for meget små hastig
heder og for 65 kmJh. For andre be
lastninger var spændingerne Ca. 20 %
mindre ved 65 km!h kørehastighed end
ved lille hastighed.

Bituminøse
vej belægning er
Formålet med forsøgene
I U. S. A. har man ikke alene in
teresseret sig for de stive betonbelæg
finger. År 1952 startede man det så
kaldte ,,WASHO Road Test” for at
undersøge, hvorledes nogle bøjelige be
lægninger ville ligge under tung færd
sel. Det var Western Association of
State Highway Officials i forbindelse
med Highway Research Board, der
afholdt forsøgene med støtte fra cen
traladministrationen, lastvognsfabrikan
ter og olieindustrien. Ialt har disse for
søg kostet omtrent 900.000 $. Beret

ning om forsøgene findes i Highway
Research Boards ,,Special Report 18”,
som hedder ,,The WASHO Road Test,
Part 1: Design, Construction, and
Testing Procedures”, samt i ,,Special
Report 22”, der kaldes ,,The WASHO
Road Test, Part 2: Test Data, Ana
lyses, Fin dings”.
Formålet med forsøgene var at frem
skaffe tekniske oplysninger, der kunne
bruges til
1. Dimensionering af nye belægninger.
2. Vedligeholdelse eller forbedring af
eksisterende belægninger.
3. At danne grundlag for en tidssva
rende lovgivning angående tillade
lig belastning af køretøjer og en
retfærdig beskatning af disse.
4. At give oplysning til bilfabrikanter
med hensyn til typer og nyttelast
for lastbiler samt at give et finger
peg om den optimale økonomi ved
landevejstransport.
5. At give oplysning om forskellige
tekniske problemer, byggeomkost
finger og vedligeholdelsesomkost
ninger på veje med forskellige ka
paciteter, m. m.

Belægningernes opbygning
Der blev udpeget et areal i staten
Idaho syd for byen Malad. Her an
lagde man to prøveveje som vist på
figur 5. Den årlige nedbør er på dette
sted 380 mm (heraf 100 mm i form
af sne), temperaturen varierer mellem
29°, årets middeltempera
38° C og
tur er 8°. Frostfri dybde er 75 cm.
Man besluttede, at kørebanens opbyg
ning skulle ligge så nær nugældende
praksis i U. S. A., hvorfor man til flere
af staternes vejvæsener sendte prøver
af underbunden, siltholdig ler, og af
de materialer, der skulle anvendes.
Man ønskede en dimensionering for
4.000 vogne pr. døgn (heraf 1.000
—
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Fig. 5. De to forsøgsstrækningers opbygning.

lastvogne) og fik forskellige resultater
liggende omkring 45 cm tykkelse for
fundament og slidlag. Komiteen be
sluttede at prøve med fem forskellige
tykkelser af fundamentet (0, 10, 20,
30 og 40 cm). Slidlaget bestod enten
af 5 cm asfaltbeton på 10 cm småskærver eller 10 cm asfaltbeton på
5 cm småskærver, og fundamentet var
skærvegrus. Kørebanebredden var 2 X
3,8 m med 1,9 m rabatter.
Bygningen af de to prøveveje, der
var ens, blev udbudt og blev påbegyndt
i april 1952 og afsluttet september
samme år.
Der blev lagt vægt på at fremstille
bundsikringslagene så ensartet som
muligt og med det ønskede fugtigheds
indhold og den tilstræbte komprime
ringsgrad.
Asfaltbetonen blev blandet på et
stationært anlæg, den maksimale stenstørrelse var 19 mm, asfalten havde
penetrationen 120—150 og blev tilsat
i en mængde af 5,3 %. Der brugtes en
Adnun udlægningsmaskine.
Den færdsel, der var nødvendig til
forsøgenes gennemførelse, frembragtes
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udelukkende af biler med sættevogne.
På den ene forsøgsvej kørte på yderste
vognbane biler med akseltryk 10,2 t
(både trækvognens bagaksel og sættevognens aksel). På den inderste vognbane var akseltrykket 8,2 t. For den
anden prøvevejs vedkommende havde
såvel trækbilen som sættevognen dob
beltaksler, og disses vægte var 17,8 t
i yderbanen, 14,2 ti inderbanen. Lufttrykket i samtlige ringe var 5,3 at
(75 p.s.i.).
Færdselen blev sat i gang 6. novem
ber 1952, efter at forsøgskørsler og in
stallation af måleindretninger var fore
taget. Man fortsatte til 27. november
1952 og tog igen fat 11. juni til 11.
december 1953. Næste år begyndte
man allerede 17. februar og sluttede
29. maj 1954. Der kørtes 18 timer
daglig.

Resultafer
Resultaterne af forsøgene er natur
ligvis nøje knyttet til de betingelser,
hvorunder disse er udført, og man må
derfor være varsom med at generali
sere.

LUXO FLEX
det permanent hvide markeringsmateriale
LUXO FLEX-videshiber
på

hovedvej i

Næs*vecl
Mogenstrup
Roskilde

LUXOL KEMISKE FABRIKKER A-S
RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK A-S
RITIA.

VEJMATEAIALER
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Herning
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Som de vigtigste resultater kan
nævnes:
A. Belægningerne viste sig at holde
væsentlig dårligere langs kanten af
korebanerne end midt i disse. Hvis
rabatterne forsynes med vejbefæstelse,
holder kanten af selve kørebanebelæg
ningen dog meget bedre. Forsøgene

Akseltryk i tons
Enkeltaksler
Dobbeltaksler
8
10
14
18
41cm
48cm
43cm
51cm
25 ,,
25
25 ,,
36

Slidlag
5 cm asfaltbeton
10

,,

antydede, at den totale belægningstk
kelse kunne være 10 cm mindre under
kørebanemidten end under kanterne
og dog give den samme bæreevne.
Man fandt iøvrigt, at følgende totale
belægningstykkelser var passende langs
belægningskanten for 238.000 passa
ger:

,,

Det samme kan også udtrykkes på en anden måde:
Slidlag
5

5
10
10

cm

asfaltbeton

...........................

“
,,
,,

Det ser altså ud til, at en dobbeltaksel kun må veje 1,6 gange så meget
som en enkeltaksel, hvis påvirkningerne
i vejbelægningen skal være ens.
B. For samme totale belægningstyk
kelse viste belægningerne med 10 cm
asfaltbeton sig at være belægningerne
med 5 cm asfaltbeton overlegne. Af
en figur ser man f. eks., at 18 t dobbelt
akslerne forårsagede samme ødelæg
gelser på 10 cm asfaltbeton ovenpå
13 cm fundament som når samme
aksler korte på 5 cm asfaltbeton oven
på 37 cm fundament. Alt tyder på, at
asfaltbeton er 2 til 4 gange så meget
,,værd” som samme tykkelse funda
ment.
C. De største skader skete i to særlig
farlige perioder. Forsøgene begyndte
6. november 1952, men blev afbrudt
den 27. november på grund af vinte
rens indtræffen, hvilket vil sige, at der
var frost hele dognet. Den 11. juni
1953 satte man så småt færdselen i
gang igen. Der indtrådte straks store

Eniceltaksel

Ækvivalent
dobbeltaksel

8
10
8
10

13
16
13
15

skader i den første måneds tid, til trods
for at vinteren naturligvis forlængst
var ophørt. Af velkendte grunde sam
lede der sig i frostperioden en del fug
tighed i de øvre lag, og jordens fungtig
hedsindhold var endnu i juni måned
temmelig stort; der “ar f. eks. 23 %
i juni, 12
i august og indtil 29 %
om vinteren i 15 cm dybde. Den store
vandprocent kan forklare skaderne.
Den folgende vinter holdt man kun
pause fra 11. december 1953 til 17.
februar 1954, og i de følgende 1/2
måned fik man store skader. Den 29.
maj ophørte forsøgene.
D. Når man tager alie skader under
eet fra fine revner til total ødelæggelse,
viste det sig, at skaderne for 18 t dob
beltakseltryk var 48 % større end for
14 t dobbeltakseltryk; en vis procentvis
forøgelse af akseltrykket har i dette til
fælde givet en næsten dobbelt så stor
forøgelse af skaderne.
E. Elastiske nedbøjninger op til 1,2
mm om sommeren og 0,8 mm om vin-
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Fig. 6. Forsøgsvejen.

teren giver ikke anledning til revnedannelse. Gentagne nedbøjninger, der
var større end disse værdier, fremkaldte
revner og eventuelt brud.
F. Frostens nedtrængningsdybde i
selve undergrunden var omtrent ens
uanset hvilken tykkelse af belægning
(incl, fundament), der var ovenpå.
Belægningens isolationsevne var altså
ringe.
G. Belægningens nedsynkning under
hjultryk afhænger af vognens kore
hastighed, temperaturen, hjultrykkets
størrelse, fugtighedsindholdet i jorden
og muligvis andre faktorer. Størst ned
synkning fik man under et stillestående
hjul. Op til en kørehastighed på 25
km/h aftog nedsynkningerne. Iøvrigt
var nedsynkningerne proportionale med
hjultrykkene. Dobbeltaksler med total
vægt på 1,8 gange en enkeltaksels vægt
gav omtrent samme nedsynkning.
H. Med 10 t enkeltaksler kunne
transporteres 31 % større nyttelast end
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med 8 t alcseltryk; men skaderne på
belægningerne var 14 % større.
Med 14 t dobbeltaksler kunne trans
porteres 90 % større nyttelast end med
8 t enkeltaksler; skaderne var nogen
lunde ens.
Med 18 t dobbeltaksler kunne trans
porteres 155 % større nyttelast; men
skaderne blev 42 % større.
WASHO-forsøgene har ganske vist
givet svar på mange spørgsmål, men
man er klar over, at visse faktorers ind
flydelse på forsøgsresultaterne ikke har
kunnet vurderes. Derfor planlægger
American Association of State Highway Officials et tredie forsøg. Det skal
udføres i staten Illinois nær Ottawa og
påbegyndes i sommer. Man regner med
at måtte vente 5 år på den endelige
rapport derfra. Forsøget vil komme til
at koste 12 mill. $. Det vil omfatte såvel
betonbelægninger som bituminøse be
lægninger på ialt 13 km vej med delt
kørebane.

rr nyhpårejez...

RIMA
STR 0 LE

WI RTI 0
Den nye RIMAS-tromle giver Dem alle for
lav egenvægt (1400 kg),
dele med på vejen
fortræffelig manovredygtighed og i kraft af
vibrationsvirkningen en komprimeringsevne
svarende til en langt tungere tromle. Let at
transportere, effektivt affjedret forersæde mcd
samtlige kontrolgreb bekvemt indenfor rækkevidde.
Den nye RIMAS er ideel til mange arbejder,
f. eks. på cykle- og gangstiee af cementsiabi
liseret jord
og er feje tilpasset de moderne
joedfræsere. En helt uovertruffen model til
tromling af skole- og sportspladser ol.
kan også anvendes uden vibration.

Specifikation:
Egenvægt uden ballast
1400 kg
Komprimeringsevne med vibrator 8—10 tons
Luftkolet benzinmotor
Ca. 10 HK

—

Ml

Dimensioner:
Længde
Bredde
Hojde

2350 mm
1000 mm
1550 mm

—

—
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VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø
Vejmaterialer

Vejarbejder

—

Kloakarbejder

—

Al Kørsel

Telefon 149

EP0KE
lndledningen for vore epoke-tip
var 1956 et travlt og spæn
dende kapitel, hvor vi er danske
vejfolk stor tak skyldig for den
interesse, der vises moderne
metoder og hvoraf vi føler os
ansporet til fortsættelsen i 1957

Fr:: denwnstraliun i A :Ir::p lufthavn.

A.THOMSEN.
KØBENHAVN

-

&

ASKOV-VEJEN
OMEGN:
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-
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KBH.

Telefon 331 59
33259
Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer
Værksted: Dollerupvej 11
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Fig. 7. De anvendte biler med dobbeltaksler.

I december-nummeret 1956 af tids
skriftet Civil Engineering er offentlig
gjort en artikel med titlen Large-Seale
Highway Research
AASHO Road
Test. Formålet med forsøgene er at få
opklaret, hvorledes belægninger opfører
sig under kendte akseltryk og kendte
frekvenser af disse. Der skal laves 4
store, lukkede provebaner. På disse er
der ialt 836 forsøgsstrækninger, og da
der skal observeres på hver forsogs
strækning hver eneste dag, bliver der
et meget stort antal observationer at
bearbejde. I de forskellige proveveje
vil der blive indbygget broer, dels af
stålbjælker, dels af jernbeton og dels
af forspændt beton.
Når forsøgene engang er afsluttet,
er det meningen, at de retlinede dele
af hver prøvebane skal indgå i en
fremtidig landevej med delt kørebane.
Hver lukket prøvebane består af 2
parallelle, retlinede stykker hver på ca.
2 km’s længde; ved enderne er de for
bundet med vendesløjfer.
Halvdelen af belægningerne bliver
betonbelægninger, enten armerede eller
-

uarmerede, og den anden halvdel bliver
af typen bøjelige belægninger (asfalt
beton). De biler, der skal køre på
prøvevejene, bliver traktortrukne sæt
tevogne og mindre, tohjulede biler.
Enkeltakslerne vil komme til at veje
0,9 t, 2,7 t, 5,4 t, 8,1 t, 10,1 tog 13,5 t.
Dobbeltakslerne vil komme til at veje
10,9 t, 14,5 t, 18,1 t og 21,7 t. I løbet
af 2 år vil man sørge før, at hver for
sogsstrækning bliver påvirket af mere
end 1 mill. akseltryk. Kørehastigheden
vil blive ca. 50 km/t. I hver korebane
vil man lade enkeltakslerne køre i ven
stre vognbane og døbbeltakslerne i
højre vognbane. Der skal køres 18
timer hver dag. Betønpladernes tyk
kelse vil blive varieret imellem 6 cm
og 32 cm. Nogle af pladerne vil blive
lagt direkte på jorden, medens de fleste
vil blive lagt på grus, hvis tykkelse
varierer fra 8 til 25 cm.
Asfaltbetonens tykkelse vil komme
til at ligge imellem 21/ cm og 15 cm.
Disse belægninger vil blive anbragt på
fundamenter, hvis tykkelse ligger imel
lem 0 og 65 cm.
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Nyt sfenmaferiale til fæppebelægninger

DK 625885.4

I vort februar-nummer sidste år
(side 39, 1956) bragte vi en notits med
ovenstående overskrift. Det tilhørende
som det også blev ind
billede var
et ,,syntetisk” billede; det
rømmet

blev derfor ikke anbragt i tekstsiderne
og forsvinder derfor ved tidsskriftets
eventuelle indbinding. Efter opfordring
har vi nu modtaget et uforfalsket foto
grafi af den foreløbig eneste prøve-

Man er ved at bygge en laboratoric
. Den ligger
2
bygning på Ca. 1100 rn
lige op til vejen og er netop blevet
færdig. Jordarbejdet er færdigt. Dæm
ningerne blev bygget i lag på 10 cm,
der blev komprimeret hver for sig;
komprimeringen blev stadig kontrol
leret. Et nyt lag blev ikke påfyldt, før
end det foregående lag var komprimc
ret til mellem 95 og 100 % standard
proctor. Da entreprenorerne havde
mere end 200 maskiner i arbejde, var
det muligt at udfore arbejdet imellem

august og november. Der blev flyttet
Ca. 16.000 m’ jord pr. dag. Der var
radioforbindelse mellem den ingeniør,
der ledede arbejdet på hver enkelt prø
vebane, og centrallaboratoriet, således
at resultaterne fra laboratorieforsogene
hurtig kunne blive meddelt til arbejds
pladsen.
Man venter, at selve forsøgene kan
begynde til efteråret. Kørslen vil der
efter fortsætte indtil 1959 eller 1960,
og derefter vil der gå omkring et år
med at bearbejde resultaterne.

—

—
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strækning med den nye belægning, der
ligger på hovedvej i ost for Vejen.
Billedet er optaget i skumringen, vejret
er diset, og lyskilden er en personbils
lygter.
Det forreste parti af belægningen
indeholder 70 % af det nye materiale,
de fjerneste 2 m derimod 100 %. På

Nye bøger
TEKNISK STÅBI ved C. G. Jensen og Kurt
Olsen, 7. udgave 1956, Teknisk Forlag.
Pris 20 kr.
En længe savnet bog er nu udkommet i ny
udgave. Udenlandske håndbøger er efterhån
den blevet så omfangsrige og dermed dyre,
at mange teknikere ser deres fordel i at an
skaffe denne danske bog, der nok kan siges
at dække det område, flertallet af bygnings
ingeniører arkitekter og konstruktorer arbejder
med. Der uddannes hvert år mange unge men
nesker af disse kategorier; mange af disse,
f. eks. eleverne på de tekniske skoler, har følt
savnet af Teknisk Ståbi. Det er nemlig en bog,
man anskaffer under studiet og beholder efter
overstået eksamen.
Den nye udgave adskiller sig kun på enkelte
punkter fra de tidligere. En sammenligning
med f. eks. 5. udgave fra 1945 viser, at kva
drantjern og håndlistjern er udeladt af tabel
lerne. Bærekurver for profiljern er stroget.
svejsning al jernkonstruktioner, der er vundet
frem i de 11 år, omtales, medens forspændt
beton betragtes som så specielt, at man nojes
med en henvisning.
Tabellerne for jeenbetonkonstanterne er ud
videt i overensstemmelse med, at man nu til
dags går højere op med jernspændingerne;
for q, > 1 er ækvidistaneen mindre end tid
ligere.
Afsnittet ,,Træ” er udarbejdet efter ,,DS
413”; der er et diagram for søjler af fyr og
gran og en tabel over stjerne-samlejern.
I ,,Statik”-kapitlet er afsnittet om fos-mfor
andringer slettet og nye afsnit om flydende
legemers stabilitet og snitkræfter for belast
ningstilfælde, der hyppigt forekommer i jern
beton, er indføjet.
—

selve fotografiet (men næppe på kli
cseen) ses de 2 m som en tydelig endnu
lysere stribe tværs over korebanen.
Dansk Vejlaboratorium har forøvrigt i
december måned målt belægningens
frilctionskoefficient. Den har samme
størrelse som for et år siden, da be
lægningen var nyudlagt, nemlig Ca. 0,9
ved alle hastigheder op til 70 kmjh.
—

Hydrod’ynamiske formler finder man ikke
mere; grunden er måske den, at disse formler
nu er blevet så indviklede, at almindelige
mennesker ikke kan bruge dem. Man konsta
terer, at de nyeste vindbelastningsnormer (fra
juni 1956) er medtaget. Tabel over atom
vægte bringes ikke mere; derimod har man
fundet det nødvendigt i en tilføjelse at minde
om, hvorledes kvadratrodsuddragning foregår.
Ståbien kan anbefales vejteknikere, der jo
ikke alle i det daglige arbejder med det stof,
som bogen indeholder, men som netop derfor
har brug for den, når de endelig er nødt til
at give sig i lag med stoffet. H. H. Ravn.

Fra domstolene
En upålidelig vej
Sognerådsformand og skatterådsmedlem
Hans Skovbølling Mikkelsen, Hårup, blev ved
retten i Brædstrup i sin egenskab af formand
for Ring-Fovling sogneråd og vejudvalgsfor
mand tiltalt for ikke at have sørget for en
forsvarlig afmærkning af et vejarbejde i Ve
stergade i Brædstrup, hvilket medførte, at
ingeniør J. Hostrup Schultz, Bfyrup, den 2.
juni i fjor med sin bil kørte ned i et hul i
vejen og beskadigede sit køretøj.
Der blev samtidig rejst tiltale mod afde
lingsingeniør Fritz Bøjsen Christensen, Århus,
som ledede det pågældende vejarbejde for sit
firma i Århus.
Ingeniøren blev frifundet, medens Skovbølling Mikkelsen idomtes en bøde på 100 kr.
samt domtes til at betale 679 kr. for skaden
på bilen.
Denne afgørelse ankede sognerådsforman
den til Vestre landsret. Det oplystes under
sagen, at der under vejarbejdet var opsat

19

bomme med advarselsskilte, men bornmene
var netop dagen før uheldet blevet fjernet, og
man tænkte ikke på, at skiltene samtidig var
borte. Vejarbejdet var næsten færdigt på det
tidspunkt, idet der kun manglede overfladebehandling og tjæring. Uden at man kender
årsagen, skete der pludselig et skred på vej
banen i ea. 22 cm’s dybde, og eivilingenioren
kørte uheldigvis sin bil ned i hullet.
Afdelingsingeniøren har under sagen op
lyst, at jorden i Brædstrup er den mest kom
plicerede i Jylland, idet snart sagt alle jordarter forefindes.
Landsretten frifandt sognerådsformanden,
således at hans kommune også bliver fritaget
for at betale erstatning.
(Efter ,,Danmarks kommunale
Efterretninger”).

Byggetilladelse
Højesteret afsagde den 30. oktober 1956
dom i sag II 296/1955.
E. ejede i kommunen K. et areal, der lå
i et kvarter, for hvilket der ikke var udfærdiget
byplan, hvorimod der forelå en dispositions
plan. K. afslog to andragender om tilladelse
til byggeri på arealet og stillede i anledning
af et senere andragende visse nærmere betin
gelser for at dispensere fra bygningsreglemen
tet. Antaget, at K. herved havde haft til ho
vedformål at sikre gennemforelsen af dispo
sitionsplanens udlæggelse af arealet til ube
bygget, grønt område. Da dispositionspianen
ikke gav K. beføjelse til at forbyde bebyggel
sen af arealet, fandtes K.s adfærd uberettiget
og erstatningsforpligtende overfor E. At E.
m. fl. havde rettet deres henvendelser om
byggetilladelse m. v. til K. og ikke til byg
ningskommissionen fandtes efter det forelig
gende uden betydning.
Ekspropriation
Østre landsret afsagde den 21. september
1956 dom i sag VIII 137/1956.
Erstatningen til lodsejerne for udvidelse og
ombygning af en vej fandtes at måtte fast-
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sættes i overensstemmelse med taksationsfor
retningen og ikke til et ved skønsforretning
fastslået højere beløb, dog at der i taksations
forretningen ikke burde være taget hensyn til,
at der eventuelt kunne være pålignet lods
ejerne bidrag til istandsættelsen, da sådant
bidrag ikke var pålignet lodsejerne, og at
lodsejerne havde krav på renter, der kunne
medtages i det samlede erstatningsbeløb.

Kursus
Teknologisk Institut afholder kursus for
kloakmestre 18. februar—9. marts.
For fagfolk, der agter at indstille sig til
Teknologisk Instituts kloakmesterprove. Om
fatter foredrag om aflobs- og kloakanlæg,
kloaksystemer, miring og anden afsætning,
jordarbejder, afstivning, rorarbejde, dræning
og gennemgang af de for kloakmestre nødven
dige bestemmelser i et aflobsregulativ. Desuden
gennemgås areal- og rumfangsberegninger, opmåling efter tegning og udarbejdelse af prisoverslag samt udførelse af aflobsplaner for
mindre ejendomme. Det vil være ønskeligt, at
f. eks. ved undervisning i
eleverne forud
har erhvervet sig
nærmeste tekniske skole
nogen ovelse i tegning og fagregning. Varig
hed ea. 130 timer. Pris 235 kr.
Teknologisk Instituts kloakmesterprøve af
holdes i samråd med Stads- og Havneingenior
foreningen i Danmark den 11. og 12. marts.
Det er en betingelse for at kunne indstille sig
til prøven, at eksaminanden moder med en
attest fra en anerkendt kløakentreprenor for,
at han gennem mindst 1 års praktisk arbejde
i firmaet har erhvervet sig det fornodne fag
lige kendskab til udførelse af kloakmester
arbejde. Attesten skal påtegnes af stadsinge
nioren, eller i kommuner, hvor en sådan ikke
findes, af kommunalbestyrelsen. Eksaminanden
bor være i besiddelse af de teoretiske kund
skaber, som f. eks. meddeles i dette kursus.
Provegebyr 150 kr.
—

—
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2 over hinanden roterende, skrueformede knive skærer sneen
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stykker,

og en centrilugalslynge kaster sneen meterlangt ud til siden.
Monteret på FOR D S 0 N MAJ 0 R traktor med reduktionsgearkasse for
langsom kørsel 0,12—0,77 kmlfime.
Leveres også med læssetragi til bortkørsel af sne.
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Havn ens Nordside

Vejle
Tit: 386 (2 linier)
Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bvgningmaterialcr, Terrazzo
Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

Betonvarefabrikken

,,LØV EN”

Chas Findsen Schou
1
Entreprenør

er fuldstændig moderniseret og rationaliseret.
Både stor VIHY og junior
og alt i vibration.
Trekanten nr. 20 erhvervet 1926.
Tlf. 240 privat
Tlf. 40 Svinget
Vardevej 9, Skjern.

Louiselund

Lundlng
Tli. Haderslev 23435

Værksted

Kristrup Maskinværksted

Tlf. Haderslev 23188

Clausholmvej 2

—

Randers

Telf. 1553
Specialitet:
Rep. al Entreprenørmateriel
Vejbelægningsmaskiner
Tromler
Grusspredere
Sneplove m.m.

Sten og Grus

—

FRITS HALVORSEN
entreprenør
BRØNDERSLEV

A 18

—

tlf. 425

Jordarbejde med gravemaskine, scrapers & buldozer’s

ALEX. I. HANSEN & SØN
HØRSHOLM
Vejbygning

-

kloakarbejder

-

betonarbejder

-

Af

jernbeton

H. J. HENRIKSEN & G. KÄHLER
(Korsør Stenforretning)

VEJMATERIALER
Løsning Skærvefabrik

-

Trige Skærvefabrik

Mogenstrup Skærvefabrik

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder

.

Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

—I

ST

Vj anbefaler os med Tromle-Grussorterer med Træ- eller Jcrnstaiiv samt Elevatorer
for sciadanne, saavel efter vore egne Konstruktioner som efter tilsendte Tegninger.

A/S PETER MADSENS MASKINFABRIK NR. BJÆRT PR. KOLDING

.

TELEFON NR. BJÆRT 25

A 19

11

På

Stenbrud og Skærvefabrik

Tjæreborg Cementstøberi
vibreres alt

Vilsbæk pr. Kliplev

Viby betonrørspresse vibrerer og
presser rør i alle størrelser efter
52.
Ingeniorforen. normer.

Leverandør til samtlige sønder
jydske Amter
Til. Klipiev 8716

Tlf. Tjæreborg 21

VILH. NIELSEN
Entreprenør og Brolæggermester
Skovvej 99 Ballerup Telefon 244
-

NØRRE SMEDEBY AIS

-

Træffes Kl. 18—19.

HUND RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Udfører:
Glacis
Brolægning
Jordarbejde
Vejarbejde
Maskinstedning al fly og gammel Brolægning

Telefon Aalborg 7773
,,Nordmark” pr. Gug

W. Ewald Madsen & 0. Jensen
Ingeniør- og Entreprenørforrelning

ROSKILDE
MASKINFABRIK
Emil Andersen

M. al I. og E.

Telefon 411 56

-

41241 (045)

Hojgade 13

VOJ ENS

Tlf. 1429

Roskilde

MIDTJYDSKE
BETONVAREFABRIKKER
Tlf.: Herning 464

—

465 Lind 45
.

mrk.
Lager af
Betonvarer
Kontor: Th. Nielsensgade 93,
HERNING

A 20

Vejbygning

.

Kloakarbejde

Entreprenørfirmaet

Carl Nielsen
VESTERGADE 68

.

Telf. 525

5
A/

ODENSE

Aktieselskab et

De Danske Granilbrud
Nr. Voldgade 54 . Central 2620 . Minerva 2620
KØBENHAVN

I&antsen

IIro%ten

Skærve- og Chan%sebrosIenfabrik
Senhuggerier
Vang

—

Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54

PULVERASFALT

-

—

København

STØBEASFALT

-

MACADAMASFALT

Rubif
mere skridsikkert
mere elastisk’
mere slidfast
A/

DANSK ASFALTFABRIK

østre Teglgade
NYSTED
Tlf. 1188

-

KØBENHAVN SV.
AARHUS
Tlf. 33844

Tlf.

*

Hilda 1648
ODENSE
Tlf. 3681

I

9/

COLAS
V EJ MATE B [AL
FABBI I{ EB
NØIIIIESIJND[IV
TI!. Aalborg 8409
LØOSTØI8
TI!. Logalor 318
VILESUVD vi Thialed
TI!. Sondby lTIyl 179
IIJELII vi Ilolvtebro
TI!. Sevrl 54
HEOVING
TI!. Herning 485
VIBORG
TI!. Vilnorg 2210
EI)SLEV
TIE Ilorning 162
hORSENS
Tlf. Ilorse,v. 07
IIJORTSI1ALLE vi flivr
Tlf. Gice 222
PJEI)STED vi Frederie
TI!. Fjedsled 62
OVER -J I: IISTA I.
(Sondeejyllond)

I.

Tlf 0. 3. 47236
>IISTGAAI6D vI llelaingor
Tlf. IKvislg. 136
UNDLOSE VI lloIbk
TIL Undlose 30
KOIIENFIAVN (Valby>
Tlf. Valby 2200
IIERFØLGE v/ Koge
Tlf, hlerlolge 218
TJORNESIAIII{E
TIL Sinde 2101
NVKOBING F.
Tlf. Nykobng F. 2273
YlA 11180
TI!. MarIbo 599

ASFALT PULVER
ASFALTERET STENMATERIALE
-

Udlægning med Barber-Greene
og Via Nova Maskiner
Vore Teknikere er gerne til Disposition med
teknisk Assistance og Tilsyn af Arbejder med
vore Produkter.

CO LAS VE)MATERIALÉ
KAPMMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.

CHRISTTREUS

BOGTRYKKERI

.

.

KBEN0AVN

Afs

TLF. *MINERVA 4480

