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Langs Danmarks gamle vej
Af Søren Tefling,

Danevirke.

Hærvejen over Lo hede

Ad Jyllands højderyg går der en æld
gammel vej. Egentlig var den — øg er
endnu på lange stræk hare et køre-
spør eller rettere en hel serie kørespør
der trækker sig langsømmeligt ned gen
nem Den Cimbriske Halvø. Den har
mange navne, den vej. Hærvejen. Ok
sevejen, Pilgrimsvejen eller Rømavej en.
Adelvejen har den øgså heddet. Den
køngelige postrute fra København til
Hamburg var et af de senere tiders me
re pøpulære navne, der hæftcdes på
dette useelige sandede øg på mange ste
der ligefrem livsfarlige færdselsspør
gennem Jylland.

Få veje i landet er vel så interessante,
søm denne. Mcd næsten ærefrygt næ’
nes den Støre Jydske Hærvej. Om
den, øg øm dens færdsel gennem årtu
sinder skal her berettes. Ind imellem
skal også berettes øm hændelser langs
vejen, såvidt disse ad arkæølogisk eller
døkumentarisk vej har kunnet rekøn
strueres.

Vejens nordlige endepunkt er en fir
kantet sten i Vibørg Nytørv. Og på ste
nen står indhugget 0. Herfra måles De

Viborg veje alle, øgså hærvejen. Des
værre er vejen gennem Nørrejylland
,,såvidt gørligt” ødelagt. Nøgle vil sige,
at den er møderniseret. Andre vil mene,
at dens overdådige bredde er inddraget
i tilgrænsede marker og plantninger.
Dette er altsammen rigtigt. En herligt
udbygget moderne automobilvej har
utvivlsomt sin specielle skønhed, som
ikke bor underkendes. Men de ældgam
le snørklede færdselsårer gennem landet
formår bedre at fortælle historie, så læn
gc moderne vejmænd ikke endnu har
opdaget dem og draget dem ind under
moderne vejbygnings teknik. Begge for
mer for vejvæsen er særdeles anskueligt
og overbevisende demonstreret i her
tugdømmet Slesvig. Moderne vejbg
ning dog først i de allerseneste år. Her
tugdømmet her har alle dage været an
set som Tysklands blindtarm hvad tra
fik angår. Den moderne turisme har åb
net landet — i hvert fald Europavej nr.
3. I alle tidligere tider demonstreredes
.,god vejteknik” for det meste ved, at
man såvidt muligt ikke gjorde noget
som helst.

— Og gjorde man noget, da
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kun halvt. Mange ,,vejreparationer” så
jeg udført på den gode primitive måde,
at man plojede vejen — begyndende
fra begge grofter. Derved ,,opnåedes en
god oprunding.” Når vejen var pløjet
gik man hjem. Det var derefter overladt
færdselen at tromle vejens furer og
ujævnheder ud, så at kørsel atter kunne
blive ,.behagelig”. Der hengik jo nogle
uger eller måneder inden. Indtil for
ganske få år siden har den moderne
vejteknik ikke formået at sætte sig syn-
lige mindesmærker i disse egne. Og da
kun på de vigtigste hovedruter.

Det kunne ikke skade, at følge vejen
fra den nuværende grænse og ned til
Ejderen. Undervejs kan vi så gøre op
hold på steder, hvor ting af betydning
eller interesse er sket gennem tiderne.

Et godt stykke vest for Oksevejs-told
stedet ved Padborg, ude ved grænsepæl
nr. 62 finder vi et fuldkommen glemt
overgangssted, der forøvrigt aldrig har
været kendt som overgang. Men her
går et spor af hærvejen over, kranset
af en uhyre samling af gravhoje i alle
størrelser og i alle grader af forfald. En
ensomt beliggende gård her hedder Si
mondys og er mærkelig ved sin indfly
delse på grænsens forløb. Den skulle
egentlig have været på sydsiden af stre
gen, men manden i Simondys var en
nærmest fanatisk dansker, og ved græn
sedragningen i 1920 formåede han at
lave så megen stoj om sit krav om at
komme til Danmark, at de høje grænse

kommissærer gav efter og lavede en
fuldstændig meningsløs bugt på grænse-
linien neden om gården og op igen.
Tiden ændrer meget mandens efter
kommere nu er lige så fanatiske tyskere
som faderen var dansker. Men bugten
i grænselinien lader sig ikke rette ud.

Vejen eller rettere koresporet herfra
mod syd er det mest idvlliske, man kan
tænke sig. En lille stenaldergravhoj har
den altfortærende hærvej næsten for-

døjet. Kun nogle dæksten rager frem i
sporet. Dette spor af hærvejen hedder
underligt nok t\vevej. Skal vel nok væ
re tveje-vej, som betyder den ene af to
grene. Den anden går da længere mod
øst og bærer navnet oksevejen. Den er
ikke glemt, men tvejen er aldeles ude
af al erindring. Ved Flensburger Wei
che er vejen næsten ikke at finde mel
lem de mange banespor. Et sted er der
dog, som endnu fører navnet margare

tevejen og går langs banen på nogle få
hundrede meter. Efter dette kommer
vi til Husumvejen, som vi går tværs
over. Derefter er vi fri for mere jern
bane. Men inden vi når så vidt, må vi
stoppe der, hvor vores vej går over den
tidligere eksercerplads. l)er er en lille
sø eller dam, der hedder Ihlso. Ved den
finder vi resterne af en vældig gravhoj
samt 5 mindre høje. Alle fra bronceal
deren. Den største, som nu kun er en
ynkelig rest, hedder Arildshoj og til den
knytter der sig sagn, som gjorde, at den
måtte udgraves i 1940, hvis man da vil
le have sagnet af- eller bekræftet. Den
store høj var nemlig i fare for at gå til
grunde under idelige militærovelser på
pladsen. Museet i Kiel lod foretage den
videnskabelige undersøgelse og udgrav

Tyvevejen i km fra grænsen.
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Kong Arilds høj,
gennemskåret.

ning. Det indvundne nedfældede jeg i
fortællingen om kong Arilds sidste rejse,
der her vedføjes.

En smuk solet dag i august eller sep
tember anno ?? blev kong Arild gravsat
ude i heden ved den store hærvej vest
for Flensborg (som da ikke var til).
Med vidt udsyn til alle sider blev han
lagt hen. Hans kiste var et mægtigt
egetræ, friskfældet og afskåret i passen
de længde, flækket, udhulet og foret
mcd en kohud. Spyd, sværd, okse og
madkniv fik han med sig i kisten.

Arrnring og ørenringe af rent guld
lod man også gå med selv om det
godt nok var dyrt gravgods. Drikkehorn
og madkasse samt en god strikket hue
til brug under eventuel klimaforværring
fuldendte kongens gravudstvr. Under
megen galdren og lurblæsning lukkedes
kisten. Låget tætnedes med bivoks. En
rigtig god men i husholdningen dog
ubrugelig malesten sattes oprejst ved
kistens fodende — for alle tilfældes
skyld. Dage forinden havde trælle sam
let sten af passende størrelse i en vældig
dynge, at gravfølget ikke skulle savne
sten til at pakke kisten til med, når det
sidste farvel skulle siges. Hver mand een
sten. Stort har følget været, for kisten
var pakket i utallige sten. Hele vognlæs

var der. Meget store kampesten var
samlet og rettet ind som en kreds om
kisten. 30 meter i diameter målte kred
sen og i centrum stod egekisten i sin
pakning af sten. Kampestenskranscn
skulle danne foden af den mere end 6
meter høje gravhoj og holde sammen
på dens materiale gennem de næste
3500 år. Hundreder af kubikmeter

Kong Arilds egekiste set ovenfra, endnu stå
ende i hojen. De i oldtiden afspaltede stykker
af låget ligger på deres oprindelige plads.
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mostørv, friske og grønne, gravedes på
fjernt liggende steder og kørtes til gra
ven, hvor de byggedes op om kisten
med fald udefter og i pæne ordentlige
skift, indtil højen havde den rette form
og højde. Dette blev selvfølgelig gjort
i dagene efter gravfærden. Alle mos
torvene pakkedes med den grønne side
nedad. Det var varmt vejr på den dag.
Små sorte buler løb om i den blomstren
de lyng og bittesmå, næppe knæhoje
birke svajede for sommervinderi. Om
kring et muselig var 23 små biller for-
samlet og skulle grave det ijed. De nåe
de det ikke. En børfuld jord blev væltet
ned over dem. De sidder der endnu —

Arkæologen skød en glasplade ind un
der hele selskabet i juni 1940 — de
korn på museum. Højen var fornem at
skue, da den var færdig. Tider gik og
tider kom. Højen stod derude på heden
og sank sammen i fugerne. Regn faldt
der nok af over kongens grav. Højen
kunne lignes ved en kæmpesvamp fuld
af regnvand og holdt sammen af sin
svære stcnkrans. Regnen vaskede jern
og andet ud af mostørvenes jord og hele
højens bund groede til med en skorpe
af al. Ovenover dannedes en anden
skal af al lige under hojens krumme
overflade. De to al lag voksede sam
men hele kanten rundt. Og således stod
kong Arilds egekiste inde i en vandfyldt
og tætsluttende klokke af al, upåvirket
af alt udefra og overladt til de natur
lige kemiske processer i hojens indre.
Mange aldre gik med det. Folkeslag
drev politik og krig, de sluttede fred og
de lavede atter ufred og nogle udvan
drede mens andre vandrede ind og tog
land. Højen ved hærvejen så det alt
sammen, men den stod uforanderlig på
sin plads. Alle vidste, at derinde hviler
en stor fyrste og kriger — gravsat med
rige skatte hos sig. Vigtig viden for de
to mænd, der en nat kom for at plyndre
den døde i hans grav. Det ser ud til at

have været flere hundrede år efter
gravlægningen. Han lå stille og var ved
at gå over i det evige kredsløb. Der
var ikke større stads ved ham mere.

Han var på det nærmeste opløst.
Garvesyren i hans egekiste virkede ikke
mere. Kongens lig var en ukendelig
masse, som de to røvere halede hen til
sig med en hagestok gennem et hul, de
havde slået i egekistens låg. Alt af vær
di røvede de. En enkelt guldring efter
lod de, for den lå under ligets hoved.
Mærkeligt nok havde de stygge fyre ka
stet skakten til igen. Der efterlodes in
tet metal i kisten. Sværdskede, kniv
skede, spydstage — alt af træ — lod de
ligge. Madkassen og drikkehornet li
geså. Uhyggeligt har det været at rode
rundt i de opløste ligrester. Aldrig er
røveriet blevet opdaget. Først arkæolo
gernes ubedragelige blik afdækkede
ugerningen i 1940.

Tider rullede over landet, og de ke
miske processer fortsattes gennem mere
end 3000 år. Det øvre al-lag sænkedes
mere og mere og med hvert sekel blev
det tykkere. Egekisten stod i en jern-
klokke fuld af blødt regnvand. Og
færdselen gik uforstyrret videre. Bron
cealder var endt, Jernalder og Folke
vandringstid forbi. Vejen, Jyllands sto
re vej, bar tålmodigt al trafik og histo
rie frem gennem tiderne. Vikingetid
kom. Hele rigets historie skyllede forbi
den store gravhøj derude ved vejen.
Konger korte, fyrster red og kræmmere
vadede — skræmt af horder af Europas
vildeste krigere — alle op eller ned ad
Jydske Hærvej. Og alle med et respekt-
fuldt sideblik til kongens gravhoj. In
gen anede, at samvittighedsløse røvere
forlængst havde rodet kongens jordiske
rester sammen i en lidet agtværdig
bunke i kistens hovedende. Hertuger og
jarler, vilde krigere til hest og til fods
færdedes op ad vejen, vesten om grav
højen. Alle i højst nødvendigt ærinde.
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Og altid var der andre, der var ude i
netop det modsatte ærinde. Uro og
spektakler stod som en tyk sky over
hærvejen. Anledning til drab og af
brænding af anden mands hus var der
altid. Kedeligt måtte livet jo endelig
ikke blive. Broncealderens og tildels
også Jernalderens mennesker havde bo
et langs med vejen, og de gravsatte de
res døde ved vejen. Men henad Vikin
getiden blev færdsel nærmest ensbety
dende med krigsvæsen og brandfare.
Man flyttede væk fra den farlige færd
sel — længere ind i landet. Fjordbyerne
opstod, og hærvejen lå ode — det øde
ste af alt i landet. Ingen red her uden
panser og jernskinner og bidende vær
ge i hånd. Og helst red man i flok.
Bonden lærte sig at leve stille og ikke
vække opmærksomhed. Intet steds i
landet var bedre egnet til bøndernes
oplæring i sommelig sagtrnodighed end
her. Tidligt lærte bønder langs vejen,
at færdselen er farlig. Men kroer trod
sede alle farer. Man kan blive fed al
færdsel, når man selv sidder stille og
nyder den, forstår sig, og når man så
har noget at sælge. Der er aldrig mere
end to miii mellem kroerne på hær
vejene. Middelalderens færdsel var ikke
altid lige hovisk overfor kromanden.
Og han, krofar, var til gengæld ikke
ufarlig at omgåes, når han af og til
havde overtaget. Lidt landevejsrøveri
og skjulte drab i nv og næ har man da
hørt om.

Den næste, der satte sig ned ved
vejen var gerne smed eller karetmager.
Sådanne folk er der altid arbejde til
ved en stor vej. Af dem opstod lands
byerne langs vejen. Man ernærede sig
af de forbidragende — indtil man selv
blev mange i byen og nogle kunne leve
af at barbere de andre og hinanden. En
sidenhen højt udviklet teknik. Mærke
ligt er det, at vejmanden først lader sig
tilsyne langt op i tiden. Vejen var ikke

vej i vor forstand. Den var et eller
mange kørespor med nogenlunde sam
me retning og med fælles mål ude bag
horizonten. Heraf opstod vejmærker.
Mest ved at færdselen tog retning efter
visse fixpunkter i landskabet, gravhøje
f. eks. Eller kirker. På den rute, vi har
valgt gennem det gamle hertugdømme
Slesvig, er kun få byer opstået langs
hærvejen. Fra Flensborg til Slesvig er
der ikke een kirkeby af gammel oprin
delse. Isted er ikke kirkeby, men gam
melt hedensk kuitsted — også i dag
uden kirke. Af egentlige byer ved vejen
findes S. Smedeby, Isted, Skovby Hus
by, Lille Danneverk, Kropp og Fock
bek. Ingen købstæder og kun syv lands
byer på en vejlængde af Ca. 70 km.
Een kirke finder vi på denne strækning
— Kropp. Og så den nye i Skovby.
Mærkeligt for os at se. Hjemme er der
jo aldrig længere mellem kirker, end
at de kan høre hinandens spinkle klok
ker ringe solen ned. Mærkeligt land,
det tabte Slesvig!

Med kong Arilds sagn var det ellers
sådan: Gamle gårdejer Andresen i
Harreslev sad på en gronmalet bænk
og snakkede med en museumsinand,
der var kommet fra Kiel-museet for at
se på sagerne. De to talte dansk med
hinanden, fordi det faldt begge mest
naturligt. Gamle Andresen var nu af
tægtsmand og havde en lang huske.
Han fortalte, at den der høj derude på
cxerccrpladsen er hellig, sådan da, for
vi må ikke gå udenom, men over højen,
når vi skal til kirke i Hanved. Og kong
Arild hviles der med mange kostbare
smykker og sager hos sig. Men vi har
frygt for at alle de exercerfolk skal rode
for meget i højen, og derfor har vi alt
så sendt jer bud. Grundlovsdag be
gyndte jeg efter museets ordre at grave
Arildshoj. Med sagnet in mente — vi
ventede os ikke lidt af den høj. Magen
til gravning er ikke før eller siden gen-
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Hedebv kirke.

nenifort under Det Slesvig-Holstenske

Museum. Sagnet viste sig at bero på
virkelighed. Vi fandt den forste virke
lige og bevarede egekiste på tysk stats-
område — og da dette allerede på et
tidligt tidspunkt af gravningen var kon
stateret (den fjerde dag) strømmede
videnskabsmænd sammen fra alle
Tyskiands egne. Jeg var gravningsleder
og havde en tegner og 17 krigsfanger
til hjælp. Men snart følte jeg mig som
en slags foreviser i en bedre panopti
kon. Alle mulige og umulige mennesker

vrimlede ud på den for så ode mark og
forstyrrede mig dagen lang. Museums-
direktøren havde givet mig strenge or
drer om, at alle skulle fole sig velkom
men og som museets kjære gæster be
handles og imodekommes med dcii
største elskelighed. Jeg var lige for to år
siden kommet fra København, havde
aldrig haft lejlighed til at befatte mig
med grænsepolitik, var totalt uvidende
på dette område og vidste ikke engang,

at der var en dansk avis i Flensborg og
dertil danske skoler og kirke. Efter min
religion var grænse et skel, og nu var
jeg altså i Tyskland. Selvfølgelig var
jeg ikke i mindste måde mistænksom,

da der en sen eftermiddag ankom to

herrer og en dame og talte interesseret
om arkæologi og bad om lov til at tage
et par billeder. De talte alle et smukt
tysk og afslørede på intet tidspunkt, at
de var danske flensborgere og dertil
endda journalister fra Flensborg Avis.
Med fotos og alle oplysninger cyklede
de hjem og havde uforvarende også
optaget et herligt interwiev med mig
som hovedfigur i ak! Ingen havde
meddelt mig, at dagen efter skulle der
være stor pressernodtagelse og recep
tion med småkager og portvin for hele
..Dic gesarnmte deutsche Presse laut
hesonderer Einladung”.

Morgenen kom — og aftenen for var
hele historien med skilderier og inter
wiev, gravningsberetning og alt tilbe
hør opsat på forsiden i Flensborg Avis
— på dansk! Midt under krigen! At
jeg med den største sikkerhed var gået
al kodets gang under oredøvende stil
hed — om ikke professor S. og dr. K.
havde hæget om mig og givet beviser
for min utrolige naivitet — det er gan
ske sikkert.

Selv arkæologi kan ved hærvejen gi
ve anledning til ,,storpolitik”. Kong
Arilds gravhøj i let formindsket form
står i Gottorp slot museum ved bronce
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salenes trappe. Hans rejse gennem sid
ste verdenskrig — fra Harreslev mark
til Gottorp slot varede med de 42 kilo
meter hele 16 år.

Fra Harreslev mark og dens nu næ
sten glemte tildragelser drager vi videre
langs Hanved skovens ostkant, over
jernbanen og ned mod Barderup og
Tarp. Vi benytter den ældgamle, men
nu nogenlunde farbare Stabelhoimvej
indtil Langsted. Her kniber vi ud til
ost og kommer snart til Bollingsted. En
idyl med igangværende vandrnolle af
utænkelig alder. Herfra mod ost til
tredeling af vejen ved Engbro. Lad os
her opfylde liutenant Christian Peter
Harald Brorsons forventning. Han lyt
ter dernede i sin gravhoj om nogen gi
ver sig tid og på dansk beder en bøn.
Han faldt i Istedslaget den 25. juli
1850, og hans folk gravsatte ham her
i den store broncealderhoj, den han nu
deler med en høvding fra Danmarks
fjerne Oldtid. Graven skøttes af krigs
ministeriet i Danmark. Løjtnant Bror
son er i godt selskab. To krigere fra vidt
forskellige aldre i Danmarks historie i

samme høj og med samme udsigt over
den dejlige ådal med Helligbækkens
udløb i Bollingsted å.

Ad ret gringlede, men skønne veje
finder vi frem over Bøgmosen mod ho
vedlandevejen Flensborg—Slesvig. Kør
varsomt over den Bøgmose. Der gik
22.000 mand ved daggry den 25. juli
1850 og søgte ivrigt lejlighed til at tage
livet af hinanden. Det lykkedes for
mange. Mange ligger derude endnu.
Man fandt dem aldrig. En unødvendig
og uanstændig broderkrig, hvis strøm
me af blod kunne være sparet. Prins
Friedrich af Nør har et strengt regn
skab at gøre op på Dommens dag.

Fire kilometer sydligere har vi så den
rette kongevej — hærvejen selv, der vi
ger af fra landevejen og sniger sig ned
over Lyrskov hede i en tilstand af næ
sten ufattelig forsommelse. Den vej
har aldrig været tugtet med redskab af
nogen art. Man skal egentlig, som vej
mand i hvert fald, lade sig køre fast i
alt det sand med sin moderne bil. Føl
der, få hundrede meter fra nutids ri
vende trafik, hvad forfædre døjede på
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Hærvejen over
Lyrskov hede.

rejser gennem landet. Jeg sad der en
nat i måneskin med drivende storm-
flåede skyer. Min motorcykle mcd svær
sidevogn havde opgivet sagen.

Der korn ingen mennesker forbi og
ingen koretojer til hjælp. Stemningen
var total i alle henseender. Oldtid var
rykket ind på mig og havde sat mit
motorskidteri mat og mig med. jeg
gentog en vismand ord: Også dettc vil
engang i din alderdom blive dig en
kilde til moro! Der er stor trost i en
sådan sætning. Måske vil moderne vej-
mænd med interesse se på de enorme
grusgravsarbejder, der her lige ved er
ved at ændre landskabets karakter al
deles. Man vasker grus, og man fylder
en so op og gor andre mærkelige, men
vistnok nyttige ting, som man tjener
penge ved. Men kont er det ikke. Lyr
skov hede er ikke mere en hede. Den er
opdyrket. Her lå Magnus Gode og ven
tede slag med venderne. Han hortc
,.GLAD” kirkeklokken fra Trondheims
domkirke ringe lofte om sejr. Troede
han da. Selvfølgelig var det Hedeby
kirkes bitte beskedne klokke, der kunne
høres her ude i heden. Men lidt overtro
og symbolik er aldrig forkert.

Er vi sluppet over Lyrskov hede
uskadet, krydser vi den nye Slesvig—
Husum landevej. Lige syd for krydset,
hvor både landevej og jernbane går
over den gamle oltidsvej, finder vi et
hus med en ret ..ophojet” prydhave
ved. Ophojelsen er fordi det er en
garnel gravhoj, der er delvis jævnet ud.
Den hedder Dronninghoj. Sagn og saga
fortalte, at en hovedlos kriger hviler
der, efter at han ved forræderi var ble
‘et aflivet af dronningen ,,Sorte Grc
te”. For allerede mange år siden fat
tede man i Kiels museum beslutning
om at undersøge højen. Det skete så.
Også her viste det sig, at gamle sagn
i egnen mest indebærer en sandheds
kerne. Man fandt en kriger i graven —

uden hoved. Det var skilt fra og sat
ved hans fødder. Der er ingen kirker
langs vejen!

Og endda var det i disse egne, at
kristendommen fattede rod i Danmark.

Vi nærmer os Husby, hvor der ved
møllen står et sort gravkors. Herunder
hviler 7 danske dragoner, som faldt her
i slaget ved Slesvig påskedag 1848. Der
er en jydsk dragon og 6 fyenske. Netop
her ved møllen skulle ritmester Würt
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zen med sine fvenske dragoner tage to
af batteriet Götches kanoner tilbage,
som var blevet erobret af oprorernes
fodfolk. Rvtter-attak mod dækket fod-
folk er ikke så godt. Det viste sig 40
mand dræbt eller såret og estandarten
tabt. De syv ligger altså her ved Husby
mulle. Nu går det ned ad mod lands
byen Lille Danneverk, der ligger lige
bag Danevirkes hovedvold. Hærvej en
gennem Hærporten Kalegat — det
mystiske navn. Vi vil ikke andagte ved
dette gat, for det er så grovt mishand
let, at kun navnet er tilbage. Udenfor
volden finder vi Rothen Krug eller Ro
de Kro, der hverken er rot eller rod,
men rettelig bor hedde Ro-Kro, som al
le de andre Rodekroer op ad vejen.
Den hedder også Danevirke kro. Den
har været kro længe. Danske konger
drog god næring og afgift deraf gen
nem tiderne. Mange fine folk har der
taget kvarter og rastet på rejsen fra det
holstenske og hjemad. F. eks. Christian
IV. Et kosteligt document fortæller
endnu om, hvorlunde kongen her mod
toges af hertugen på Gottorp. Der står
,,Unter Zelte auf dat Felde hebben
sek de beeden Fuersten getroffen unde
mit enander tosamen eten in gut

Frundschap onde mit veel Vein. AlI
bi dat ole Wall wat de Dänen gebou
wet hebben”. Kedet sig har de jo nok
ikke, de beeden Fuersten.

Det følgende smalle stykke af hær-
vejen er ,,brolagt” — ved tobrud og
for undergrunden var toet. Man ser det
tydeligt, for den første, der har kort på
den nybrolagte vej har lavet dybe hjul
spor i stenbroen. Men har ikke set sig
foranlediget til derfor at lave arbejdet
om. Det ligger der endnu. To kilome
ter længere fremme skærer hærvejen
ud gennem Kovirkevolden. Her er
Danmarks rette port. Danmarks ældste
j gennem Danmarks ældste fæstning.

Foran os ligger Slesvig-Land flyve
base. Den har sat sig ovenpå vejen for
de næste 2 km eller 3. Det er Vai,ten i
Djævelporten. Siden broncealdcren har
her været vagt. Først danerne, siden
tyskerne og så briterne nu. Hvornår de
afløses af tyskere, er ikke klart. Den sid
ste mindelse om navnet Djævelport lig
ger gemt i byen JageYs navn. Den lig
ger lige foran porten på flyvepladsens
svdside. Et tankevækkende sted —

Djævelporten ved Danmarks sydvold.
På den anden side af flyvepladsen

fortsætter vejen mod landsbyen Kropp.

Hærvejen går gennem
Danevirkes volde.
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Her finder vi den eneste gamle kirke,
vi hidtil har set undervejs. Den er me
get gammel, og kun tårnet er fra nyere
tid. Byen ligger ikke umiddelbart ved
vejen, men har rcspectfuldt holdt sig
lidt til en side. Man skal ikke friste
skæbnen, synes denne by at have ment

helt op til de dage, da jernbanen
skulle bygges. Man frabad sig bane og
station og andet dampvæsen i byens
nærhed. Derfor går banen nu forbi i
en passende afstand 5 km. Ude i
sumpen måtte man så lave dæmning
til banen, så at Kropp-bondernes mid
dagssovn og deres koer ikke forstyrre
des af utidig larmen. Det havde jo nu
været tjenligere og også økonomisk let
tere, om man havde haft banestation
midt i den nu ret store by.

Siden fik så Kropp al den moderni
tet, man kunne ønske sig. Ammuniti
onsfabrik og bombemagasiner og andet
morsomt. Endog en ammunitionsbane
med livlig trafik kom til. Lige ved
Kropperbusk kro kan vi dreje ind mod
ost, og er da atter på den store jydske
hærvej. Herfra kan den uafbrudt følges
og befares med alle slags køretøjer helt
ned til Fockbek vest for Rendsborg.
Har man tid, skal man ikke forsømme
den tur. Der er på de næste 16—17
km 3 kroer og een landsby, ingen as
falt og ingen anden vejbclægning —

end ikke macadam eller noget som helst
andet. Bare køresporene fra Danmarks
fjerne oldtid. Og i brug endnu i dag.

En hel flok af Danmarks amtsvejin
spektorer og redaktøren af nærværende
tidsskrift har kørt en lille del af den her
nævnte rute. De var ikke upåvirkede af
dette egenartede stykke vejhistorie.

Selvfølgelig skal vejen helst opleves
til hest, men vi har ikke heste. I Fock
bek må vi se på et af de ret få røghuse,
der endnu er bevaret her i landet. In
gen skorsten, ingen røglyre — to åbne
ildsteder i storstuen, der er bolig for

både mennesker og dyr. Køkken og spi
sekrog i hver sin side af rummet, grise-
sti nede ved døren og hundehus med.
Røgen vælter sig behageligt op ad strå-
taget ud gennem øverste halvdør, og i
højder, der er over dørkarmen, ligger
røgen tæt og fed — og roger alle na
boers skinker og pølser, der her er
hængt op for ,,rogelon”. Dette begreb
er medvirkende til at dette hus ikke
får nogen skorsten.

Gennem Fockbek by går det så vi
dere ad Ejderen til. Hele vejen fra
Kropp og til Ejderen finder vi forladte
skanser og feltbefæstninger fra alle de
krige, vi har læst om i forbindelse med
dette land — og fra adskillige, vi ikke
har læst om. Her var vågen interesse
om tilsynet med den vej gennem tusind
år og før endda. At rejse langsomt her
er at læse Nordeuropas krigshistoric i
selve landets rynkede ansigt. Rynkerne
i det ansigt er — — vejene! Nede ved
Ejderen finder vi en gård, hvis navn er
Posthof. Tydeligt nok, Postgården. Den
er ret ny, men dens forgænger i embe
det er så gammel som postvæsenet. Før
var der told og andet tilsyn med fær
den over færgen her. Kør ned til den
færge og oplev, at henved 150 år er
strøget af almanakken — simpelthen
endnu ikke kommet frem af mørket.
Det der så ikke anderledes ud i 1800.

Tiden forsinket undervejs og kun nå
et til Napoleons tid her ved Ejderen.

På vor rejse hertil har vi krydset en
anden af rigets vigtige veje uden at
skænke den nogen opmærksomhed.
Lad os se den nu, inden den aldeles bli
ver bekranset med altfor moderne
,,bondepaladser” i en forfærdelig mur
mesterstil. Man er godt på vej til dette.
Det er vejen fra oldtidens store han
delsstad Hedeby til havnebyen Holling
sted ved Treene floden. På tværs af
hærvejen. Vejen fra Danmarks berøm
te handels- og fabriksstad Hedeby ud
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Hollingsted kirke.

over de vildende heder vestpå til Trec
neflodens havnebv, datidens Esbjerg,
udfaldshavnen for vor englandshandel,
exporthavnen Hollingsted.

Hedeby — alle danske ved om den
by. Grundet af Godfred i 804 og af
ham skærmet mod invasion fra syd ved
voldanlægget Kovirke-Krunwolden fire
år senere. Befolket med obotritiske ven

dere, som den vise Godfred havde hen
tet i Rerik (Lühecks forgænger) uden
at sporge vendcrnes overhcrre Kaisern
i Stortyskland om hans mening om
dette folkerov.

Efter beskrivelser og gravningscr
kendelser må det have været en svært
driftig by. Såvidt historien og arkæolo
gien har fastslået, mangel har ikke her
sket i byen undtagen på renlighed.
Selv arabere og andet godtfolk beteg
nede i deres kroniker byen som særde
les snavset. De har ellers ikke selv syn
derlig renlighed at fremvise. Byens in
dustri har levet i Ca. 200-250 år, og den
dermed forbundne exporthan dcl har
været betydelig. Endog udvinding af
jern og export af dette dreves i stor stil.
Myrmalmen var her råvaren, og bræn

dingen foregik i ,,hojovne” af lillebitte
format ikke over 2 m hojc — eller i
simpel jordovn under jordoverfladen.
Kvaliteten af det udvundne jern var

god, og storexport heraf gik til —

London! Slavehandel var en anden af
Hedebys næringsveje og ikke den rin
geste. Mennesker fra Baltikurn, Polen
og Rusland hentedes hjem og solgtes.
Rusland må have leveret meget betyde
lige mængder af slaver, siden man i
Norden gik over til at benævne hele
det russiske folk som slaver. En anden
industri var ravarbejder. Broncestob
ning og smykkefabrikation i forbindelse
dermed optog en stor plads i byens liv.
Fremstilling af brugs- og smykkegen—
stande af hjortetak og rensdyrtak dre
ves i stor stil med importeret råmate
riale fra Ruslands nordlige egne og fra
Sverige. Pelsindustrien var beromt over
hele Europa, og våbensmederi dreves
mcd kyndighed ligesom glasindustrien
ikke manglede. Hvad læderhåndværket
og træindustrien frembragte, har man
ikke kunnet spore, da disse materialer
ikke har kunnet modstå odelæggelse
gennem den lange lagring i jorden.

-‘
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Cementstabilisering med moderne materiel
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M efa Iski Jfefa bri ken

,,ARME FA RISSKOV

Telefon Århus 77117
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COtHUTE

Gade-, vej- og entreprenørskilte

samt officielle skilte at enhver art med tilhørende galger og standere

Eneste fabrik i Danmark

der fremstiller såvel støbte alumiriiumsskilte

som refleklerende ,Scotchlite

pladeskilfe

Leverandør til vejdirektoratet
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Sølvsmeden var en stor mand i byen,
hans arbejder er rnangfoldigst bevaret.
Byen har på et vist tidspunkt havt
EGEN MØNT. Importen omfattede
ikke blot slaver, men råvarer af alle
arter — hasselnødder, korn af flere
sorter og pelsværk samt selvfølgelig
kobber og tin til broncestøbningen.
Nævnt er allerede rensdvrtak, hvortil
kommer hvalrostand og elfenben. Få
byer i vor egen tid kan opvise en så
omfattende industri, som den, der for
tusind år siden fandtes i Hedeby.

I Hedebys gamle ringvold er der
mod sydvest et hul eller en lavning.
Denne lavning hedder i folkemunde
Svens Stormhul. Det fortælles, at kong
Svend Tveskæg her lod gennembryde
mure og ad denne vej stormede og ind
tog staden og fordrev tysken. Det var
år 983 eller 85 — Dette med gennem-
brydning af muren skal nu ikke tages
for bogstaveligt. Der er på dette sted
nemlig en gammel port i volden, og ad
denne port fører transitvejen ud og går
mod Hollingsted. At Svend Tveskæg
er landet i Hollingsted kommende
fra England — er givet. Man landede
altid i Hollingsted, når man kom fra
England — så sikkert som ruteskibet
fra Harwich ikke lander andre steder
end netop i Esbjerg i vore dage. Der
fra går nemlig lyntoget til København
— og fra Hollingsted går endnu den
gamle transitvej lige på Hedeby. Der
var ikke nogen anden.

At kongen med megen barskhed har
skaffet sig adgang til sin af tyske folk
besatte by, er sikkert rigtigt nok — og
heraf så sagnet om nedbrydning af por
ten — hvilket siden ændres til gennem-
brydning af volden.

Genialt anlagt og ingensinde indla
dende sig på overflødige krumspring
går vejen ud over heder og moser. Disse
sidste overskrides altid på bekvemrnestc
og srnalleste sted. Bred og uden spar-

somhed maver sig de mange korespor
frem gennem landskabet. Indtil de i
nyere tid hegnes med dige og grøft på
begge sider — dog også dette uden uti
digt gnieri hvad plads angår. Da vi
forleden kørte den vej, fastslog vi, at
der meget vel kan ligge tre veje jævn
sides på det areal, som denne gamle
færdselsåre alene optager. Omtrent
midtvejs til Hollingsted passerer vi
Morgenstern. Dette navn er hidfort fra
en gammel skanse, hvis rester endnu er
at se nord for vejen. Indtil for få år
siden var der en gammel kro og cn en
kelt gård derforuden samt et par huse.
Hus og næring til 5-6 familier. Nu er
alt forandret. Kroen brændte af lige
efter krigen, og den blev bygget op som
et bondepalæ med alle de dertil høren
de smaglosheder og meget cement og
blik. Videre langs vejen vestpå er det
ligedan. Den ene hæslige pralbvgning
efter den anden under tilsidesættelse af
selv de mest selvfolgelige hensyn til ter
rain og omgivelser. Cement og bølge-
blik og glasveranda og hegnsstotter af
mursten eller stobt — gerne kampesten
i gelé — rædseisfuldt er mildt sagt.

Men vejen selv — den er ikke ænd
ret siden Christian VII, og der vil hen-
gå årtier, inden der sker noget med
den. Kosakker fra 1814 ville med fryd
genkende vejen, de red, da de skulle
gæste den stad Slesvig i vinterstormen
Hellig Trekongers nat. Men nu er der
næsten dobbelt så mange mennesker i
landet, som der var lige for krigen. De
ruller sig ud netop i de seneste 5-6 år,
de der kom til fra østen. Livskraft og
arbejdsmod ejer de til overmål. Der vil
ikke blive vist skånsel overfor landets
jordfaste minder i de næste ti år. Der
skal bygges og det sådan, at man kan
være bekendt at vise frem — veranda
og lysekrone samt andet mer.

De få museumsfolk i landet formår
ikke at stoppe dette uvæsen — siger
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nogen. Andre siger det anderledes —

standse kulturens fremskridt eller brem
se udviklingen. Her skal ske noget. En
fornylig afgået landråd (på dansk amt
mand) udtalte det som sit håb, at fa
briksskorstene ville vokse op gennem
taget på Gottorp slot og få dette til en
delig at udføre en nyttik funktion i
samfundets tjeneste. Industrien skulle
fordrive gammel slendrian og give den
halvdode by nyt liv.

Så galt gik det nu ikke. Slottet holdt
længere end landråden. Længere ve

sterude passerer vi så ,,de Kamp”, som
er en udflvtterbv fra Hollingsted, og
straks efter kører vi uden at se det
— over Dänischei’ Kanal. Den blev
gravet for at lede vandet fra Sollested
å ned i de til Danevirkes forsvar eta
blerede oversvommelser omkring Rhei
de å. At oversvommelserne aldrig nåe
de tilstrækkelig dybde og atde ydermere
frøs til i februar 1864, var stærkt med
virkende til, at general de Meza opgav
Danevirke og forlod stillingen hin fryg
telige nat den 5. 2. 1864. Disse over
svommelser vat- i oldtiden særdeles ef
fektive, men de store vandstandssænk
ninger for henved to hundrede år siden
i forbindelse med udvidet digebyggeri
om Ejderen har gjort Rheide å til en
lille ussel rende med næsten intet vand
i. Derfor Dänischer Kanal, som altså
ikke magtede opgaven. Byen Holling
sted, som vi nu kommer til, ligger der
som enhver anden landsby og viser i
dag intet, der kan minde om svunden
storhed og berømmelse. Men man kan
godt finde sådanne spor, hvis man ser
efter og hvis man lytter til folkesnakken
derude. De ved om et sted i byen, der
hedder ,,ä Slot”. De ved også nogle
halvglemte sagn om kirken, der var ,,et
engelsk pakhus”. De kan endog vise
stedet, hvor byens gamle havn var.
Der er i Hollingsted folk, der virkelig
har kultur. Caspar Dancwerts dyre dy-

re ,,Landesbeschreihung” i svinebind
og med Mejers dejlige kort i findes hos
en bondekone der. — Sammesteds fin
des førstetryk af Jydske Lov på dansk
og på plattysk.

Det gamle Hollingsted findes på en
smal landås syd for kirken langs med
floden. Der er intet levnet fra fortiden.

Her oprettede Ansgar en filial til
dæmpelse af det hedenske levned på
havnen. Han udsendte en Vicarius til
byen. Der var ikke nogen kirke; så Vi
carius måtte prædike ,,i hjemmene”,
hvad det så har forestillet. Siden hef
tede man betegnelsen ,,ä Peselpräveli
kanter” på præsten, Pesel er storstuen
i saksergårde.

I Hollingsted kirkebog findes en her
lig beskrivelse af zar Peter den Stores
og kong Frederik den Fjerdes hyggelige
visit i byen den 24. jan. 1713. De var
jo allierede mod svensken de to. Den
ene var ledsaget af sværme af hylende
kosakker, og den anden medforte de
Randers dragoner. Det endte alt i fryd
og gammen sådan, at svenskerne, der
havde forskanset sig på kirkegården og
ikke ville derfra, fik lov at blive der. De
er der endnu. Og flere bønder blev pir
ket ned fra holofterne, hvor de i ræd
sel havde gemt sig. Når så kosakkernc
skulle have lidt gjev skjcmt, prak de op
i høet med deres uhyggelige lanser, ind
til der kom lyd, når de havde ramt den
ulykkelige deroppe. Var han ikke død
af lansestik, slog han sig da ihjel ved
faldet fra loftet og ned på stenbroen.
Begravelse af disse bønder måtte ikke
afstedkomme sorgs-vttringer, for så jog
kosakkerne præst og degn og ligfolge
fra hinanden med piskeslag og onde
ord. Skjemt vil ret forståes.

Iøvrigt var der ikke et stykke inven
tar i hele byen i brugbar stand, da de
,,kjere allierede fyrster” mcd følge red
bort. Mange jomfruer i byen sørgede
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TAN DEM-TROMLE TYPE TA/D

Motor med kombineret vendekobling og gearkasse på
fælles ramme som en enhed, der let kan løftes ud for eftersyn
og reparafion. Bekvem indgang til førerpladsen fra begge
sider. Vandingsanordning for begge valser. Leveres med
hydraulisk eller mekanisk styreanordning. Forskydelig op-
hakker. Vandkolet LISTER eller luffkølef DEUTZ dieselmotor

Forlang tilbud og prospekt

P. %4

PEQENSHAAB HASHINFABRIHA/s
BRØNDERSLEV

AALBORG

AAR HUS

TELEFON 450 TELER-ADR.: CEMENT(NDLJSTRI

NYHAVNSGADE 26 . TELEFON 2 7455

PARK ALLÉ 15 TELEFON 3140O

KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE 1 . TELEFON C. 14066
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VALD. HANDBERG’S
Stenhuggerier & Sten brud AIS

Hovedkontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V

Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Oranitværker, Bornholm

fl

Sienmel etc.

Telefon C. 3059

Brosten - Kantsten

Telefon C. 3051

Ska’rver

V E J M A materiel for effektiv snerydning

Dobbeltplove

*

Sideplove med fast eller

fj. skær

*

Fejemaskiner

*

Entreprenør materiel

A/S VEJEN
VEJEN TLF. 65

MASKINFABRIK — F.Olesen
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DK 656.1.05Mysfiske veje i Europa
Af Walther Canning.

På visse bestemte strækninger på de
store hovedveje i Europa er der i de
sidste år sket en række ulykker, som
man ikke kan finde nogen fornuftig
forklaring på. Der klæber mystik til
disse trafikulykker. Hvordan er der
blevet dodsfælder på tilsyneladende
ideelle veje?

Stigningen i trafikulykker over hele
verden er deprimerende og skyldes
uden tvivl for en stor del den måde,
vi lever på i dag, og tidens hurtige
tempo. I de fleste lande ofres der me
gen tid og mange penge på at finde
frem til de nærmere årsager. Som regel
er det ikke så forfærdelig svært at finde
en fornuftig forklaring på en trafik
ulykke. Men på det europæiske konti
nent er der i de sidste år sket en række
ulykker, som simpelthen ikke kan for
klares, og det er de samme vejstræk
ninger, som atter og atter figurerer i
beretningerne om disse ulykker. I tre
lande har trafikeksperterne længe tum
let med dette mysterium, hvorfor det
altid er bestemte europæiske veje, som
er skueplads for den eneS uforklarlige
ulykke efter den anden.

Lad os begynde med Frankrigs Route
National No. 7. Den er indtegnet på
ethvert nogenlunde ordentligt bilkort.
Den begynder ved Porte d’Italie i Pa
ris, slynger sig ned gennem Rhonedalen,
ind i Avignon, gennem Provence og op
til Menton ved den italiensk-franske
grænse.

I turistsæsonen rapporterer politiet
gennemsnitligt 80 bilulykker på R. N.
No. 7. Ulykkerne skyldes mange for
skellige ting, men autoriteterne spørger
sig selv, hvorfor denne vej er en dods
fælde for ganske bestemte mennesker.

Seks medlemmer af en berømt
fransk industrifamilie har f. eks. i de
sidste 13 år mistet livet indenfor en
2 miles lang strækning på R. N. No. 7.
Og der er slet ikke tale om, at No. 7 på
nogen måde kan siges at være en farlig
automobilvej, tværtimod.

Men der er noget mystisk ved denne
vej. De dygtigste vejkonstruktorer har
gang på gang gået den efter i sømmene
men aldrig fundet noget, der kan for
klare, hvorfor dygtige og ædruelige bi
lister hvert år moder deres skæbne på
R. N. No. 7.

derefter over noget, de havde mistet
under dette besøg. Det skal siges til de
Randers dragoners hæder, at de aldrig
siden var i alliance med kosakkerne
tværtimod.

Af alt det foregående ser man, at
hvad enten man rejser på langs eller
på tværs af dette forunderlige land, vil
man møde fortidens røst i vejens spor, i

kirkers mure og i skriftlig og mundtlig
overlevering. Og altid er det om Dan
marks skæbne, rosten fra fortiden taler.
Her i Slesvigs land et’ fortids stemme
tydelig, for det meste, der vedrører
Danmark, skete her gennem alle
tider lige fra stenalderfolkets indvan
dring og til Hitlerkrigens invasion af
folk fra Østeuropa.
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Et lignende problem optager trafik-
eksperterne i Wien. Hvorfor er der sket
så mange ulykker på den ellers så ud
mærkde vej, som går fra Wien og
gennem det meste af Østrig? Man har
kastet en del af skylden på kilometer-
sten nr. 2, som står mellem byerne
Schwechat og Schwadorf lige i nærhe
den af hovedstaden. Der er ikke meget
tilbage af stenen nu, — det meste er slået
i stumper og stykker efter at den ad
skillige gange har været i intim kontakt
med ulykkelige bilister. For nylig kørte
f. eks. en lastbilcbauffør i retning af
Schwadorf. Da bilen korn til kilometer-
stenen var det, som om en usynlig hånd
greb om rattet og tvang vognen mod
stenen. Lastbilen havnede inde på en
mark, og chaufføren blev slynget mod
vindspejlet og blev dødeligt kvæstet.
Næsten på samme måde gik det en
østrigsk taxachauffør. Da han blev af
hørt på hospitalet, kunne han fortælle,
at han pludselig mistede kontrollen over
bilen — han blev simpelthen sat ud af
spillet et sekund eller to, længe nok til,
at vognen kom ud af kurs, — højre for
hjul traf den ulykkesbringende kilome
tersten, og i næste øjeblik lå bilen med
hjulene i vejret.

Under akkurat de samme ornstæn
digheder forekommer der ulykker på
et bestemt sted på vejen mellem Bre
men og Bremerhaven. Og her er det
kilometersten nr. 23,9, som i de sidste
15 år har været vidne til adskillige bil-
ulykker. Vejen er makadamiseret, og
den er lige så god som hvilken som helst
anden hovevej på det europæiske kon
tinent. Og netop på strækningen ved
den skæbnesvangre sten er vej en lige
som en snor, — der er ingen hældning
og ikke den mindste kurve.

De beretninger man har fået fra for
ulykkede bilister, som er sluppet fra
ulykken med livet i behold, går alle ud

på, at en eller anden magt pludselig
greb i rattet og ikke slap det igen, før
bilen var væltet eller tørnet mod et træ.
Realistiske psykologer tror ikke på usyn
lige magter, — de tror overhovedet ikke
på mystik. De har derimod dannet sig
den teori, at følsomme bilister, som har
hørt om ulykker på disse steder, ube
vidst får næsten umærkelige krampe-
trækninger i musklerne, når de nærmer
sig den berygtede kilometersten. Der
opstår et kritisk tidspunkt, når nerverne
svigter, bilisten mister kontrollen over
bilen, og for han har nået at reagere
er ulykken sket.

Denne teori hører mange fra flere
sider, men når man så hører, at den
berømte opdagelsesrejsende dr. Tricklet
— en mand med nerver af stål, er blandt
dem, der har mødt døden ved kilome
tersten nr. 23,9, fristes man til at finde
en anden forklaring.

Undersøgelser, der for nylig er blevet
foretaget, har henledt opmærksomhe
den på den radioaktivitet, der kan op
stå efter bombardement af kosmiske
stråler, og som bliver reflekteret af un
derjordiske malmiejer og vandårer.

I denne forbindelse kan det bemær
kes, at der i nærheden af kilometersten
nr. 2 er ikke mindre end tre vandårer
i jorden under vejbanen, og netop på
dette sted er det, at bilisterne begynder
at miste herredømmet over bilen. Nogle
mener således, at den usynlige magt,
der pludselig griber om rattet, er iden
tisk med radioaktivitet fra de underjor
diske randårer

Der er mange andre vejstrækninger
i Europa, som der også knytter sig my
stiske historier til, og der er fremkom
met forslag om at opsætte advarsels
skilte af en speciel type. Men vil disse
gådefulde ulykker mon nogensinde få
en tilfredsstillende forklaring?
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Oversigt over fordelingen af motorafgiff m. v.
DK. 629.1é3; 357.713

I finansåret 1956/57 er vægtafgift af motor-
køretøjer, afgift af benzin og omsætningsaf
gift af motorkøretøjer indgået med i alt
468.718.099 kr.

Af dette beløb er 326.718.099 kr. tilfaldet
statskassen m. v. til særlige vejarbejder og til
dækning af udgifter vedrørende opkrævningen,
medens 142 mill. kr. i henhold til tekstan
mærkning til lov om tillægsbevilling for finans
året 1956/57 er udbetalt kommunerne.

De til kommunerne udbetalte 142 mill. kr.
er fordelt som følger:

Til Københavns kommune
Til Frederiksberg kommune
Til amtskommuner i alt

nemlig:

Københavns amtskommune 5.856.370 kr.,
Roskilde 1.320.184 kr., Frederiksborg
2.409.934 kr., Holbæk 2.153.370 kr., Sorø
1.520.841 kr., Præstø 2.388.035 kr., Bornholm
1.759.418 kr., Maribo 2.802.895 kr., Odense
1.417.684 kr., Assens 777.982 kr., Svendborg
2.051.830 kr., Hjørring 1.706.744 kr., Thisted
1.627.993 kr., Ålborg 1.804.064 kr., Viborg
2.736.666 kr., Randers 1.784.979 kr., Århus
1.459.708 kr., Skanderborg 1.624.604 kr.,
Ringkøbing 2.419.068 kr., Vejle 1.965.013 kr.,
Ribe 1.798.397 kr., Haderslev 2.131.227 kr.,
Åbenrå 1.389.511 kr., Sønderborg 712.206 kr.,
Tønder 1.381.263 kr.

Til sognekommuner: 73.000.000 kr., nemlig:
Sognekommuner i Københavns amtsråds-

kreds 9.144.826 kr. (heraf Gentofte kommune
2.201.224 kr.), Roskilde 1.022.101 kr., Frede
riksborg 2.935.044 kr., Holbæk 2.700.318 kr.,
Sorø 1.832.093 kr., Præstø 2.154.104 kr., Born
holm 802.996 kr., Maribo 2.303.775 kr.,
Odense 1.775.808 kr., Assens 1.017.085 kr.,
Svendborg 2.280.144 kr., Hjørring 4.519.798
kr., Thisted 2.350.193 kr., Ålborg 6.401.761
kr., Viborg 3.946.959 kr., Randers 3.265.941
kr., Århus 2.687.054 kr., Skanderborg
2.432.602 kr., Ringkøbing 6.093.222 kr., Vejle
4.110.801 kr., Ribe 3.660.019 kr., Haderslev

2.415.260 1cr., Åbenrå 1.405.132 kr., Sønder
borg 744.293 kr., Tønder 998.671 kr.

Til købstæder i alt 11.000.000 kr., nemlig:
Koge 95.127 1cr., Roskilde 179.489 kr., Fre

derikssund 99.713 kr., Frederiksværk 52.898
1cr., 1-lelsingør 178.971 kr., Hillerød 108.669
kr., Holbæk 146.319 kr., Kalundborg 83.198
kr., Nykøbing Sj. 49.724 kr., Korsør 79.420
kr., Ringsted 115.782 kr., Skelskør 52.901 kr.,
Slagelse 175.708 1cr., Sorø 98.254 1cr., Næstved
188.300 kr., Præstø 27.774 kr., Stege 34.960
kr., Store Heddinge 24.136 kr., Vordingborg
126.529 kr., Åkirkeby 34.569 kr., Allinge
Sandvig 66.974 kr., Hasle 31.122 kr., Nekso
62.184 1cr., Rønne 162.237 kr., Svaneke. 37.337
1cr., Maribo 58.261 kr., Nakskov 136.156 kr.,
Nykøbing F. 195.913 kr., Nysted 17.128 kr.,
Rødby 65.349 kr., Sakskøbing 44.796 kr.,
Stubbelcøbing 28.179 kr., Bogense 30.711 kr.,
Kerteminde 40.427 kr., Odense 771.912 kr.,
Assens 43.782 kr., Middelfart 82.261 1cr., Få
borg 71.313 kr., Nyborg 80.946 kr., Rudlcø
bing 64.799 kr., Svendborg 217.765 kr., Æros
kobing 9.369 kr., Brønderslev 56.456 kr., Fre
derilcshavn 145.631 kr., Hjørring 158.597 kr.,
Skagen 140.068 kr., Sæby 31.698 kr., Nykø
bing M. 68.897 kr., Thisted 88.491 kr., Ålborg
558.989 kr., Løgstør 48.111 kr., Nibe 21.169
kr., Nørresundby 83.354 kr., Skive 169.911 kr.,
Viborg 259.993 kr., Grenå 97.308 kr., Hobro
115.165 kr., Mariager 21.323 kr., Randers
3 19.305 kr., Ebeltoft 33.966 kr., Århus 782.855
kr., Horsens 261.865 kr., Silkeborg 246.262
1cr., Slcanderborg 39.402 kr., Herning 230.596
kr., Holstebro 177.593 kr., Lemvig 74.904 kr.,
Ringkøbing 62.633 kr., Struer 53.963 kr.,
Fredericia 236.135 kr., Kolding 333.239 kr.,
Vejle 287.610 kr., Esbjerg 433.544 kr., Ribe
56.201 kr., Varde 82.170 kr., Haderslev
273.744 kr., Christiansfeld flække 15.408 kr.,
Åbenrå 239.361 kr., Sønderborg 198.070 kr.,
Augustenborg flække 14.234 kr., Nordborg
flække 34.144 kr., Tønder 120.441 kr., Højer
flække 18.027 kr., Løgumkloster flække 37.763
kr.

7.000.000 kr.
2.000.000 kr.

49.000.000 kr.,
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Amfsvej- og vandinspektør V. Hovmand Madsen
født 15. april 1898 - død 22. august 1957

Efter en mindre og tilsyneladende
ufarlig operation i det tidlige forår og
derpå følgende sygdom, afgik amtsvej
og vandinspektør i Maribo amt V.
Hovmand Madsen ved døden den 22.
august.

Man forstår bagefter, at det må
have været en usædvanlig viljekraft, at
han efter en sygeorlov genoptog sit ar
bejde, som han fortsatte til kort før sin
død, og selv om man i den seneste tid
måtte nære nogen ængstelse for hans
helbred, står det for hans venner og
medarbejdere som noget uforståeligt,
at denne før så stærke og impulsive
mand nu er revet bort af en snigende
sygdom midt i det arbejde, han holdt
af og helt og fuldt gik op i.

Hovmand Madsen var født i Svins
bjerg i Horslunde sogn på Vestlolland
som søn af gdr. Carl Hai Madsen, blev
student fra kursus i København og
polyteknisk kandidat i 1919.

Efter værnepligt og kortere ansæt
telse ved Statsbanerne og hos stads-
ingeniøren i Næstved, kom han i 1922
tilbage til Maribo amt som vejassistent
i Søllested og udnævntes herefter til
amtvej- og vandløbsinspektør fra 1.
oktober 1927.

Der kan ikke være tvivl om, at Hov-
mand Madsen her var kommet på den
rette plads, og han har ofte givet ud
tryk for, i hvor høj grad det afvekslen
de arbejde mellem kontoret og ude i
naturen tiltalte ham.

Han var i besiddelse af en usædvan
lig viljestyrke, en aldrig hvilende fan
tasi, en udpræget evne til hurtigt at se
linien i en sag eller et problem, og disse
egenskaber i forbindelse med en frisk
og fordomsfri måde at behandle disse
på — til tider tilsidesættende formalitet
og gængs tankegang —, førte ham til
en anset position i sit hjemamt, hvor
han har udført et arbejde, der har
vundet anerkendelse og respekt i vide
kredse.

Utallige er de ideer, han har fostret,
og uanset at drøftelse og bearbejdelse
af disse har krævet tid og arbejde, ofte
med negativt resultat, har dette for
den, der på nærmeste hold igennem
25 år har samarbejdet med ham, vir
ket stærkt inspirerende og udviklende,
og glæden har altid været gensidig,
når et problem var bragt til en positiv
løsning.

Efter at have været med til den
første overfladebehandling med tjære,
var han som ung vejinspektør en af de
første, der anvendte pulvermateriale
indført fra Tyskland, og da den fore
skrevne tykkelse viste sig ikke at kunne
gennemkomprimeres, gik han straks
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over til de tynde tæppebelægninger
på 20 kgirn2, der siden har gået deres
sejrsgang ikke alene her i landet. Senere
var det på hans initiativ, at man gik
over til de ru tæppebelægninger der
også har fundet indpas vidt omkring.

Fra de seneste år vil huskes den utra
ditionelle grusasfaitmacadam — popu
lært kaldet I\iaribobelægning —, der
helt har tilsidesat det for — indtil det
dogmatiske — anerkendte ,,macadam
princip”, og teorien om så lille hul
rumsprocent som muligt.

Som et synligt tegn på hans virke vil
for eftertiden foruden mange nye
vejanlæg og vejreguleringer med af
gravning af .,bakketoppr”, som hans
kritikere havde vanskeligt ved at få øje
på i det ellers nok som bekendte flade
lollandske landskab — stå det efter den
tid betydelige ingeniørværk ,,Guldborg
broen”, som han i en ung alder dristigt
bragte til gennemførelse samtidig med,
at han medvirkede ved Storstrombro
ens landføring på Falstersiden.

I alt, hvad han havde med at gøre,
fulgte han en engang tagen, men altid
velovervejet beslutning, og det kunne
ikke undgås, at dette ofte medførte
stærk kritik, som han tilsyneladende
ikke lod sig påvirke af. Men de, der
lærte ham at kende og fandt ind til
mennesket bag den til tider hårde em
bedsmand, vidste, at der her skjulte sig
et varmt og følsomt sind, der ikke tog
så let på tingene, som det udad kunne
se ud til.

Den gennemførte rydning af vej
træerne, da han indså disses dødelige
fare for trafikken, bragte ham ikke
anerkendelse i naturfredningskredse,
men de mange smukke beplantninger,
han gennem hele sin embedsperiode
har prydet landskabet med, viser, at
han ikke manglede sans for natur og
fauna, og må medvirke til at mildne
dommen fra vejtræsentusiasterne. Næ’

nes skal også i denne forbindelse de
mange smukke rastepladser, han lod
udføre, og som han havde den glæde
inden sin død fra turistforeningskredse
at høste stor anerkendelse for.

Blandt kolleger i alle kredse inden
for vej bygningen var han afholdt og
anerkendt, og han bidrog ofte ved inci
terende indlæg til udbytterige diskus
sioner, og ved et smittende lune til at
sætte stemning ved festlige lejligheder.

Kollegernes tillid til ham førte ham
i perioder til formandsposten i amtsvej
inspektørforeningen, arntsvandinspek
tørforeningen, Dansk Ingeniorforenings
arbejdsgruppe for vejbvgning og by
planlægning og sammes lokale afdelings
forbund med sæde i forhundsrådet.

Endvidere var han medlem af Dansk
vejlahoratoriums tilsvnsråd og af mini
steriet for offentlige arhejders vejregel
udvalg, i hvilket sidste man ikke kan
undlade at tænke på, at det måske kan
have haft sine vanskeligheder at få det
,,enfant terrible”, som han kunne være,
rangeret ind i noget så regelbundet,
som vejregler vel må være.

Over for medarbejderne herskede
altid det bedste forhold, og vi vidste,
at han altid søgte uden smålighed at
skabe de bedste arbejdsforhold, og at
han altid stod bag os og ikke veg til
bage for at tage sit ansvar. Mellem os
vil han altid være dybt savnet.

Han holdt meget af at tage på bil-
rejser, og han var vidt berejst; men
den tid, hans travle virke lcvnede til
fritid iøvrigt, tilbragte han helst i sit
smukke hjem i Nykøbing F. sammen
med sin hustru og 5 børn, for hvem
hans bratte bortgang har været et hårdt
slag og et smerteligt tab. Stor medfø
lelse går fra alle sider til disse efterladte,

Hovmand Madsen var dekoreret
med Dannebrogsordenens Ridderkors.

Ære være hans minde.
j. Al. Olsen.
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Telefon 331 59
,, 33259
Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vej bygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej i i Aarhus

AL. KRSEL.
Specielt: Vogne med tippelad.

HARRY JENSEN
LEVERING AF VEJMATERIALER

Grus - Singels - Bundsten m. m.

Roskilde Telf. 681
Grusgrav: 3850x

I—

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRE NØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

ENTREPRENØR VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

A 17



Als Fyns Vejniaterialefabrik W. Ewald Madsen & 0. Jensen
Ingeniør- og Entreprenørforretning(MEXAS) M.afl.ogE.

ODENSE — Tlf. 12.882 Telefon 41156- 41241 (045)
Hojgacle 13

VOJ ENSVejmaferialer, Vejtjære,

Asfaltemulsion, Tæppebelægninger Vejbygning . Kloakarbejde

Betonvarefabrikken HILMER HANSEN
I ognmand

,,LØV EN”
Strandvej 34 . Telf. 2027

er fuldstændig moderniseret og rationaliseret.
KØGEBåde stor VIHY og junior

og alt i vibration.

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926. korsel sneci Vogne fra til 6/ Tons
Tlf. 40 Svinget Tlf. 240 privat Levering af vejmaterialer

Vardevej 9, Skjern.

V I L H. N I E L S E N Kristrup Maskinværksted

Entreprenor og Brola’ggerntester Clausholmvej 2 — Randers
Skovvej 99 - Ballerup - Tlf. 970244 Telf, 1553

Træffes Kl. 18—19,

Specialitet:Udfører:
Glacis Rep. af Entreprenørmateriel
Brolægning Vejbelægningsmaskiner
jordarbejde Grusspredere — TromlerVejarbejde
Maskinstedning al ny og gammel Brolægning Sneplove m. m.

P 0 F Y R

____

Jagtvej 78 CARLO CHRISTENSEN

Odense Sdr. Onsild pr. Onsild
Telefon 2084 Telf. Onsild 59

GunmIkegIer
Afspærringslygter. AL KØRSEL3 størrelser.
Batteri eller lysnet. Højde: Levering af Vejmaterialer
Blink eller fast lys. 70 . 45 - 30 cn

t. 18



POUL POULSEN & SØNNER
Vogn rnandsforretn ing

Ringstedgade 67 . Telf. 2831

ROSKILDE

Kørsel med \Togne fra 5 til 10 Tons

Vejmaterialer leveres

ALLAN SVENDSEN
BYMARKEN47. ROSKILDE

TELEFON 2’,’69

Al Vognmandskorsel

med 31/2 — 51/Ø Tcns Vogne med Tip

Leverandør af Vejmaterialer

G. V. ROBDRUP
En trej,reno,— og 1’’ ogn man dsjorretnimig

BALLE ST.
Telf. 10

10 Vogne med Tippelail og Læssetraklor

POUL RASMUSSEN
Vognmandsforretning

KLINTEVEJ 36 .TELF. 2242

ROS Kl LD E

*

Al kørsel indtil 5 tons

Grus og sten leveres

GØRLEV
VOGNMANDSFORRETNING

(Aksel Hansen)

GØRLEV SJÆLLAND TLF. 9

Alle slags vej- og byggemateiialer
leveres

Kørsel med vogne fra 3 til 16 tons

ANDERS OLESEN
En tie prem loe og 1 ‘ogiz ni and

RANDERS
Telf. 3948

Al Transport — Vejarbejde

Levering af Grus og Sten

L. JØRGENSEN & SØN
Fruegade 10 ROSKILDE

Telf. Roskilde 531 og 848

B oskildes ældste Voguniandsforretssissg

Al Kørsel tilbydes
med Vogne fra 4-7 Tons.

Levering af Grus, Stesi, Mørtel ni. ifl.

Grundudgravning med Graveko
Forlang Tilbud

Aage Jorgensen & San

UN D LØSE
VOGNMANDSFORRETNING

Borge 1. Hansen

UNDLØSE PR.TØLLØSE

Telf. Undlese 94

Al kørsel med vogne fra 3 til 16 tons

Alle slags vejmaterialer leveres

A 19



Vognmand AL KØRSEL

E J N A R J E N S E N Tipvogne, Blokvogne
(H. P. Jensens Eftf.) 10 Lastbiler indtil 14 Tons

Strandmarken 4, NYKØBING F. Leverandør af Vejmaterialer

Tlf. 853911

AXEL HANSEN
Markedsgade 8Levering af sten, grus og vejmaterialer Holbæk Tlf. 99

P. CHR. KAMSTRUP E. KNUDSEN
Vognmandsforretning

Vognmand
Rom, Lemvig

Telf. Rom: Centralen Skovvej — TOFTLUND
Telf. 239

*

Kørsel med vogne indtil 17 tons
Korsel med vogne indtil 6 tons

Levering af Sten, Grus og
Vejmaterialer Levering af grus, sten og vejmaterialer

NORSLUND GRUSGRAV
KARSTEN ANDERSEN

Vognmand J. C. JENSENS
VOGNMANDSFORRETNING

Rangstrup pr. Agerskov Slojstrupvej I — Malling
Telf. Rangstrup 27 Telf. Malling 81

*

Korsel med vogne indtil 5 tons Kørsel med vogne indtil 6 tons
Levering af sten, grus og vejmaterialrr

I. M. KJÆR-JENSEN KARL BRANDT
Vognmand Vognmand

Østergade - Telf. 111 - Mariager Langkasfrup pr. Uggelhuse

Kørsel med 5 Tons Vogne med Tip Telf. Langkastrup 68

Kørsel ni. 5—6 Tons Vogne ni. Tippelad
Gravemaskine Granitskærver leveres fra egen

Levering af Vejmaterialer Grusgrav
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Aktieselskab et

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

KØBENHAVN

Kansien Bro%tcn

Skærve- o Chau%cbrostenfabrik
Senhuerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b i I Qciinni falt

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

A/ DANSK ASFALTFABRIK
Østre Teglgade . KØBENHAVN SV. - Tlf. * Hilda 1648

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



ASFALT-PULVER--ASFALTERETSTENMATERIALE

CO LAS VEJ MATERIALE Af

KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.. TLF. MINERVA 4480

CHAISTTREUS BØGTRYKKER( KØBENHAVN

,-,,


