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hastigheder i begge retninger 1,5 og 3 km/time. 7 hk
luftkølet benzinmotor.
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Ved amtsvejinspektørforeningens

50. årsmøde

I de århundreder, der gik, fra vejene før
ste gang nævnes i dansk lovgivning i kong
Eriks sjællandske lov fra det 11. århund
rede og Valdemar Sejrs Jydske Lov fra
1241, indtil vi med forordningen af 13.

december 1793 fik den første egentlige
vejlov herhjemme, skete der ikke noget
særligt på vejvæsenets område. Betydelige
afsnit af denne forordning har været gæl
dende indtil den nye vejbestyrelseslov af

1957.

Ved forordningen af 29. sept. 1841

blev der truffet bestemmelser om amtsrå
denes beføjelser med hensyn til vejvæse
net, og beføjelserne blev yderligere udvi
det ved vejloven af 1867, da det var klart
for alle, at fremtidens trafik ville foregå

på jernbanerne.
Efter forordningen af 1841 valgte en

del amtsråd at ansætte tilsynsførende med
de mindre landeveje — de første amtsvej
inspektører — for hvilke der i allerhøjeste
resolution af 29. juli 1856 reglementere
des følgende uniform til anvendelse, når
vedkommende amtsråd anså det for hen
sigtsmæssigt:

Mørkeblå frakke med to på den op
slåede krave af sølv broderede knaphuller
og to rader hvide knapper, mørkeblå hue
med solvtresse, mørkeblå benklæder og
kårde med civilt felttegn.

Der skulle imidlertid hengå 70 år, in
den landets amtsvejinspektører søgte sam
men og dannede en forening.

Det var vel nærmest den omstændighed,
at det nye transportmiddel, automobilet,
begyndte at få indpas på vejene, der var
årsag til, at foreningen dannedes. Dygtige
og fremsynede mænd forudså, at dette nye
transportmiddel ville betyde en ny æra for
vej ene og nødvendiggøre nye vedligehol
delsesmetoder, hvilket igen gjorde et vist

samarbejde naturligt mellem amternes vej-

væsener.
Der var tidligere gjort forsøg på at

samle amtsvejinspektørerne. 11894 fik da

værende overvej inspektør Collind-Lundh
ministeriets samtykke til at indbyde samt
lige amtsvejinspektører til et 3-dages møde

i København. Der drøftedes bl. a. damp

tromling, chaussebrolægning, vej rnandsin
stitutionen samt kørebanernes vedligehol

delse. Der var enighed om, at sådanne
møder skulle fortsætte, men desuagtet va

rede det 11 år, før overvej inspektøren ind

bød til et nyt 3-dages møde i 1905. Her

drøftedes bl. a. automobilet på landevejene

og oliering af kørebanerne.
I 1907 samledes man atter i anledning

af meterlovens gennemførelse.
Den 5. juli indbød amtsvejinspektørerne

G. Schmith, Vejle, S. P. Rasmussen, År

hus, J. D. Jespersen, Skanderborg, og 5.
Ellert, Ringkøbing (senere Holbæk) til et
fællesmøde i Fredericia, og på mødet ved

toges det, at amtsvejinspektørerne skulle

slutte sig sammen i en forening til be
handling af faglige spørgsmål af fælles
interesse.

Det var meningen, at man ville søge at
fremme samarbejdet ved afholdelse af år
lige møder sammen med overvejinspekto

ren, men det viste sig hurtigt hensigtsmæs
sigt at supplere møderne med et omfat
tende udvalgsarbej de.

Dels alene, dels sammen med amtsråds
foreningen, de samvirkende sognerådsfor
eninger og undertiden motorklubberne,
tog foreningen en lang række spørgsmål

op, dels af vej teknisk art og dels i forbin
delse med lovgivningen.

Efter oprettelse af vejdirektoratet har

foreningen ligeledes deltaget i behandlin
gen af en lang række spørgsmål, rejst af
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vej direktoratet, ja, man kan vist sige, at
der siden foreningens stiftelse i 1911 ikke
er truffet nogen beslutning af betydning
for vej væsenet som helhed eller stadfæstet
nogen lov, der blot periferisk berører vej -

væsenets interesser, tekniske som økono
miske, uden at amtsvej inspektørforeningen
har været afæsket udtalelser eller været
initiativtager til sagens start.

Man får et indtryk af foreningens virk
somhed ved gennemsyn af de beretninger,
der tidligere udsendtes hvert år, og som
giver et fyldestgørende indblik i de spørgs
mål, der har været drøftet både internt i
foreningen og i de udvalg, der har været
nedsat om specialspørgsmålene. Årsberet
ningen udkom som hæfter på omkring
150 sider indtil 1950, da foreningen over
tog tidsskriftet ,,Dansk Vejtidsskrift”, der
nu udgives af foreningen og udkommer
12 gange om året. Tidsskriftet indeholder
foruden beretning om amtsvej inspektør-
foreningens virksomhed tillige artikler om
vej bygning og vej belægninger samt afgø
relser eller belysning af en række juridiske
spørgsmål.

De nødvendige pengemidler til forenin
gens drift fik man oprindelig ved bevil
linger fra ministeriet for offentlige arbej
der, men snart viste amtsrådene interesse
for foreningens arbejde og bevilgede år
lige tilskud hertil, For få år siden var man
i stand til helt at undvære tilskudet fra
ministeriet, således at foreningen nu dri
ves udelukkende ved amtsrådenes tilskud
og medlemmernes kontingent.

Vej tidsskriftet har enkelte år givet min
dre overskud, men den overvældende stof
mængde har i de senere år medført, at
bladet nu drives med et ikke ubetydeligt
tilskud fra foreningen.

Amtsvej inspektørforeningen søgte hur
tigt kontakt udadtil med andre vej forenin
ger.

Allerede på mødet i 1912 vedtoges det
at indmelde foreningen i ,,L’association

internationale permanente des congres de
la route”, og et betydeligt antal af forenin
gens medlemmer plejer at deltage i disse
internationale vej kongresser, der afholdes
hvert fjerde år, og som har stor betydning
for vej teknikere. Deltagelse muliggøres i
almindelighed ved velvillig støtte fra amts
rådene og fra foreningen.

I 1935 stiftedes ,,Nordisk vej teknisk
forbund”, der ved møder og udvalgsar
bejder i de nordiske lande skaber en sær
deles nyttig kontakt mellem teknikere om
vejproblemer af fællesnordisk interesse.
Også dette forbund har foreningen tilslut
tet sig fra dets start.

Møder med kolleger fra andre lande,
og ikke mindst møder mellem forenin
gens medlemmer og med repræsentanter
for centraladministrationen, har medvirket
stærkt til foreningens trivsel og til dygtig
gørelse af dens medlemmer. Medens der
i en meget lang årrække kun holdtes års
møde i tilslutning til den ordinære gene
ralforsamling i et af amterne, har det den
sidste halve snes år været nødvendigt også
at holde et to-dages vintermøde i Køben
havn.

I foreningens møder deltager som regel
repræsentanter for vej direktoratet og sta
tens vej laboratorium og i årsmødet des
uden for amtsrådforeningen, stads- og
havneingeniørforeningen og amtsvej assi
stentforeningen.

Når man ser tilbage på de 50 år, som
er passeret siden foreningens stiftelse i
1911, må det vist indrømmes, at det har
været en tid med rivende udvikling inden
for dansk vejvæsen, og jeg tror, at for
eningen ubeskedent kan tillægge sig en
vis del af æren og dermed ansvaret for
det stade, vore veje har i dag.

Når man imidlertid sammenligner de
50 år med de perioder på omkring 100 år,
der synes at være det normale indenfor
udviklingen i vort vej væsen og vej lovgiv
ning, vil det forstås, at vi ikke tillægger

Sluttes nederst næste side.
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Tilbageblik
For toogfyrre år siden, den 23. juni havde
,,vejassistentforeningen for øerne” sit før
ste årsmøde i Københavns amt i forbind
else med en vejbesigtigelse.

Allerede året før var en sådan besigti
gelse påtænkt, men som det fremgår af
foreningens protokol, hvori der står ,,Da
alle arbejder i vejvæsenet er så godt som
standset, under de nuværende vanskelige
forhold, må den påtænkte sektionsrejse i
Københavns amt opgives i år”, det var i
1918, hvor verdenskrigen endnu rasede.

11919 blev det alvor med vejbesigtigel
sen og jeg tyer atter til protokollen: ,,Man
dag den 23. juni kl. 10 mødte samtlige
deltagere ved Charlottenlunds stoppested
med amtsvejinspektør Winkel.

Ved en spadseretur fra Charlottenlund
til Klampenborg ad Strandvejen påviste
amtsvej inspektøren fortrin og mangler ved
asfaltmakadam og overfladetjæring.

På Bellevue strandhotel holdt amtsvej
inspektøren et særdeles instruktivt fore
drag om asfaitmakadam og overfladetjæ
ring og besvarede herunder forskellige
spørgsmål.

Efter foredraget var amtsvej inspektøren
på Københavns amtsråds vegne vært ved
en bedre frokost samme sted”.

Denne vejbesigtigelse var indledningen
til et frugtbringende samarbejde i for
eningsmæssigt henseende mellem amtsvej

inspektører og amtsvejassistenter, et sam
arbejde som vel nok i særlig grad er kom
met vej assistentforeningens medlemmer til
gode.

Ja, når man talte vejvæsen i begyndel
sen af tyverne var det udførelsen af over
tjæring, tjærebeton og chaussebrolægning,
der diskuteredes, det var de eneste midler,
man kendte mod den overhåndtagende bil
trafiks slid og ødelæggelse af de makada
miserede kørebaner.

At den stigende automobiltrafik den
gang som nu gav anledning til mange dis
kussioner er vel ukendt eller glemt af de
fleste; jeg skal derfor her gengive nogle
oplysninger, som jeg i 1921 gav i forenin
gens blad ,,Hjulet” om Frederiksborg amt,
jeg skrev ,,Et af de amter, hvis vejareal i
særlig grad lider under den stadig stigende
automobiltrafik, er vel nok Frederiksborg
amt.

Amtets sydlige grænse ligger kun 17 km
fra København, en omstændighed der i
høj grad bidrager til den voldsomme mo
tortrafik, der på søndage ofte må tælles i
adskillige tusinde automobiler, ikke mindst
fordi så godt som alle amtets landeveje
fører direkte til de mest yndede udflugts
steder i Nordsjælland.

Desuden foregår nu en meget stor del
af amtets godstrafik ad landevejene pr.
automobil.

disse 50 år afgørende stor betydning som
epoke indenfor vejbygningen som helhed,
men nok indenfor foreningen.

Skulle man prøve at se lidt ind i frem
tiden, må det være med ønsket om, at for
eningen og dens medlemmer som hidtil,
i samråd og forståelse med amtsrådene og
de centrale vejmyndigheder, må kunne ud
fylde en plads som koordinerende organ
mellem amternes vejvæsener, teknisk og

administrativt på dette for vort land så
vigtige område, og bidrage til at løse de
spørgsmål, der, som en nu afdød kollega
engang sagde, er så snublende lette, at en
hver bilist indtil detaljer ved, hvorledes
de skal løses, men samtidig så svære, at
ledende politikere, teknikere og økonomer
verden over står famlende og usikre, når
de store beslutninger skal tages.

P. Vi/b. Pedersen
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At det ikke er lidt, automobiltrafikken
har på samvittigheden, ses blandt andet af
at vejbudgettet er steget fra 208.000 kr. i
1914 til 1.007.000 kr. i 1921.

Af amtets ca. 315 km lange landevejs
net var i 1914 29 km brolagt og resten
312,1 km belagt med almindelig makada
misering.

I 1921 ca.
brolagt
tjæremakadarniseret
overfladebehandlet
med tjære

og i det kommende år vil der være
8,9 km brolagt
4,6 km tjæremakadamiseret

32,0 overtjæret

Desuden har den stærke trafik ad strand
vejen langs øresunds kyst nødvendiggjort,
at denne vej, der mange steder, særlig
gennem fiskelejerne, er meget smal, nu
må udvides eller forlægges.

I vinterens løb vil en sådan forlægning
blive påbegyndt på strækningen Sletten—
Humlebæk, idet Strandvejen her på en
strækning af Ca. 3,5 km vil blive flyttet
indtil 500 m ind i landet, at det ikke er
noget lille arbejde ses af, at bygningen af
den nye vej, der vil få en planumsbrdede
af 14 m, vil strække sig over Ca. to år og
er anslået til at ville koste Ca. 600.000 kr.

Vejsvingsreguleringer hører også til da
gens orden, og det er ikke få sving, der
i de sidste par år er blevet regulerede.

Af andre større arbejder kan nævnes, at
landevejen gennem Helsinge i 1920 blev
fuldstændig omprofileret og chaussebro
lagt og i år har Stationsvej i Birkerød, Ca.
I km, fået en lignende omgang.

Disse mange arbejder har bevirket, at
vejvæsenet har måttet udvide sit admini
strationspersonale betydeligt.

Til sammenligning tjener, at personalet
i 1914 bestod af amtsvejinspektøren og tre
vejassistenter, i 1917 forøgedes assistenter-
nes antal til fire og i 1920 ansattes yder
ligere en assistent til tegne- og kontorar
bejde og nu i 1921 består personalet af
amtsvej inspektøren og seks assistenter.

Maskinparken er også betydeligt udvi
det, idet denne i 1914 kun bestod af en
14 ts. damptromle, en stenknuser og en
skrabemaskine, i 1921 består maskinpar
ken af to 14 ts. damptromler, en 11 ts.
damptromle, en tjærespredemaskine til
hesteforspand, to håndspredemaskiner til
overtjæring, en fejemaskine, fire skrabe-
maskiner og en stenknuser, hvis trækkraft
er et lokomobil.

At de her omtalte udvidelser i høj grad
er en følge af den voldsomme automobil-
trafik, er utvivlsomt, og det synes lidt
uretfærdigt mod vej væsenet, når motorfol
kene stadig klager over, at der i amterne

6,6 km
2,8 km

21,0 km
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Amtsvejinspektørernes og amtsvej inspektørfore

ningens opgaver i det danske vejstyre
Da amtsvejinspektørforeningen blev stiftet
for 50 år siden, var der ikke mange biler
i Danmark sammenlignet med det tal, vi
kender i dag — faktisk kun omkr. 1/1000.

Man var imidlertid allerede dengang æng
stelige for deres ,,slid” på vejene, hvorfor
man året før, ved loven af 18. april 1910,

havde indført motorafgifter, hvoraf halv
delen gik til byer og amter til dækning af

udgifterne ved den slitage, motorkøretø
jerne forvoldte.

Vej færdslen uden for byerne var jo den
gang ubetydelig og af udpræget lokal ka
rakter. Fjerntrafikken var i det 19. år
hundrede gået over på banerne, hvilket
havde givet sig udslag i, at staten ved vej
bestyrelsesloven af 21. juni 1867 over-
drog bestyrelsen af hovedlandevejsnettet

ikke gøres noget for at imødekomme deres
krav om vejforbedringer”.

At man også dengang havde svære be
kymringer i anledning af frostskader vid
ner en artikel om, som vej assistent Iver
sen, Hedensted skrev i ,,Hjulet” i marts
1922, han sammenligner heri forholdene

året 1912 og i 1922.

I 1912 var frostdybden Ca. 1,2 m, hvor
imod den i 1922 kun var 0,8 m, han fast
slår, at grunden til miseren i 1922 skyldes
den tunge lastvognstrafik og han skriver
,,vi har i år fået en forsmag på, hvad vi
kan vente os i fremtiden og bevis på, hvor
lidt de fleste af vore veje svarer til den
svære automobiltrafik”.

Iversen oplyser, at han i 1921 havde en
avispolemik om automobilfærdsel med re
daktør Alfred Nervø, og at Nervø heri
siger, at Iversen begår den fejl at mene,
at færdselen skal afpasses efter vej net, me
dens forholdet i praksis er det, at vej ene
må afpasses efter færdselen.

Hvis Nervø skulle have ret i sin be
tragtning, gør Iversen derefter opmærk
som på de betydelige beløb, det vil koste
at gøre vort vej net modstandsdygtigt over
for den svære færdsel, men da han mener,
at færdselen bør rette sig efter vejenes til
stand, finder han ingen anden udvej end
at amtsrådene under ekstraordinære van
skelige forhold fik tilladelse til i en tid at

lukke landevej ene for færdsel med tungt
belastede vogne, (skal vi sige, når vogn
og last overstiger 2000 kg), han slutter
,,forholdene bør ordnes på den ene eller
den anden måde, hverken vej væsenet,
amtsrådene eller de vejfarende er tjent
med at forholdene, som de har artet sig i
år, skal vende tilbage.

Amtsvejinsp. Troelsen, Aalborg holdt
ved Jydsk Vej assistentforenings årsmøde i
1922 et foredrag med titlen ,,Nogle oplys
ninger om landevej ene i Ålborg amt med
særligt henblik på automobilfærdselen”.

Troelsen gør i sit foredrag opmærksom
på, at den mest økonomiske måde at til
passe vejene på til den overvældende auto
mobiltrafik er at chaussebrolægge dem,
men at dette jo ikke kan gøres i løbet af
kort tid, hvorefter han beskriver en me
tode, som foreløbig kan afhjælpe de vær
ste ulemper.

Ja, at der for fyrretyve år siden som nu
var nok af problemer for amtsvejinspek
tøren og hans assistenter at beskæftige sig
med er vist klart for de fleste, og jeg
tror, at den revolution på vejbygningens
område, som efter den første verdenskrig,
skete med så stor voldsomhed, har modnet
vej byggeren, så han står rustet til at kunne
klare de revolutionerende opgaver, som
trafikken af i dag stiller ham.

A. E. Nielsen
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til amtsrådene, således at disse derefter be
styrede samtlige gennemgående vejstræk
finger uden for byerne (og visse lande
vejsgader m. v. i disse).

Staten afgjorde dog visse klassifika
tionsspørgsmål og klager samt førte tilsyn
med landevejsnettets forsvarlige vedlige
holdelse. Amtsvejinspektørernes tilknyt
til det centrale vejstyre viste sig i praksis
hovedsagelig i en periodisk vej inspektion
ved ministeriets vej tekniske konsulent,
overvejinspektøren, en stilling, der i re
spekt for ingeniørkorpsets tidligere indsats
på vej bygningsområdet som bekendt altid
besattes med en ingeniørofficer.

Dette tilsyn med landevej enes vedlige
holdelse var vist på tidspunktet for for
eningens oprettelse ligesom nu en lidet
byrdefuld opgave, fordi amtsvejinspektø
rerne allerede dengang udførte et omfat
tende arbejde for at højne amtsvejvæse
nernes tekniske standard. Allerede om
kring århundredskiftet diskuterede amts
vejinspektørerne f. eks. spørgsmål om ,,sta
tistiske oplysninger”, ,,ensformighed i ar
bejdsredskaber” og ,,brede fælge på visse
svært belæssede vogne”. Imidlertid søgte
foreningen som noget af det allerførste
samarbejde med overvej inspektøren, og be
tydningen heraf blev stærkt understreget
ved foreningens ønske om overvejinspek
tørens tilstedeværelse ved foreningens års
møder, en tradition, som jo er fulgt op ef
ter vejdirektoratets oprettelse; jeg håber
med lige så stort udbytte for foreningens
medlemmer som for vej direktoratet.

Siden foreningens stiftelse har vej tra
fikkens renæssance ved motorfærdsiens
udvikling unægtelig forandret og forøget
amtsvejvæsenernes opgaver. Et blik på
oversigten over amternes vejudgifter i den
hosstående tabel (fig. 1.) vil give en ide
om den kvantitative forøgelse af arbejdet.
Udviklingen har også medført, at staten
har måttet opgive den helt passive rolle
over for vejvæsenet, som blev knæsat ved
vejbestyrelsesloven af 1867. De store vej-

udgifter og tilkomsten af vej trafik, der
går langt ud over de enkelte kommunale
områder og amtsgrænser, har for det før
ste medført, at staten gennem motorafgif
terne har måttet påtage sig tilvejebringelse
og fordeling af en væsentlig del af mid
lerne til vejenes vedligeholdelse og ud
bygning bl. a. for i nogen grad at udligne
de økonomiske vejbyrder. Dernæst har ud
viklingen også accentueret en række krav,
som kun kan varetages på landsomfattende
basis, nemlig de hensyn, som mindre er
knyttet til de lokale områder end til den
gennemgående færdsel og de ikke lokal-
kendte trafikanters interesser, d.v.s. ens
artethed i udbygningsstandard, afmærk
ning og vej visning samt ikke mindst til
vejebringelse af et gennemgående fjern
trafiknet.

Dette har nødvendiggjort et stigende
samarbejde mellem de centrale og de lo
kale vejmyndigheder, hvorunder amtsvej
inspektørerne indtager en særlig stilling
dels som direkte teknisk ansvarlige for ho
ved- og landevejsnettet, dels som tekniske
medhjælpere for amtsrådene ved disses
udøvelse af tilsynet med sognevejene: Det
kan vist uden overdrivelse siges at være
en stor anerkendelse af amtsvejinspektø
rernes tekniske og administrative kvalifi
kationer, at de herhjemme har kunnet be
vare denne nøglestilling under den vold
somme udvikling, vi har oplevet og er
midt i.

Hvis vi springer over årene før og un
der den 1. verdenskrig, som kun indehol
der spæde spirer til den senere udvikling,
kan man vel groft sige, at amtsvejvæse
nerne har gennemlevet 3 perioder med
væsentligt forskellige prægede arbejdsop
gaver — uden at der dog kan opstilles no
gen skarp grænse mellem disse perioder.

Under den første periode fra 1918 til
30-ernes begyndelse var hovedopgaven at
forsyne landevej snettet med kørebaner,
som kunne tåle motortrafikken. Denne
voksede så stærkt, at man i en periode
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hverken økonomisk eller teknisk kunne
følge med inden for vej væsenerne. Det ses
af tabellen, hvorledes vejudgifterne efter
1918 mangedobledes i forhold til udgif
terne før 1914, og det ses endvidere, at
amtsskatternes andel i 10-året 1918/28

måtte bære den væsentligste del af disse
udgifter. Jeg tror, man må erkende, at det

var noget af en stordåd i løbet af så rela
tivt kort en periode at få den allervæsent
ligste del af landevej snettet forsynet med
,,støvfri automobildæklag”, se fig. 2.

Allerede i denne første periode forekom
selvsagt både kørebaneudvidelser og for
bedring af særligt uheldige færdselsfor
hold ved udretning af sving, bakkeafgrav

Længderne of de forske/hge
/(ørebanebefæs/e/ser p’o

km

Lendevéyene iAlorene /923-43

2000
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finger etc., men belægningerne var og
blev det dominerende spørgsmål, som i de
egne, hvor trafikken var nogenlunde tæt,
måtte løses hurtigt, ikke alene fordi gum
midækkene simpelthen ødelagde makada
miseringen ved at suge gruset væk mellem
skærverne, men også fordi både trafikan
terne og de omboende reagerede stærkt
mod støvplagen.

I den anden periode fra 30-ernes be
gyndelse var det akutte belægningsspørgs
mål ved at blive løst, og motormillionerne
begyndte at rulle stærkere. Ændringer i
lovgivningen herom begyndte allerede i
slutningen af 20-erne, men det var først
ved motorafgiftsloven af 1930 (lovbe
kendtgørelse nr. 123 af 23. marts 1932),

at de tilstrækkelige økonomiske rammer
skabtes for den efterfølgende udvikling.
Det ses af tabellen, at denne lovgivning
allerede for finansårene 1928/29—32/33

væsentligt nedbragte såvel procenten af
amternes egenudgifter ved vejene som de
absolutte tal for disse. Den forøgelse af
aktiviteten, der fandt sted i denne periode,
ses endvidere at måtte tilskrives vejfonds
arbejderne.

Det var dog relativt beskedne udbyg
finger, der kom til anvendelse på denne
konto, og man kan måske karakterisere
udbygningen i denne periode således, at
man navnlig ombyggede en række isole
rede strækninger, hvor der gjorde sig sær
lige tekniske mangler gældende med hen
syn til tværprofil, længdeprofil, bebyggel
sesforhold o.s.v. Man talte jo nok om en
vejplan, d. v. s. en plan for systematisk
tilpasning af hele vejnettet til den vok
sende motortrafik, og man foretog også
nogle landsomfattende færdselstællinger,
men det var dog først i 1937, at ministe
ren anmodede overvej inspektøren om at
udarbejde en sådan. Som et første skridt
hertil foranstaltedes den store landsfærd
selstælling 1939, og i 1943 udsendtes de
ensartede tekniske normer hvorefter ud
bygningen skulle ske, vej reglerne, som

blev fastlagt efter et omfattende udvalgs
arbejde, hvori repræsentanterne for amts-
vej inspektørerne deltog.

Den tredie periode er den, hvori vi nu
befinder os. Den kan karakteriseres ved,
at man nu bevidst søger at indpasse alle
større anlægsarbejder i en samlet langsig
tet plan for den fremtidige udbygning og
ved påbegyndelsen af et særligt motorvejs
net. Måske bør perioden også yderligere
karakteriseres ved, at den stigende tunge
trafik har forøget kravene til kørebanebe
lægninger og underbygning væsentligt ud
over, hvad man forestillede sig for at til
rettelægge de større vejarbejder under hen
syn til fremtidens krav, men den første
tilpasning af landevej snettet til bilfærd
slen, belægningsmæssigt og med hensyn til
regulering af særligt mangelfulde stræk
ninger, måtte for de enkelte amter nød
vendigvis tildrage sig hovedparten af op
mærksomheden, og der var næppe heller
før den sidste krig, ja, måske i virkelig
heden først efter den voldsomme vækst i
biltallet fra 50-ernes midte tilstrækkelig
almen forståelse for størrelsesordenen af
den fremtidige motortrafik og for de krav,
dette stiller til en radikal modernisering
af vejnettet. Det er jo også først ved vej
bestyrelsesloven af 1957, at der er skabt
den fornødne lovhjemmel for udarbejdelse
af en vej plan.

I denne periode har vi i det hele fået
et nyt lovgrundlag for vejvæsenets virke:
Vejbestyrelsesloven af 1957, tilskudsloven
af 1958 og en ny færdselslov med den
tilsluttende afmærkningsbekendtgørelse af
1955. Lovgivningen er baseret på bevarel
sen af det kommunale selvstyre på vejvæ
senets område, men erkender samtidig, at
en central koordinering og en vis central
finansiering er nødvendigheder. Med hen
syn til dette sidste er man jo for amtsve
jenes vedkommende som bekendt gået så
vidt, at staten dækker de 3/4 af amternes
regnskabsmæssige vejudgifter, og at der

Sluttes nederst næste side.
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Vejbygning og konjunkturpolitik
Vej byggerne har aldrig været omgivet af
den folkelige begejstring og den offent
lige bevågenhed, som blev jernbanebyg
gerne til del, da de i slutningen af århund
redet revolutionerede det danske transport-
væsen. Alle indså, at jernbanelinjerne ville
skabe velstand overalt, hvor de skar sig
frem gennem landet, og der var ingen be
tænkeligheder, hverken økonomiske eller
naturfredningsmæssige — når ingeniørerne
tegnede deres streger henover landkortene
og regnede ud, hvad anlæggene ville koste.

Det er i og for sig mærkværdigt, at vej-
anlæg i vore dage ikke møder den samme
gunstige indstilling. I dag er det vejene,
der skaber velstand, mens talrige af de

jernbanestrækninger, der for et halvt
hundrede år siden blev indviet med fly
vende faner og klingende spil, giver så
store underskud, at deres nedlæggelse kun
er et spørgsmål om tid.

Tværtimod at betragte vej anlæg som
noget primært og afgørende for hele lan
dets og de enkelte landsdeles økonomiske
udvikling har der hidtil været en tilbøje
lighed til at betragte vejarbejderne udfra
heskæftigelsesmæssige synspunkter. Veje
var noget, man kunne bygge, når man
ikke havde andet at bestille. I 1930’erne,
da der gennem adskillige år var betydelig
arbejdsløshed, kom der god gang i vej
byggeriet. Nationaløkonomerne opstillede

til større anlægsarbejder kan ydes 85 %
vejfondstilskud eller i visse tilfælde mere.
Ved motorvej sanlæg er det som bekendt
bestemt, at staten betaler hele udgiften
mod et amtsbidrag på 50.000 kr. pr. km.

Hvis dette system skal virke efter sin
hensigt, kræver det, at man fra lokal side
viser forståelse for de krav, som staten i
forskellige henseender må stille til ensar
tethed og standardisering, og at man i det
hele erkender, at staten ikke kan være uin
teresseret i den nærmere anvendelse af de
midler, hvoraf den tilvejebringer så stor
en del. Af statsorganerne, f. eks. af vejdi
rektoratet, må det modsvarende forlanges,
at man anerkender berettigelsen af lokale
hensyn, og at man også anerkender de
kommunale administrationers tekniske ar
bejde. I systemet indtager amtsvejinspektø
rerne fremdeles en nøgleposition: De skal
bringe de store anlæg til udførelse, hvoraf
ikke mindst motorvejene er omfattende
tekniske opgaver, de administrerer i øvrigt
de vigtigste veje og fører tilsyn med det
sekundære net, og endeligt er det dem,
der på det tekniske og trafikale plan er
bindeleddet mellem vej direktoratet, amts-

råd og sognekommuner. Det er derfor af
overmåde vigtighed, at amtsvejinspektø
rerne og vej direktoratet forstår at samar
bejde, og det er da også mit indtryk, at vi
hidtil fra begge sider har haft forståelsen
heraf. Amtsvejinspektørforeningen er vist
i sin tid mere stiftet af hensyn til tekni
ske drøftelser mellem amtsvej inspektørerne
indbyrdes, hvad der selvsagt er en vigtig
opgave. Når vi i dag, mener jeg, kan rose
os af en høj vejbygningsteknisk standard,
er det ikke alene takket være de enkelte
amtsvejinspektørers indsats, men man bør
ikke underkende den andel heri, som amts-
vej inspektørforeningens arbejde har haft.
Vi har imidlertid i vejdirektoratet haft
den opfattelse, at foreningen også så det
som et formål at bidrage til at formidle
samarbejdet med vej direktoratet, og vi har
jo ofte benyttet os af foreningens bistand
på dette felt. Der er derfor god grund til
at lykønske amtsvej inspektørforeningen til
50 års arbejde og udtale tiltroen til, at
foreningen også i den kommende periode
vil kunne løse sine meget vigtige opgaver
på en tilfredsstillende måde.

K. Bang
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i disse år konjunkturpolitiske teorier,

hvorefter først og fremmest vej udgifterne

skulle anvendes til at stimulere beskæfti

gelsen og den økonomiske vækst under

depressionsperioder. Til gengæld skulle

man standse den overvejende del af vej-

arbejderne og hermed nedsætte de offent

lige udgifter og bremse samfundets aktivi

tet i perioder med højkonjunktur og man

gel på arbejdskraft.

I 1930erne blev den første halvdel af

teorien prøvet i praksis, og den gav gode

resultater. På samme måde har USA un

der efterkrigstidens økonomiske tilbage

slag med held brugt vejarbejderne som en

gavnlig indsprøjtning i en samfundsøko

nomi, der var ved at gå i stå. I sådanne

situationer er det svært at få private til

at sætte ny virksomhed i gang. Skal de

pressionen bekæmpes, må staten selv træde

til, og vejarbejderne har her været særlig

velegnede til at skabe beskæftigelse. I de

senere år, hvor vejarbejdernes mekanise

ring er skredet hurtigt frem, og hvor
,,håndlæsningsklausuler” må virke som en
tosset anakronisme, bliver vejarbejderne
straks mindre værd som regulator i en

lavkonj unktur.
I en højkonjunktur, — hvor teoriens an

den halvdel skulle stå sin prøve, — er si

tuationen endnu værre. Forudsætningen

for, at konjunkturteorien kan anvendes
med fornuft, må være, at vej udbygningen

er så langt foran trafikudviklingen, at en

periode med stilstand i anlægsvirksomhe
den ikke kommer til at genere trafikafvik
lingen. Dette vil meget sjældent være til
fældet, og er det i alt fald slet ikke i øje

blikket. I en højkonjunktur har staten

mange midler til rådighed til at bremse
den økonomiske udvikling, og hvorvidt

vej anlæggene eller andre investeringer el
ler forbrugsudgifter af offentlig eller pri

vat art skal mærke nedskæringskniven må
være en politisk afgørelse i hvert enkelt

tilfælde. Vejudgifterne bør ikke være det

forudbestemte slagteoffer, og da slet ikke,

når situationen er den, at vej investeringer

formentlig giver væsentligt større sam

fundsmæssige gevinster end en lang række

andre investeringer i erhvervslivet.

Man har indtryk af, at vejarbejdernes

rentabilitet selv hos mange højt agtede

nationaløkonomer betragtes med nogen

skepsis, og det hænger såmænd nok sam

men med, at rentabiliteten er sværere at

dokumentere, end tilfældet normalt er i

erhvervslivet.

Fordelene ved gode veje spredes ud

over hele samfundet i små, men utallige

doser. En lastbil med chauffør koster gen
nemsnitligt 20 kr. i timen. Hver gang der

spares et kvarter, betyder det en gevinst

på 5 1cr. til virksomheden. Den femkrone

er nøjagtig lige så god som den, der spa

res ved at anskaffe en gaffeltruck, der kan

bringe varerne hurtigt rundt i virksomhe

den, eller ved at indføre en ny maskine,

der kan spare arbejdskraft. Gaffeltrucken

og maskinerne bliver anskaffet, fordi det

er virksomheden, der skal investere og
virksomheden selv, der får gevinsten. Det

e let at se, om investeringen er fordel
agtig. Vejene bliver næppe forbedret i det
omfang, det kunne betale sig, fordi sam
fundet skal investere, mens de eventuelle
gevinster vil spredes over titusinder af en
keltvirksomheder og hundrede tusinder af
personer. Hvem kan gøre disse gevinster

op og afgøre, hvor store beløb der bør
anvendes til vejudbygning?

Hvis man — som visse steder i udlandet
— finansierede nye vej anlæg ved bompen
ge, kunne man nok få et mål for, hvad
vejene er værd. Ved en række omkørsels

veje ville man utvivlsomt, uden at trafik
ken gik væsentlig ned, kunne opkræve
bompenge af en sådan højde, at anlægs
udgifterne kunne forrentes med procenter,
der lå langt over det normale i erhvervs
virksomheder.

Byggede man en ren vej bro over Store
bælt med broafgifter af samme størrelse

Sluttes nederst næste side.
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Amtsvejinspektørforeningen og Statens
vej laboratorium
I anledning af Amtsvejinspektørforenin
gens runde fødselsdag vil det være ganske
naturligt at se tilbage på foreningens virke
i de forløbne 50 år. I de foregående ar
tikler har 4 forskellige forfattere netop
gjort dette udfra hvert sit synspunkt. Nu
er turen kommet til en mand fra Statens
Vej laboratorium.

Man kan vist godt være enige om, at

det var en god ide, Amtsvejinspektørfor
eningen fik, da den i 1926 foreslog mi
nisteriet for offentlige arbejder, at der
skulle oprettes et vej laboratorium. Hvor
vidt det foreslåede vejlaboratorium blev
indrettet som ønsket, og hvorvidt det har
fungeret tilfredsstillende, er en ganske an
den sag.

I flere år havde oprettelsen af et vejla

som de nugældende færgetakster, kunne
man opnå en forrentning af anlægskapita
len på Ca. 20 % om året. Blev der givet
frit slag for afgiftshøjden, kunne forrent
ningen formentlig sættes op til 30 %. Det
vil nok ikke være anbefalelsesværdigt at
opkræve bompenge i det danske vej trafik-
net — der jo i forvejen i rigeligt mål er
betalt gennem motorafgifterne — men ræ
sonnementerne anføres for at søge et mål
for rentabiliteten af disse anlæg sammen
lighet med anlæg indenfor andre grene
af erhvervslivet.

Det økonomiske sekretariat har i en be
tænkning om Storkøbenhavns trafikudvik
ling slået fast, at de årlige trafikudgifter
i Storkøbenhavn allerede i 1956 udgjorde
over en milliard kr. om året, og at kun
100 mill. af disse kroner anvendtes til ud
bygning og vedligeholdelse af trafiknettet,
mens over 900 mill. kr. medgik til driften.
Gjorde man det tankeeksperiment, at de
100 mill. i et enkelt år blev hævet til 200

mill., ville resultatet sandsynligvis blive en
kraftig besparelse — eller effektivitetsfor
øgelse — i den daglige trafik. Blot effek
tiviteten øgedes med 5 %, ville det betyde
en forrentning af de investerede 100 mill.
kr. på nær ved 50 % om året.

Alle disse tankeeksperimenter anføres
kun for at sandsynliggøre, hvor store sam
fundsmæssige gevinster, der ligger og ven-

ter på at blive udnyttet ved forbedring af
det danske vej transportnet, og hvor øko
nomisk urimeligt det er, hvis vejudgif
terne betragtes som noget sekundært, der,
når arbejdskraften er knap, må vige for de
direkte ,,produktive” investeringer. Pro
duktiviteten vil ofte være langt større ved
et vejanlæg end ved de fleste andre er
hvervsinvesteringer.

Kan disse synspunkter anerkendes, bli
ver urimeligheden i at anvende vejarbej
der som økonomisk regulator under en
hojkonjunktur åbenbar. Forudsætningen
herfor måtte da være en sådan forudseen
hed og langtidsplanlægning, at vejanlæg
gene under normale forhold fik en kapa
citet, der var flere år forud for trafikud
viklingen. Det er som bekendt ikke til
fældet her i landet, hvor vi tværtimod er
langt bagefter, og hvor vejkapaciteten sy
nes at skulle bliver ringere og ringere i
forhold til trafikmængden i de nærme
ste år.

Skal man ved amtsvejinspektørforenin
gens jubilæum fremsætte ønsker for frem
tidens vejbyggeri i Danmark, må det først
og fremmest blive, at vej anlæggene frem
over må blive betragtet som vigtige sam
fundsinvesteringer og ikke som redskaber
i beskæftigelsespolitikken.

V. Lærkes
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Vort laboratorium foretager

undersøgelser af

underbundsforhold m. m.

for dimensionering af

belægningstykkelser efter

CBR-metoden

samt fastsættelse af egnede

forstærkningsmetoder

VORT LABORATORIUM

CBR-apparat pb vort laboratorium Kastrup Stabilitetsmåling efter Marshall

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER
ISLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN 5 ASTA 2800

Fra vort vejlaboratorium Kastrup
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LANGREUTERS

JOHN DEERE-LANZ
LÆSSETRAKTOR 1010

MOTOR:

Cylinderantal 4
Boring 92 mm
Slaglængde 89 mm
Cylindervolumen 2367cm3
Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAE)
Omdrejningstal 1500-2500 omd/min
El-anlæg 12 volt
lndsprøjtningspumpe Bosch
Hovedlejer 5

Gear: 4 frem, 1 bak + vendegear

Kæder: 12” 2-kammede plader

MÅL:

Højde til udstødn.rørs overkant
Højde til overkant af motorhjelm
Største bredde
Største længde med skovl
Kiphojde
Kipvinkel
Tilbagekip ved jordoverflade
Kipvinkel ved jordoverflade
Bredde af skovl
Løfteevne (fuld løftehøjde)
Skovlindhold

Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg

GL. KONGEVEJ 3
KØBENHAVN V LANGREUTERS TELF. *HILDA 1090

TELEX 5900

præsenterer

1,53 m
1,35 m
1,56 m
3,50 m
3,08 m

50’
40°
70°

1,67 m
1815 kg

0,6 m3
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boratorium stået på dagsordenen hos Amts
vejinspektørforeningens bestyrelse. Vor an
den fadder var Stads- og Havneingeniør
foreningen. I et møde i Amtsrådsforenin
gen i 1925 havde man erklæret sig enig
med amtsvejinspektørerne om ønskelighe
den af oprettelsen af et vej laboratorium,
og i november 1926 fremsendte de to fad
dere nævnte henvendelse. Denne er for
lang til at kunne gengives her, men der
stod blandt andet, at man havde haft op
mærksomheden rettet imod Polyteknisk

Læreanstalt og Statsprøveanstalten. Da

man ikke mente, at det var praktisk, at

henlægge de undersøgelser af vejmateri

aler, som vej autoriteterne ønskede gen

nemført, til et laboratorium beregnet til

systematisk belæring af studerende, sam
ledes interessen omkring Statsprøveanstal

ten. Dennes direktør oplyste, at anstalten
allerede var indrettet på at udføre en stor
del af de ønskede prøver og var villig til
at anskaffe nye aparater indenfor rimelige

grænser. I henvendelsen hed det endvi

dere: ,,da oprettelsen af et helt selvstæn

digt vejlaboratorium i egne lokaler og med
egne maskiner og apparater samt særskilt
personale ville blive uforholdsmæssigt

kostbart, førtes vi ind på den tanke at

skille vejlaboratoriets ledelse og vejlabo

ratoriets arbejde noget mere fra hinanden

end fra først tilsigtet. . . Den omtalte le

delse af det påtænkte vej laboratorium bør

være en ledelse af et vejkontor med fornø

den vej teknisk og kontormæssigt perso

nale. Dette vejkontor tænkes at virke så

ledes, at det modtager og besvarer fore
spørgsler fra vejmyndigheder og andre

vej interesserede, foranlediger de fornødne

prøver afholdt på Statsprøveanstalten og
afgiver betænkninger over de indsendte

spørgsmål, alt i nøje samråd med og efter
instruks af ledelsen, som passende kan be
nævnes bestyrelsen. Kontoret bør tillige

af eget initiativ eller på foranledning af
bestyrelsen foretage undersøgelser af vej-

spørgsmål, dels ved anvendelse af den in

den- og udenlandske litteratur dels ved
studierejser og dels ved at anstille syste
matiske prøver eller forsøg”. Man anslog
den årlige udgift til vejkontoret til 35.000

kr. Endelig hed det i henvendelsen: ,,kon
toret, der benævnes ,,Dansk Vejlaborato
rium”, ledes af en bestyrelse på med
lemmer, der vælges for 5 år ad gangen af
Dansk Ingeniø:forenings tekniske Vejko
mite, der selv udpeger et medlem”.

I september 1928 udsendtes en mini
steriel meddelelse om, at Dansk Vejlabo
ratorium var oprettet den 1. august 1928.

Derved var Amtsvejinspektørforeningens

ønsker ,,til dels blevet imødekommet om
end langt fra under de former som fore

slået”. Vejlaboratoriets leder, ingeniør Riis
overtog den 1. april 1929 ledelsen af for

søgsvejbanen ved Glostrup efter amtsvej
inspektør Winkel, og samme år var inge
niør Riis for første gang til stede ved
Amtsvejinspektørforeningens årsmøde.

Dansk Ingeniørforenings tekniske Vej-

komite blev i 1939 opløst; i stedet for

nedsatte ministeriet den 15. januar 1940

,,Vejkomiteen, Dansk Vejlaboratoriums
rådgivende Komite”, af hvis 16 medlem
mer 3 var amtsvejinspektører. Vejkomi

teen opløstes 31. december 1949, hvoref

ter ministeriet den 22. maj 1950 oprettede
vejlaboratoriets tilsynsråd; af dettes 7 med
lemmer er de 2 amtsvejinspektorer.

Det ses af, at Dansk Vejlaboratorium
gennem hele sin næsten 33-årige levetid

har haft nær tilknytning til Amtsvejin
spektørforeningen.

Lige efter verdenskrigen påtog Vejko
miteen sig den opgave at udarbejde for

slag til et udvidet vejlaboratorium. Resul

tatet af overvejelserne blev fremsendt til
ministeriet den 2. februar 1948; man øn
skede en selvstændig bygning til vej labo
ratoriet og en stab på 10 ingeniører og 12

øvrige ansatte. Ved resolution af 30. sep
tember 1948 støttede Amtsvejinspektørfor

eningen det fremstatte forslag. Da inge
niør Riis døde i 1948, blev planerne imid

Dansk Vejtidsskrift 1961 . 6 141



Et usædvanligt billede.
Amisvejinspektoren har
selv grebet skov/en og
graver hul i belægningen

medens vi andre ser til.
Det er en jorstærknings
belægning.

lertid stillet i bero, indtil hans efterfølger
1. juni 1949 var blevet udnævnt. Mini
steriet fandt da, at det var mere formåls
tjenligt at lade laboratoriet vokse sig stort
i stedet for pludselig at udvide det. Alle
rede i finansåret 1954-55 var inginørsta
ben kommet op på de 10 mand, og deref
ter er den vokset yderligere. Det var sik
kert den fornuftigste måde at ,,udvide”
på; men Vejkomiteens og amtsvejinspek
tørernes forslag havde naturligvis budt på
visse fordele, f. eks. ville arbejdsdelingen
mellem ingeniørerne have været klarere,
hvis man straks havde oprettet og beman
det et vist antal afdelinger, i stedet for
at antage nye ingeniører efterhånden som
den samlede arbejdsmængde voksede. Li
geledes ville vej laboratoriet have haft eget
hus, hvis Vejkomiteens forslag var blevet
fulgt; det har vi ikke endnu og får det
vel heller ikke lige straks, Det er dog
ikke givet, at pladsforholdene, der nu er
meget trange, ville have været bedre, idet
Vej komiteens forslag regnede med i alt

22 ansatte, medens der allerede i 1954 var
36 ansatte.

Vekselvirkningen mellem Amtsvejin
spektørforeningen og Dansk Vejlaborato
rium eller som det nu hedder ,,Statens
Vejlaboratorium” har måske nok i nogen
grad skiftet karakter gennem de mange
år; men er det så mærkeligt, når man tæn
ker på den udvikling, der har fundet sted?

Denne karakteriseres vist kortest ved at
nævne, at der for 50 år siden var Ca. 1300

automobiler i Danmark, i 1929 var der Ca.
100.000 og nu nået i retning af 1 mill.

Det er ganske interessant at studere de
udtalelser om vejforhold, der er fremkom
met i Amtsvejinspektørforeningens levetid.
Allerede i 1919 understregede en amtsvej
inspektør, at dræning af undergrunden var
meget vigtig (for betonveje). Det er li
geså sandt i dag, men er vel nok først
rigtig blevet erkendt efter den anden ver
denskrig. Vedkommende amtsvej inspektør,
der havde været på en studierejse i USA,
udtalte endvidere, at betonveje ikke stiller
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så store krav til undergrunderi som maka

damisering. I dag synes de fleste, at det

er lige omvendt; men sandheden er vel

nok, at alt taget i betragtning må man

stille de samme krav til underbygningen

for begge slags belægninger.
I 1921 var man enige om at anbefale

chaussebrolægning som de trafikerede ian

devejes belægning. I dag frarådes denne

belægning. Tjæremakadamisering anbefa
ledes ligeledes; også den er udgået. Som

maksimale stigninger foresloges 33 å 40

pro mille for chaussebrolægning, 40—50

pro mille for overfladebehandlinger. Disse

tal passer nogenlunde endnu. Endelig

overvejede man anlæg af cyklestier og op

sættelse af navnetavler. Det gør vi også

i dag, blot er det nu knallertstier og en ny

form for navnetavler, det drejer sig om.
I 1922 overvejede et amt at sende en

henvendelse til ministeriet angående aflys
ning af færdsel under tøbrud. For et par

år siden nedsatte ministeriet et udvalg til

udarbejdelse af regler for begrænsning af

færdsien i tøbruddet. Selvom meget nu er

anderledes end i 1922, eksisterer proble

met altså stadig.
Samme år gik et amt ind for anlæg af

cyklestier. Der skulle plantes trærækker

0,7 m uden for kørebanekanten og bag

træerne skulle anlægges en 2 m bred cyk

lesti. Nu fælder vi alle disse træer, der

ellers i mange år var højt i kurs. Der blev

således holdt foredrag om vej træer i Amts

vejinspektørforeningen i 1924, 1925 og

1930; så sent som i 1935 var Vejlabora

toriet for træernes bevarelse.

I 1914 begyndte motorfærdslen at blive

,,meget følelig” i Frederiksborg amt; men

i 1922 var dog kun 450 km af i alt 7.558

km landeveje i hele landet ,,onidannet til

motorfærdsel”.
På en studierejse i 1928 beså amtsvej

inspektørerne nogle forsøgsbelægninger
med gummibitumen. Den slags belægnin
ger er man i det sidste par år igen be
gyndt at gøre forsøg med.

Diskussionen tjære kontra asfalt, som

nu er ved at forstumme, var levende i

1930. Fra amtsvejinspektørside hævdede

man, at tjæren var lettere at arbejde med

og ikke stillede så store fordringer til en

tør vej som asfalt. Fra Vejlaboratoriet

hørte man, at tjæren var lind i udlæg-

ni ngsøj eblikket, asfalten derimod tykkere;

sidstnævnte bandt derfor mindre stenma

teriale. Endvidere meddelte Vej laborato

riet, at tjærebelægninger var mindre glatte

end asfaitbelægninger på grund af tjærens

indhold af frit kulstof.

Omtrent samtidig fortalte en amtsvej

inspektør efter et besøg i USA, at han ,,i

uhyggelig grad fik øjnene op for, at det

væsentlig er klimaet, som ødelægger vore

hjemlige veje og ikke færdselsmængden”.

Det gælder tildels den dag i dag, men

med den modifikation at færdselsinæng

den de sidste 5 år nu også er begyndt at

ødelægge vej belægningerne.

For 50 år siden var et af de store pro

blemer at få dæmpet støvet på vejene. Ef

ter bilernes fremkomst blev støvplagen

uudholdelig på de mest befærdede veje,

og den overtjæring, man begyndte med,

havde primært det formål at være støv

dæmpende. Problemet eksisterer næsten

ikke mere, idet alle veje med færdsel af

betydning i Danmark nu er forsynet med

belægninger, der binder støvet; i den øst

lige del af Danmark skal man ligefrem

lede efter støvende offentlige veje. Vejla

boratoriet har i de senere år kun i ganske

få tilfælde medvirket ved støvdætnpning

af veje og da kun i specielle tilfælde f.

eks. vejene i Dyrehaven, som naturligvis

ikke skal asfalteres, eller midlertidige veje

på byggepladser.
Når støvet ved bilhjulets sugning fjer

nes fra mellemrummene mellem skærverne

i en makadamisering, vil denne hurtigt

blive hullet og gå sin ødelæggelse i møde;

kun en hurtig reparation kan redde belæg

ningen. Overfladebehandlingens sekun

dære formål var således at forhindre ma

Dajisk Vejtidsskrift 1961 . 6
143



kadamiseringens ødelæggelse dels ved at
holde på støvet, dels ved at umuliggøre
at vand trængte ned i belægningen. Man
kan måske sige, at de fleste slidlag indtil
for en halv snes år siden har haft denne
opgave.

I 1921 nedsatte amtsvejinspektørfor
eningen et ,,udvalg til ordning af fremti
dige forsøg og slidmålinger”. I 1926 af
holdtes et kursus vedrørende asfalt og
tjære på Polyteknisk Læreanstalt, disse og
lignende opgaver er siden fortsat som et
samarbejde mellem amtsvejinspektørerne
og vejlaboratoriet. Dette samarbejde har i
tidens løb givet sig udtryk f. eks. gennem
anlæg af prøvestrækninger og indsamling
af erfaringer samt viderebefordring af
disse. Det mål, man sigtede imod, var at
finde frem til det slidlag, der under givne
omstændigheder måtte være det mest for
målstj enlige.

Metoder og materialer har skiftet i lø
bet af dette samarbejde; tjære bruges nu
kun i meget ringe udstrækning, der bruges
en del asfaltemulsion, men forbruget er
stærkt dalende, og cutbackasfalt bruges
mere og mere til overfladebehandlinger.
Pulverbelægninger kom frem omtrent sam
tidig med Vejlaboratoriets oprettelse. Vi
har således gennemlevet udviklingen fra
det ,,kolde” pulver til det halvvarme; og
nu kommer det ,,varme” til veje med
stærk færdsel. Det bliver noget i retning
af den gammeldags asfaltbeton.

Tidligere brugte man vejbukke til at
lede færdselen ind på de områder, hvor
belægningen havde brug for færdselens
komprimerende virkning, eller til at lede
færdselen udenom svage steder i belæg
ningen. I dag kender vi ikke vejbukke,
men afstribningen er dukket op. Den le
der også færdselen, men på en ganske an
den måde, der absolut ikke er til gavn for
vejbelægningen. Striberne tjener alene
færdseissikkerheden. Under denne udvik
ling har Vej laboratoriet haft umådelig
hjælp af amtsvejinspektørerne f. eks. ved

disses deltagelse i udvalgsarbejde og an
læg af forsøgsstrækninger; i øjeblikket har
‘vi flere hundrede forsøgsstrækninger alene
med pulverbelægninger liggende omkring
i landet; de er alle bekostet af amterne.

Vejlaboratoriet er ikke alene de amts-
vej inspektører tak skyldig, som har været
medlemmer af vej komiteen og tilsynsrå
det; arbejdet i mange udvalg har givet an
ledning til samarbejde mellem amtsvejin
spektører og Statens Vejlaboratorium. Den
første af de store landsfærdselstællinger
blev i 1934 arrangeret af Vejlaborato
net; kørebanebelægningsstatistikken har
nu gennem mange år været udarbejdet af
Vejlaboratoriet, det samme gælder stati
stikken over forbruget af bituminøse bin
demidler.

I 1941 påbegyndtes den såkaldte ,,fa
brikkontrol”. Emulsions- og tjærefabrikan
ternes sammenslutning, Stads- og Havne
ingeniørforeningen og Amtsvej inspektør-
foreningen anmodede Dansk Vejlaborato
rium om at være kontrollerende laborato
rium.

I de sidste 5—10 år er det altoverskyg
gende problem indenfor vej belægningstek
nikken blevet dimensionering og forstærk
ning af belægninger. Når man ser bort
fra tøbrudsperioderne, har der så at sige
aldrig været problemer med at få vejbe
lægningerne til at holde. Det er utroligt,
at de ganske tynde belægninger, man af
og til ser, virkelig har kunnet holde i
mange år. Det er vanskelige problemer,
vi her har med at gøre, og der vil gå en
årrække, inden de er løst, men Vej labora
toriet har megen glæde af et udstrakt sam
arbejde med amtsvejinspektørerne på dette
felt.

Udviklingen indenfor vej belægningstek
nikken har som bekendt i de senere år
medført, at der skal præsteres mere kon
trol end tidligere. Det skyldes både, at
nye belægninger er dukket op, og at man
har fundet ud af, at visse arbejder bør ud

Sl,ttes nederst næste side.
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Landevejsbomme i Danmark

Af audi/ar under ministeriet for offentligc- arbejder T. Topsoe-Jensen

Det første og vigtigste krav, der må stilles
til en vej, er, at den friholdes for alt,
som kan hindre færdslen i at komme hur
tigt og bekvemt frem. Dette er i dansk
ret et ældgammelt krav, der allerede er
udtrykt i Jydske Lov og i landskabslovene
fra Valdemar Sejrs tid. Jydske Lov siger
således, at den, der ødelægger eller ,,spær
rer vejen”, skal bøde til kongen, og lig
nende bestemmelser findes i Skånske Lov
og i Erik sjællandske Lov.

De danske veje har da også i århund
reder været forskånet for de næsten over
alt i Europa så almindelige bomme, op
satte på vejene af magthaverne med det
formål at tvinge de vejfarende til at er
lægge forskellige afgifter. Først over 100

år efter enevældens indførelse i Danmark

bestemtes det, at de danske hovedlande
veje, som jo nu var under udbygning,
skulle forsynes med bomme til brug ved
opkrævning af bompenge, der skulle tjene
som bidrag til disse vejes vedligeholdelse.

Der skal i det følgende redegøres for
de danske landevej sbommes tilblivelse og
videre skæbne, men først skal kort om
tales vej bommenes udvikling i to af de
lande i Europa, som i vejmæssig hense
ende har indtaget en førende stilling.

Udviklingen i Frankrig og England

Allerede i den tidlige middelalder op-
krævede man i Frankrig en afgift af de
vej farende, den såkaldte ,,péage”, som
skulle anvendes til vej enes vedligeholdelse.
Under feudalismen udvidede lensherrene

føres under større kontrol, end det tidli
gere har været tilfældet. Disse kendsger
ninger har medført, at det har været for
målstjenligt at oprette lokale vejlaborato
rier i amterne, dels fordi undersøgelserne
skal ske hurtigt, dels fordi Statens Vejla
boratorium ikke kan overkomme at udføre
alt kontrolarbej det. Vi har været flere
amtsvej inspektører behjælpelige med op
rettelse af lokale laboratorier, og vi har i
mange tilfælde haft ingeniører fra am
terne til kortere eller længere uddannelse.

Det ofte nævnte samarbejde har natur
ligvis fordele for begge parter. Personale
fra vej laboratoriet har i tidens løb holdt
mange foredrag og deltaget i mange dis
kussioner på amtsvejinspektørernes møder.
Over følgende emner har Vejlaboratoriets
personale holdt foredrag på møderne:
Overfladebehandling (1932), afvisersten
og sikkerhedsrækværker (1935), ruhed
(1936), tromle og tromlearbejde (1944),

cutbackasfaltbitumen (1947), vejes bære-
evne (1951), tæppebelægningsforskning
(1954), sne og glat føre (1955). I de
senere år er man kommet ind på at be
handle en række aktuelle emner under be
nævnelsen ,,Meddelelser fra Vejlaborato
net”.

Sluttelig skal det nævnes, at Vej labora
toriets ingeniører gennem køb af biler si
den 1950 har været i stand til at aflægge
besøg hos amtsvejinspektorer og på disses
arbejdspladser. Foruden besøgene på spe
ciel foranledning har man påbegyndt re
gelmæssige rutinebesøg. Det sidste er dog
ikke kommet i regelmæssig gænge, da vej
laboratoriets personale er stærkt overbe
lastet.

Vej laboratoriet takker for godt samar
bej de, lykønsker Amtsvej inspektørforenin
gen med de 50 år og udtaler de bedste
ønsker for foreningen i de kommende år.

H. H. Ravn
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ganske vilkårligt denne afgift, således at
den efterhånden skulle betales ikke alene
ved passage af veje, men også ved broer,
vadesteder, vejkryds o.s.v.

Formodentlig under indtrykket af de
herved voksende byrder for de vejfarende
opstod i det 12. århundrede i Frankrig
en munkeorden, ,,fratres pontifices”, som
fandt udbredelse i flere lande på konti
nentet, og som så sin opgave i at bygge
broer, hvor de vejfarende kunne passere
uden at skulle betale afgifter. Også på
anden måde ydede denne ordens brødre
de vejfarende hjælp, hvor det var muligt,
som f. eks. ved gratis at ro dem over vade-
steder.

størrelse og antal, at paven på et vist tids
punkt udfærdigede en bulle, der truede
den med band, som på sit territorium på-
lagde nye afgifter til ulempe for de vej-
farende.

Udviklingen lod sig imidlertid ikke
standse, og de feudale vej rettigheder, der
stedse fik større økonomisk værdi, blev
efterhånden gjort til genstand for salg.
Colbert forsøgte i sin ministertid at regu
lere og indskrænke afgifterne. Han havde
selv engang på en rejse fra Lyon til Arles
været udsat for 13 gange at skulle betale
afgifter ved forskellige bomsteder. I 1724

lykkedes det regeringen at få nedlagt ikke
mindre end 1200 bomme, men langt den
største part af dem fortsatte dog deres
virksomhed. En embedsmand, der i 1780

foretog en 60 mii lang rejse, berettede,
at han på denne rejse havde passeret 16
steder, hvor forskellige afgifter til gods-
ejere skulle betales, 7 accisebomme samt
en mængde kongelige vej bomme.

Betalingen af de mange afgifter virkede
henimod enevældens slutning næsten lam
mende for bønderne, og det er karakteri
stisk, at magthaverne under revolutionens
første år afskaffede samtlige ,,seigneurret
tigheder” og dermed befriede landet for
en af l’ancienne régimes tungeste byrder.
11817 genindførtes dog de egentlige bro-
og bompenge, og opkrævning af disse af
gifter blev fortsat igennem det meste af
19. århundrede. Først ved en lov af 30.
juli 1880 blev bompengene afskaffet, så
ledes at de skulle være helt afviklet i løbet
af en kortere årrække. Bropengene blev

Fig. 1. Betaling af bropenge i Frankrig. Mid
delalderligt glasmaleri i domkirken i Tournay.

Så voldsomt voksede afgifterne både i

Islington Turizpike
Fig. 2. Skematisk tegning af en turn-pike.
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ikke helt afskaffet og opkræves nogle ste

der endnu.
Ganske anderledes formede udviklingen

sig i England. Også her var der, efter

hånden som rejselivet og handelen tog til,

i høj grad brug for en forbedring af ve

jene, men mens udviklingen i Frankrig

så at sige fik lov at gå sine egne veje,

blev den i England ledet af regeringen.

Parlamentet blev lydhør overfor sætnin

gen: “Every person ought to contribute

to the roads in proportion to the use he

makes or the benefit he derives from

them” og gik med til oprettelse af bomme

på hovedvej ene, hvor en afgift “the toll”

til vejenes istandsættelse og vedligehold

else skulle opkræves.
Systemet blev praktiseret på den måde,

at forskellige selskaber fik en slags kon

cession, hvorefter de forpligtede sig til at

Fi&. 4
The Sleeping

Gatekeeper”.
Tegning Ca. 1830.

forbedre og vedligeholde visse vejstræk
finger, “toIl-roads” eller “turnpike roads”,
mod til gengæld at få ret til at opstille
“toll-gates” og her afkræve de passerende
visse, godkendte takster.

Den første Turnpike Act blev givet af
Charles II i 1663 og omfattede veje i
grevskaberne Hertford, Cambridge og
Huntington. I den sidste halvdel af det
18. århundrede øgedes antallet af turn
pike-selskaber meget betydeligt, og i 1838,

da jernbanerne begyndte deres eksistens,
var der ialt 1100 sådanne selskaber, der
tilsammen kontrollerede en samlet vej-
længde på henved 20000 miles.

Bommene blev, som i Frankrig og an
dre steder, hvor de eksisterede, yderst upo
pulære. Indvendingen mod systemet var i
England navnlig den, at det åbenbart var
umuligt at få fastsat passagepenge, som
kunne anerkendes som rimelige over for
alle, hvortil kom at mange af selskaberne
viste sig at være økonomiske urentable

bl. a. på grund af de store omkostninger
ved bompengenes opkrævning.

I 1878 besluttedes det, at nye konces
sioner ikke ville blive tilstået, og at de
eksisterende skulle bortfalde, så snart de
udløb, hvorefter deres funktioner skulle

overtages af staten eller af grevskaberne.

Det sidste selskab ophørte først den 1.

november 1895.

Fig. 3. Toll.house ved Bury Gate i Sydengland.

Jiriiç i’
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De første danske bompenge

Som bekendt var det under ledelse af
franske ingeniører, at anlægget af de nye
veje i Danmark begyndte kort efter mid
ten af det 18. århundrede. Det er nærlig
gende at tro — og da også almindeligt
antaget — at bompengesystemet, som blev
indført her straks efter, at de første af de
nye veje var blevet færdige, er inspireret
af den franske ordning, men det er karak
teristisk for det danske system, at det her
alene var staten, som opsatte bommene,
ligesom det alene var staten, som fik del
i bompengenes provenu.

Den første vej, der skulle anlægges, var
vej en fra Vibenshus over Lundehuset, Ru
dersdal og Hirschholm til Fredensborg.
Det skete i henhold til kongelig resolution
af 24. maj 1764, og 2 år efter blev planen
til vejen fra Damhuset til Roskilde appro
beret.

Allerede ved en kongelig resolution af
13. december 1773 bifaldtes det, at der
ved Damhuset mitte oppebæres ,,passage
penge” af rejsende og andre, som benyt
tede den nye vej fra Roskilde til Damhu
set før København. Den 18. s. md. ud
færdigedes en plakat, der indeholdt de
nærmere bestemmelser herom samt om de
takster, der skulle betales. Det hedder i
plakaten, at enhver, der betjener sig af
denne vej for hver rejse, såvel frem som
tilbage, til hjælp til vejens vedligehold
else, skal betale følgende afgifter:

For en Kareth med 6 Heste:
For en Kareth med 4 Heste:
For en Kareth med 2 Heste:
For Chaise eller Jagtvogn
med to eller flere Heste:
En Bonde-Vogn:
Andre Vogne, item Carioler:
En ridende Person:
For Bester og Hornqvæg à Stykket:
For 4 Faar, Lam eller Sviin:

Disse passagepenge skulle uden mindste
vægring betales af alle, der passerede
bommen ved Damhuset, hvor en tavle

med taksterne var ophængt. Dog var und
taget alle rejser til det kongelige ,,Fade
bord” og alle ,,Kongelige Rejser”, hvortil
også regnedes de kørsler ,,vedkommende
giøre, naar de sig til slige Rejser i Kjø
benhavn indfinde”.

Fra den 22. december 1773 og til den
1. maj 1774 blev bompengene oppebåret
for den kongelige kasse, som også havde
afholdt udgifterne til vejens anlæg, og
som tillige skulle afholde udgifterne til
vejens vedligeholdelse. Fra den 1. maj
1774 blev oppebørslerne bortforpagtede

— først i 3 år imod en årlig afgift på
1310 rdl. og derefter fremdeles i 3-årige
perioder indtil året 1786.

I 1777 suppieredes plakaten af 1773
med en bestemmelse om, at dersom nogen
ved omkørsel igennem de tilgrænsende
bønders byer ville søge at undgå betaling
af bompenge, kunne de vente at blive på.
grebet, og de skulle i så tilfælde være
pligtige at betale i rdl. i mulkt. Det tilføj
edes, at det påhvilede bønderne i Rødovre
og omliggende byer, ,,at optage dem, som
naar Damhussøen med Is er belagt, pas
sere derover og derved gaae Bommen for
bie, imodt at Bønderne nyde og beholde
forbemeldte Mulct”.

Ved plakat af 15. marts 1774 blev bom-
penge dernæst indført på den anden af
de nye veje, nemlig vejen fra Vibenshus
til Hirschholm og Fredensborg. Afgif
terne skulle her betales enten ved Vibens
hus eller ved Lyngby, og det bestemtes,

12 Sk. at ,,dem, som tillige passere den anden
Bom, gives et Tegn, hvorefter de der
frie passere, dog gielder samme kun for

6 — den Dag, det er udgivet”. Taksterne for
2

— passage af disse bomme var de samme,
— som gjaldt ved passage af bommen ved

Damhuset; som nyt var dog her tilføjet,
i — at der for en kane eller slæde skulle be

tales 2 sk. Også her bortforpagtedes oppe
børslen. I 1777 bestemtes det, at dersom
forpagteren foruden de to nævnte bomme
ønsker at anlægge en tredie bom henimod
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Fredensborg ,,bliver det ham uforment”,
men ved passage af hele vejen skulle som
hidtil kun erlægges bompenge ved een af
bommene. Bommene ved Vibenshus og
ved Lyngby indbragte for tiden indtil den

1. april 1777 årligt ialt 855 rdl.
Bomforpagterne ved alle de nævnte

bomme skulle selv sørge for opførelse af

bomhusene, som var deres ejendom. Hu
sene, der skulle opføres efter myndighe
dernes forskrifter, var grundmurede, otte
alen i kvadrat, og rummede foruden for

stuen et lille rum med kokken. Bommene
derimod bekostedes af den kongelige kas

se, men skulle vedligeholdes af forpag
terne.

Forordningen af 15. februar 1786,

dens tilblivelse, indhold og udbredelse

Tilblivelse
Efterhånden som flere af de nye veje

var blevet færdige, og flere kunne for

ventes at blive det i en nærmere fremtid,

blev spørgsmålet om disse vejes vedlige

holdelse aktuelt. Der var imidlertid sket

det, at der ved det meget vigtige reskript
af 2. november 1778 var blevet oprettet
et organ, som skulle have bestyrelsen

,,over det ganske Vejvæsen i Danmark”,

nemlig den såkaldte Generalvejkommis
sion. Denne ,,bestandig vedvarende Com

mission” kom også til at beskæftige sig
med spørgsmålet om de nye vejanlægs
vedligeholdelse, et spørgsmål som voldte

den en del hovedbrud.
Reskriptet af 2. november omtaler kun

bompenge som bidrag til vejenes vedlige
holdelse i forbindelse med de to nævnte

veje, hvor bompenge jo allerede var en
realitet. I reskriptets § 9 siges det derimod,
at så snart en landevej er blevet færdig,
skal generalvejkommissionen foranstalte,
,,at den vorder uddelt til ethvert Amt,
hvorefter Amts-Betjentene tilmaale og ved
Pæle og Mærker inddele den til ethvert
Herred, Sg., og Gaard for sig, som der
efter uden Betaling haver at vedligeholde
enhver sit Stykke deraf”.

Begyndelsen skulle gøres med de alle

rede anlagte nye veje til Fredensborg og
Roskilde. Denne måde at vedligeholde

vejene på var netop den gamle i århund
reder anvendte. Men så tilføjes det i re

skriptet, at rentekammeret, når forpagt
ningen af bomafgifterne ved de nævnte

to veje ophører, ,,haver at gøre allerunder

danigst Forestilling” angående bøndernes
fritagelse for at erlægge bompenge, når

de passerer disse veje. Denne sidste be
stemmelse blev imidlertid i 1779 ændret

derhen, at de to veje fremdeles, indtil vi

dere, skulle vedligeholdes på samme måde

som førhen — altså af den kongelige kasse

— og at bønderne derfor, som alle andre

der benyttede vejene, skulle betale bom-

penge, mens derimod vedligeholdelsen af

de øvrige veje skulle besørges af bønderne

på den ovenfor nævnte i reskriptet af 2.

november omtalte måde.

Generalvejkommissionen antog nu, at
grunden til, at der var blevet opkrævet

bompenge på de to veje, havde været den,

at disse veje næsten udelukkende var ble

vet anlagte for den kongelige kasses reg
ning — og altså uden udgift for undersåt

terne — og den mente tillige, at det havde

været meningen med reskriptet af 1778,

at der til sin tid skulle betales bompenge

af alle, der benyttede de nye veje, da det

jo i reskriptet var blevet sagt, at kun bøn
derne skulle fritages, så snart vejene blev

overladt dem til vedligeholdelse. Kom
missionen fandt det endvidere yderst ri

meligt, at de, som betjente sig af de nye
veje uden at have bidraget noget til de
res anlæg og vedligeholdelse, også skulle

betale noget for den fordel og bekvemme-

lighed, som gode veje medfører. Den for

udsatte dernæst, at det var i overensstem
melse med kongens hensigt, at der skulle
erlægges bompenge ved passagen på alle
de nye landeveje.’)

Da generalvejkornmissionen endvidere
mente, at man hellere end at fritage de ufl

dersåtter for betaling af bompenge, som
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Fig. 5.
Forordningen af 1786
fremtræder i typisk
rokokoudstyr. Dens for
side er prydet med
Christian Vil’s
kronede monogram og
gengiver hans
latinske valgsprog:
Gloria ex amore patriæ —

Kærlighed til
fædrelandet bringer
hæder.

det påhvilede at vedligeholde vej ene, måtte
lade dem betale bompenge som alle andre,
og så på anden måde yde dem en passende
erstatning, indstillede den den 21. decem
ber 1785 til kongen, at i almindelighed
enhver, uden hensyn til hvad del han tog
i vejenes vedligeholdelse, skulle være plig
tig at betale bompenge.

Forslaget blev bifaldet af kongen, som
ved resolution af 28. s. md. tillige pålagde
rentekammeret at udfærdige den fornødne
anordning om bompengenes erlæggelse.
Det herefter udarbejdede udkast blev god
kendt af kongen, som derefter under 15.
februar 1786 udstedte forordningen angå
ende ,,Bompenges Erleggelse paa de nye

Landeveje, som deels allerede ere færdige,
deels begyndte og herefter anlegges i Dan
mark”.

Forordningens indhold

Det vigtigste af denne forordning, som
jo nu skulle danne grundlaget for bom-
pengenes erlæggelse på alle de nye veje,
skal kort omtales. Det bestemmes, at der
på de nye veje for hver mil skal opstilles
en bom, og at der ved hver af disse skal
betales bompenge. De takster, der hidtil
havde været anvendt ved de allerede op
førte bomhuse, blev sat ud af kraft, og
bompenge efter nye og mere specificerede
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takster skulle betales fra 1. april 1786 på

vejen fra København til Fredensborg og

Helsingør og fra 1. maj s. å. på vejene

fra København til Korsør, Køge og Ka

lundborg. På de endnu ikke udbyggede

veje skulle de først opkræves inden for de
enkelte amter, så snart halvdelen af vejen

igennem disse var færdig og da kun for

passage på det stykke, som var færdig-
behandlet.

Bompenge skulle betales, så ofte bom-
mene passeredes, være sig på rejse frem

eller tilbage. Taksterne var følgende:

For en Bondevogn eller Slæde, hvor
under forstaaes Bøndernes Arbeids
Vogne, Færreds- og Torve-Vogne
og Slæder, men ikke deres Kurve-
Vogne; saa og for en Bonde-Karre
med 2 Hjul

For alle andre Vogne eller Slæder,
hvorunder forstaaes Post- eller Kur
vevogne og Slæder, saavel Bonders
og andre Landboeres, som Kinbstæd
Beboernes og Herregaardenes Torve-
vogne og Slæder, med 2 Heste
med flere Heste

For en Kane, med 1 eller 2 Heste

For en Kano! med 2 Hjul, hvad enten
den har Fordæk eller ej

For en Jagtvogn, hvorunder forstaaes
en Chaise med 4 Hjul uden Fordæk,
med i eller 2 Heste
med flere Heste

For en Chajse, hvorunder fostaaes en
saadan Vogn med Fordæk, med i

eller 2 Heste
med flere Heste

For en af de brugelige Wjener-Benliner
— og andre udenlandske Reisevogne
med Fordæk, med 2 Heste
med 4 Heste
med 6 eller flere Heste

For en Karet, med 2 Heste
med 4 Heste
med 6 eller flere Heste

For en Ridende

For Heste, Stykket

For Hornqvæg, Stykket 1 —

For Sviin, som bør være ringede (da
uringede Sviin ej maae komme paa
de nye Veje, under Straf af 16 Skil.
for Stykket, foruden Foederpenge til
dem, som opbninge dem)
2 Stykker

For Faar eller Lam, 4 Stykker ½ —

Der var ikke pligt for den vejfarende

til at benytte hovedvejen med bommene.

Forordningen sagde nemlig, at det står en

hver frit for, når en anden vej kan tages

tjl bestemmelsesstedet, da at benytte sig af

denne anden vej. Men man måtte ikke,

hvjs man valgte at benytte hovedvejen

med bommene, gøre korte omveje uden om

disse og på denne måde unddrage sig be
i Skill. taling af bompengene. Den, der gjorde

det, kunne opbringes af bombetjenten, og

den pågældende skulle i så fald ikke alene

betale de påbudte bompenge, men tillige

bøde 1 rigsdaler.

2 — Ligesom det havde været tilfældet med

4
— de gamle bomme fra 1773 og 1774, gjaldt

der også efter forordningen af 1786 en
-

— række fritagelser for erlæggelse af bom-

penge ved passage af bommene. Fritaget
2

— for at betale bompenge var således alle,

der gjorde fadebords- eller andre konge-

rejser samt frie rejser til kongelig tjeneste,

3 — eller som rejste med kongelig skatte- eller
4

— landgildekorn. Endvidere vejbetjente, som

uden at have fri befordring, passerede til

hest eller vogns, vogne med vej materialer
4

— og alle, som skulle møde til eller kom fra

— noget vejarbejde. Fritagelsen gjaldt der

næst en lang række amtsbetjente og andre

embedsmænd og deres folk, for så vidt

— de rejste i embedsrejser, som f. eks. stifts

6 amtmænd, amtmænd, amtsforvaltere og re
gimentsskrivere samt beskikkede jorde

— mødre, provster, herreds- og birkefogeder

og skrivere, præster og degne og flere an

dre. For alle disse personer gjaldt fritagel

sen dog kun inden for grænserne af deres

i — embedsområde.

½-
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Endelig fastsattes en række regler for
,,alle nærpaagrænsende Steders Beboere”,
der i vidt omfang fik fritagelser for kors-
ler i den pågældendes avlsbrug og fædrift.
Således var f. eks. alle med ,,Møg eller
Gødning” belæssede vogne fritagne.

For at ,,forekomnie Tvist” om de passe
rendes ret til fritagelse bestemtes det, at
bombetjentene skulle være pligtige til på
forlangende og uden betaling at meddele
enhver, som havde ret til sådan fritagelse,
et tegn, som dokumenterede hans ret til
fri passage. Havde den rejsende ikke teg
net hos sig, måtte han betale bompenge,
medmindre han på anden måde kunne be
vise sin ret til fri passage.

Rettigheden til oppebørsel af bompenge
skulle bortforpagtes til en bomforpagter
på visse vilkår. Dette skete på den måde,
at oppebørslen blev udbudt i auktion og
overdraget til den, som blev højstbydende
på de vilkår, som var bekendtgjort ved
auktionen.

Forpagteren skulle være ansvarlig for,
at de vejfarende blev behandlet sømmeligt
af de pågældende bombetjente, og at de
ikke blev opholdt på rejsen eller blev af
krævet mere, end de havde pligt til at be
tale efter den gældende takst. Denne skulle
ved hver bom være malet på et ophængt
bræt. Det forudsås i forordningen, at der
let kunne opstå gnidninger ved bompen
genes opkrævning, og det hedder, at ,,om
endskjøndt paa enkelte ubeviislige Klager
ikke kan agtes”, så skulle dog bomforpag
teren, hvis der oftere indløb troværdige
klager over een og samme bombetjent,
være pligtig til i hans sted at ansætte en
anden. Klager, som de rejsende måtte have
at fremføre over bomforpagteren, skulle
indgives til vedkommende amtmand, som
skulle afgøre sagen.

Senere bestemmelser og takster

I overensstemmelse med forordningen
af 1786 siger vejforordningen af 13. de
cember 1793 i almindelighed, at ,,de, som

har Nytten af Vejen, bør ogsaa bære Byr
den af dens Indretning og Vedligehol
delse”, hvoraf følger, siges det videre, at
da hovedlandevejenes anlæg sker ,,til det
almindeliges Gavn”, så bør hele landet bi
drage til disses første istandsættelse. Der
imod, tilføjes det, påhviler vedligeholdel
sen de amter og distrikter, hvorigennem
vejene løber; dog bør de rejsende, ved
bompengenes erlæggelse, bidrage til sam
mes vedligeholdelse. Så snart en ny hoved-
landevej er fuldført, skal der derfor for
hver mil oprettes en bom, ved hvilken
passagepenge skal erlægges.

I forordningen af 29. september 1841
om visse ændringer i vejforordningen blev
endvidere givet nærmere bestemmelse om,
til hvilke vejarbejder bomindtægterne og
chausséepengene skulle anvendes.

De takster, der fastsattes for passage af
bommene i 1786, blev ændret flere gange.
I 1804 udfærdigedes en kancelliplakat,
hvori det i overensstemmelse med en be
stemmelse i vej forordningen om, at smalle
hjulfælge og de deri almindeligt brugte
søm med ,,høie Hoveder” efterhånden bør
afskaffes, bestemtes, at der fra 1. maj
1805 skulle erlægges dobbelte bompenge
af alle vogne, der ,,befindes at have andre
Søm i Hjulene, end forsænkede i Skin
nerne og med flade Hoveder”.

I en plakat af 1813 bestemtes det, at
passagepengene fra 1. maj samme år skulle
erlægges i rigsbankpenge, og i 1816 kom
en forordning, hvorefter afgiften fremti
dig skulle betales med det dobbelte af det
beløb, hvormed de efter plakaten af 1813
svaredes i rigsbankpenges navneværdi. Det
havde nemlig vist sig, at indtægten af
bompengene ikke var tilstrækkelig til be
stridelse af de udgifter, hvortil den var
bestemt.

Et nyt takstreglement blev udfærdiget i
1819. Efter dette reglement skulle passa
gepengene erlægges med rigsbankpenge
enten i sølv eller tegn efter den ved beta
lingstiden gældende kvartalskurs, og det
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bestemtes samtidig, at ved hver bom skulle
taksten være opslået såvel i sølv som i
rigsbanktegn efter kvartalskurs.

Allerede i 1830 udfærdigedes nye tak
ster; som begrundelse herfor anførtes det,
at der i den senere tid var foregået for
andringer både med benævnelsen på de
forskellige køretøjer og med disse selv.
Regulativet, der er det sidste, der var gæl
dende for samtlige eksisterende bomme,
og som giver et udmærket indtryk af,
hvad det var for vogne, der dengang rul
lede hen ad de danske veje, indsættes her
i facsimile (se næste side).

En for Strandvej sbommen ved Slukefter
speciel takstændring blev givet i 1843,

hvorved passagepengene, som skulle beta-

les for kørsel mellem Lille Vibenshus og
Klampenborg, blev forhøjet i tiden fra 15.

maj til 15. september, for at der fremtidig
i disse 4 sommermåneder kunne blive fo
retaget en vanding af Strandvejen 2 gange
daglig. En sådan vanding var meget på
krævet på grund af den store støvplage
på denne vej, som var meget stærkt tra
fikeret.

For de rejsende, som ikke kørte i eget
køretøj, men lod sig befordre af det så
kaldte ,,befordringsvæsen”, d.v.s. af de
under tilsyn af købstædernes magistrater
stående vognmandslav, var der i forord
ningen af 27. januar 1804 om befordrings
væsenet givet bestemmelser om, at de hos
opsynsmanden på hvert sted, hvorfra be
fordring blev givet, samtidig med bestil-

-

Fig. 6. Udsnit af ,,Postkort” fra 1820, der viser samtlige ,,hovedlandeveje” og de vigtigste ,,lande

veje”. Efter E. H. Tregder: Haandbog for Reisende, 1824.
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§ 1,
oeb erobninen af 15e Çcl,rmr 1786 pan(iibrte O ,3eb Sor.

onuicn af 10e ebruar [819 nxrmerc twRemtc fnepenc ueb om
niene pact e rue £nneoeic i 23ort 9ie annrnri fiutte, fra ifle ai 1831,
tre fafifatte fnalebe

for ti,tfet af 3øner o 2(nbre {r(eiboiie, rreb fcirnt
3one og (er (tog .crregaarbene oroe3ogne og L&er berunber
iite inbbcfattee), fan og for en oubciarrc rneb 2 iu( 2Ltu
og (emarte et iøorigt, at oc rreb3ognc fors
faac fanbanne, to 23nber rugeIige, eifcoogne, foin
taoe en naten abbing meb probfer, efter (jui ab
bing er bannet font .uruenognc, unhtngen at probferne
ere flinanben noget teettere, eg at neUcnz famnic iffe ere
inbf{ettebe 3ibier;

for C tg[[et af anbre 23ogne eller [ber, [,,oorunbrr !cnreg
ne faaoel ønberg o anbre Sianbloere fom .liøt,flatv

l,et’oere 3ofl efter .S?utoc 3ogne fanit be olienialebe
3rbbeoogne, ber, foruen bet for .ubften beflemte

erc forfanebe nieb eet efter flere cber nieb lXg.
fh)tie, ligefoni og [tber af lige 3ef[affeneb og
reganrbene oroe3ogne og [ber,

amr be ere tefpcenbtc meb I efter 2 .elie ...,.

og meb flere .S5efie 7 —

for en .anc meb 1 efter 2 Sefte 4 —

for en %g eller .Sariot meb 2 Siul, foab enten ben ar for
bof, efter ifte 4 —

for en agtoogn, rok, .alriotet efter eüfe meb 4 Siut.
uben orboi,

iueb I efter 2 .efie 5 —

nieb flere .efie 7 —

for en °1liener, 3ertineo, flentloer, efter nnbte af be
nu [rugetige ubenlnnbjte 9eifeoognc, fncioelfom for en
Sagtoogn, (!frnife, rofle efter .ariotet meb orbtl,

inebi efter 2Sefle 7 —

meb 3 eftcr4.efle 8 —

meb flere ,efle 10
for en Laret, £anbauer eftcr anoetet,

meb 2 efle 8 —

nieb 3 efter 4 .eftc 10 —

meb flere .efle 13 —

for en 3loloogn,
meb 2 efle 4
og for Ijoert 9)ar Sefte flere 2

for en 9ibenbe 2 —

for .efle, etftet 2 —

for °ler, ttfet 2 —

for .ornqog, tgtlet 2 —

for ringebe oiin, 2 tfter 1 —

for aar efter $arn, 4 tofter I —

ung af befordringen, f. eks. ekstrapost, Bompengeordningens geografiske
skulle erlægge beløb ikke alene til dæk- mlbredelse
ning af fragten, men også til bompenge Bomme blev efterhånden opsat på alle
til næste station. hovedlandevej ene på Sjelland og Fyn, se
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kortet side 153, og da de fynske bomhuse
var taget i brug i 1820’erne, var der i alt
53 bomhuse, nemlig de i skemaet side 163
-64 nævnte samt bomhusene på Amager og
ved Slukefter på Strandvejen. At Amager
bommen ikke er medtaget i skemaet, skyl
des antagelig, at landevejen på Amager, da
skemaet blev udarbejdet, var udgået af ho
vedlandevejenes tal. Om Strandvejen gæl
der det, at den ikke var hovedlandevej.
Når der alligevel blev oprettet et bomhus
her, skyldes det ganske særlige forhold,
nemlig at vejens istandsættelse var blevet
overladt en privat entreprenør mod, at
han fik lov at oppebære indtægten af et
bomhus, som i denne anledning blev op
rettet ved Slukefter.

På k ø ngerigets om rcide udenfor Sjælland
(med Amager) og Fyn blev der aldrig op
rettet bomme, idet vej ene her først blev
færdigbygget, efter at spørgsmålet om af
skaffelse af bompengene allerede var ble
vet aktuelt. Da således hovedlandevejene
igennem Lolland og Falster var blevet
fuldført, bestemtes det ved bekendtgørelse
af 8. oktober 1835, at der her ikke skulle
anbringes bomme til oppebørsel af pas
sagepenge.

I stedet indførtes den ordning, at de,
som benyttede befordringsvæsenets heste

og vogne, fra den 1. januar 1836 skulle

betale ,,Chausséepenge” i overensstem
melse med den ovenfor gengivne plakat
af 1830. Disse chausséepenge skulle beta
les for hver mil af de fuidførte hoved-
landevej sstrækninger, og ville blive afkræ
vet de rejsende af befordringsvæsenets be
tjente i forbindelse med den øvrige beta
ling, de skulle have. Til efterretning for
de rejsende skulle taksterne anføres på de
timesedler, som blev medgivet postillo
nerne. Chausséepengene skulle tilskydes

den kongelige vejkasse. Bekendtgørelsen
af 1835 indeholdt ikke påbud om, at an

dre end de ovenfor nævnte rejsende skulle

betale chausséepenge.
I Sønderjylland havde udviklingen for-

met sig anderledes end i den øvrige del
af det danske rige. Der havde længe været
behov for en udbygning af vejene, og man
havde også i en forordning af 29. oktober
1784 fået det fornødne grundlag herfor,
men forordningen kom aldrig til anven
delse, fordi den pålagde de vejpligtige
for store byrder.

Ved ,,Vejforordningen for Hertugdøm
merne Slesvig og Holsten”, som kom den
1. marts 1842, overtog den danske stat
hovedledelsen af de nye vej anlæg i her
tugdømmerne. I præmisserne til forord
ningen hedder det, at de hidtil gæl
dende vej anordninger i hertugdømmerne
dels ikke indeholder ensartede forskrifter,
dels så meget mindre kan tilfredsstille den
nuværende kulturtilstand og samfærdsiens
forøgede forbedring i hertugdømmerne,
som de overhovedet ikke tager hensyn til
trangen til de hensigtsmæssige chaussée
anlæg.

I 1847-48 blev nu strækningen Flens
borg-Haderslev samt senere strækningerne
Haderslev-Kolding, Krusaa-Sønderborg og
Tønder-Brøns udbygget, således at der i
1864 fandtes i alt 132 km ,,kunstveje”.
Ud over fuldendelsen af stykket fra Brøns
til Grænsen og fra Sønderborg til Bov
blev der ikke fra 1864 til 1920 foretaget
nogen forbedring af hovedlandevejsnet
tet.2)

Langs chausséeanlæggene i hertugdøm
merne skulle der i henhold til vejforord
ning af 1842 erlægges passagepenge for
hver mil. Det er for så vidt ejendomme
ligt, at man her indførte dette system på
et tidspunkt, da man i kongeriget var i
fuld gang med at drøfte nedlæggelse af
bommene. Dette hænger muligvis sammen
med, at vejforordningen af 1842 til en
vis grad støtter sig på reglementet for
Kiel-Altona chausséen af 18. november
1831, hvorfra den bl. a. har hentet netop
bestemmelserne om bompenge3), eller som
de i forordningen kaldes, ,,vejpenge” eller
,,chausséepenge”.
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Bestemmelserne i forordningen af 1842

om bompenge er mere detaillerede end de
tilsvarende bestemmelser i forordningen af
1786 og giver et udmærket indtryk af,
hvorledes opkrævningen er foregået. Det
bestemmes, at bommen om dagen regel
mæssigt skal stå åben, og at ,,enhver pas
seren uden betaling” skal forebygges ved
,oppebærerens vedvarende opmærksom
hed”. Om natten skal bommen derimod
holdes lukket, men der bør da bestandig
stå en lygte med brændende lys i vinduet
i ekspeditionsstuen. Så længe det er mørkt,
skal bommanden betjene sig af en hånd-
lygte med en plade til at lægge penge på.
Han må hurtigt beregne de rigtige pas
sagepenge, modtage dem ved vognen imod
meddelelse af kvitteringssedler og stedse
være forsynet med småpenge til bytning.

Forordningen af 1842 blev, for så vidt
angår Slesvig, ophævet i 1859, og nye be
stemmelser alene for Slesvig blev givet i re
gulativ af 24. august 1859 for bestyrelsen,
anlæget og vedligeholdelsen af de chausse
rede hovedlandeveje i Slesvig. Dette regu
lativ indeholder nøje opregning af bom-
mændenes pligter, også regnskabsmæssigt.
Der bestod nemlig den forskel mellem ord
ningen i kongeriget og ordningen i Sles
vig, at mens bommændene i kongeriget
blot skulle betale forpagtningsafgiften, var
bommændene i Slesvig aflønnet med en i

regulativet fastsat løn og skulle afregne
alle indkomne beløb. Dette forudsatte en
nøjagtig regnskabs aflæggelse samt kontrol
med alle indkomne afgifter. Der blev der
for anordnet et særligt system med udste
delse af kvitteringssedler for hver betaling
af bompenge.

Af de bomhuse, der blev opført langs
med de slesvigske chausséer, er endnu be
varet en del. Alene i Aabenraa amtsråds-
kreds findes 2 af disse huse på hovedvej
A. 8, 5 på hovedvej A. 10 samt i på
denne vejs fortsættelse syd for grænsen,
nemlig ved Wassersleben.

livet ved bomhusene

Hvorledes formede nu livet ved bom-
husene sig? Det må straks siges, at bom
pengeordningen — som det vel også måtte
have været at vente — blev yderst upopu
lær. Dette fremgår til overflod af de man
ge besværinger over bommændenes for-
tolkning af regulativets bestemmelser og
klagesager af meget blandet indhold, som
foreligger for de enkelte bomhuse, dels af
den sammenfattende vurdering af hele
bomsagen, som blev givet både i de råd
givende stænderforsamlinger og senere på
rigsdagen, da sagen blev behandlet her (se
herom i det følgende afsnit).

Der kan i den topografiske litteratur
hentes ikke så få eksempler til belysning

Fig. 7.
Bomhus ved hovedvej
A. 10
11 km nord for
Aabenraa
ved Knivsbjerg.
Efter fotografi
taget af amtsvejassistent
S. Møller Christensen,
Aabenraa amts
vejinspektorat.
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Fig. 8. Bomhus ved hovedvej A. 10 på Holbol

mark 18 km syd for Aabenraa.

Efter fotografi taget af amtsvejassistent S. Møl

ler Christensen, Aabenraa amts vejinspektorat.

af disse forhold. Den udmærkede iagtta
ger af danske egne og livet rundt omkring
i landet, præsten L. M. Wedel, som på
sine mange rejser i Danmark også har
kørt på vej en fra Korsør til København,
skriver4), at der på denne vej bestandig
er bomme, hvor enhver rejsende må be
tale, ,,og Vee den! der vover at jage for
bi”. Det er ellers et slemt arbejde at være
bombetjent, siger han videre, ,,især paa
denne store Landevej, thi der kan ikke
soves rolig noget Kvarter om Natten, for
nemmelig for de idelige Torvevogne med
Korn, Smør, Kalve, Brænde; thi de kiøre
meest om Natten for at naae Kjøbenhavn
i Dagningen.”

Fig. 9.
Takstbestemmelser
i vejforordningen
af 1842
for hertugdømmerne
Slesvig
og Holsten.
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Lltr. A.

a) ebern tr dema

Litra A. trffci ,aa 1)ibt )aiir

ø 1be paa bc rerp. arifaifer,

ubtrfte i fftiner.

Fig. 10. Den i regulativ af 1859 for de chausserede hovedlandeveje i Slesvig anordnede kvitterings
seddel.

Om forholdene i Nordsjælland skriver
Eiler Nystrøm5), at forpagterne her, navn
lig i begyndelsen, var lige så ivrige efter
at forøge indtægterne som de vejfarende
for at slippe fri for at betale afgift eller
at komme igennem så billigt som muligt.
Kunne man ikke blive enige, blev bom-
men slået ned, indtil de rejsende blev ,,ri
melige”. Kort efter at bommen ved Geels
Skov blev opsat i foråret 1786, begyndte
klagerne. Ejerne af de store lyststeder i
Søllerød var misfornøjede med, at forpag

/
/

7z .z- ._... ae.iJ--,

‘‘

Frg. 11. Tegn til fri passage af bommene. Ca.
1820.

terne lod dem betale, når de drejede af
umiddelbart før hans bom og ikke kørte
igennem. Men også på anden måde var
der idelig tvistigheder, f. eks. om takst-
klassen, og besværinger fra bommanden
f. eks. over at posterne tager fremmede
køretøjer med som ,,bivogne”.

Om kulsvierne, der holdt til i egnen
omkring Grib Skov, fortæller en anden
forfatter6), at det kunne ske, at en kul
svier, der ville hævne sig på bommanden,
varmede en skilling i sin pibe og så ved
hjælp af sin uldvante trykkede bomman
den den glødende mønt i hånden.

Et eksempel på, at utilfredsheden lige
frem har udartet til håndgribeligheder, fo
religger fra bommen på Amager, der be
gyndte sin virksomhed i 1790. Den første
bommand her klager over, at hans karl
får prygl i stedet for penge, og at bomhu
set bliver bombarderet med sten7). Ellers
er tildragelserne af mere godartet natur.

Fra bommen ved Damhussoen berettes8)
således, at bønder, der skulle passere bom-
huset, ventede et par timer, indtil lyset var
blevet slukket i bomhuset for så at jage
forbi i en fart. På samme måde lurede
bønderne ved bomhuset, når fåreflokkene
skulle drives til græsning på Saltholm. Det
hændte dog, at bommanden var den klo
geste og blot ventede på, at bønderne skul
le komme frem. I et memoireværk for
tæller forfatteren9), der som dreng i slut
ningen af 1860’erne var med til at drive

_____

IilLi113.

enne ebbeL
aufeet,vm nnber

titing.

cere ncrrnefte
bøbett 8e’

4. tduberup b is..

/
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lam ind til København fra egnen vest for
Roskilde, at de ved Baldersbrønde skulle
betale afgift for lammene. ,,Når bom-
manden så os, lukkede han derfor bom-
men ned og spurgte, hvor mange lam vi
havde. Så sprang en af de mere øvede
roskildedrenge frem og sagde rapt: Det
ved vi ikke, De kan jo selv tælle dem”.

Fra de fynske bomme er fremdraget
mange tilfælde af tvistigheder’0), hvoraf
enkelte skal nævnes. En husmand ville
ikke betale bompenge for tørv, men bom-
manden erklærede, at husmanderi havde
hentet tørvene i et andet sogn, og at der
derfor skulle betales bompenge. En brand-
direktør ville ikke betale bompenge, idet
han påberåbte sig, at han kørte i embeds
medfør, mens bommanden gjorde gælden
de, at der skulle betales, da det reelle var,
at det var brauddirektørens søn, der kørte
med korn og smør. Sagen blev afgjort så
ledes, at branddirektøren blev fritaget, når
han selv kørte, men at der skulle betales,
når sønnen kørte. Nogle forældre, der bo
ede i Bolbro, klagede over, at de, når de
i dårligt vejr med sne og regn kørte bør
nene til og fra skole, skulle betale bom-
penge både ved hen- og hjemkørslen på
turen med den tomme vogn. Rentekamme
ret fritog dem for betaling. Mange klager
fremkom over, at der på visse strækninger
skulle betales for for mange passagerer. I
Ubberud klagede man f. eks. over at skulle
betale bompenge ved 2 bomme for blot at
køre i mil til Odense o.s.v.

Også i aviser spores utilfredsheden. I
..Politivennen”lI) skrev en mand i 1803:

,,Jeg boer i Fredriksberg Bye og er Jord
bruger, paa fri HovedGaards Taxt; Jeg
holder Heste og Arbejdsvogne som en an
den Proprietær, med disse henter jeg
Brænde fra Skovene, Tørv fra Tørvemo
serne m. m. paa nogle Mile herfra, kort,
disse Vogne ere simple Vogne med Vogn
fielle paa med 2 Heste for; Af en saadan
Vogn paastaar Bomforpagter-Karlene alle
vegne heromkring 2 SS. Passagepenge,

naar af en ligesaa god og ligesaa godt be
spændt Bondevogn erlægges kun 1 ss. —

I disse Dage kører jeg med 3 saadanne
Vogne efter Brænde igjennem 4 Bomme,
dette giør 2 ss. pr. Vogn frem og tilbage
3 Mk., istedet for 24 ss. naar det var i ss.
pr. Vogn”.

Han tilføjer ,at han har læst, at ved en
af højesteret pådømt sag er forpagterne af
Damhusbommen og Vridsløselille bom ved
Roskilde kro blevet dømt til at tilbagebeta
le proprietæren på Bentzonsdal den skil
ling, de i lang tid havde oppebåret for me
get i passagepenge og samtidig blev kendt
uberettiget til at tage mere end i ss. af en
sådan med 2 heste bespændt vogn. Samti
dig håber han på, at han ved bladets bi
stand kan få sin ret ved nævnte bomme.

Mange sager af mere principiel karak
ter blev bragt frem til rentekammeret og
senere til indenrigsministeriet. I skrivelse
af 28. september 1822 afgjorde rentekam
meret således adskillige spørgsmål om fri
tagelse for betaling af afgifter, som f. eks.
for vogne læssede med gødning. I 1843

udtales det, at bompenge skal betales
af vogne med permitteret eller indkaldt
mandskab. I indenrigsministeriets skrivelse
af 12. januar 1850 udtales det, at en di
striktslæges amanuensis er fritaget, men
ikke medlemmer af amtsråd og sogneråd,
og i 1856, at bompenge ikke skal betales
for distriktsheste. I justitsministeriets skri
velse af 20. marts 1852 udtales det, at
prokuratorer i offentlige sager ikke er fri
taget osv.’2).

Til belysning af, hvor nøjereguende
man var med opkrævning af bompenge
også i den senere periode skal anføres
nogle eksempler. I det ene tilfælde havde
bomforpagteren ved Nyholte bom afkræ
vet og fået betalt af 18. bataillon i Hel
singør et beløb af 36 øre for 4 vogne,
som af bataillonen var blevet brugt i ef
teråret 1880 under dens march til og fra
kantonnement. Bataillonen fandt imidler
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tid ud af, at beløbet vist ikke burde være
betalt — og ved amtsrådets medvirken fik
den måneder senere beløbet tilbagebe
talt. I det andet tilfælde klagede en bom-
mand i 1884 over, at en officer af gene
ralstaben ikke ville betale bompenge, når
han i uniform passerede bommen. Ved
forhandling med krigsministeriet blev det
klarlagt, at officerer i uniform, men uden
sabel, skulle betale, mens betaling ikke
skulle finde sted, hvis officerer passerede
med sabel; undtagelse gjaldt dog for offi
cerer af gardehusarregimentet, som i hen
hold til en skrivelse fra 1792 var fritaget
-. selv om de ikke havde sabel på.

At bomhuset også kunne danne rammen
om uhyggelige og dramatiske begivenhe
der vidner en beretning fra 1838, der for
tæller, hvad der skete natten mellem den
9. og 10. juli ved bommen ved Asminde
rup udenfor Kalundborg. Der hændte føl
gende: Tre mænd, der havde hørt rygter
om, at bommanden skulle være en holden
mand, besluttede at rydde ham af vejen og
røve hans penge. De indfandt sig nævnte

nat ved bomhuset, kaldte bommanden ud,
og da denne, som havde ligget i dyb søvn,
endelig kom ud, slog en af de tre mænd
ham straks ned, kastede ham på hovedet i
brønden og drog bort med hans penge,
ialt ca. 220 rdl. Allerede næste dag blev
de alle pågrebet. Efter en langvarig og be
vismæssig vanskelig retssag faldt høj este
rets dom: Morderen blev dømt til at have
sit liv forbrudt — dog skulle hans hoved
kun blive på stagen 3 X 24 timer — mens
de to andre, som skulle overvære hen
rettelsen af morderen, skulle hensættes i
,,rasphuset” på livstid’3).

Scenen for alle disse begivenheder var
bommen ved bomhuset. Desværre er det
— bortset fra de sønderjydske — kun et få
tal af disse huse, der er bevaret, og kun
få kendes fra billeder. Mens de første
bomhuse — som ovenfor nævnt — altid til
hørte bommanden, tilhørte husene efter
forordningen af 1786 i nogle tilfælde
bommanden, i andre tilfælde vejvæsenet.

Rettigheden til bompengenes opkræv.
ning blev overdraget til den, som var højst-

Fig. 12. Bomhuset fra Langeskov, bom nr. 2 på vejen fra Nyborg til Middelfart. Bomhuset er nu
opstillet i landbygningsmuseet ,,Den fynske Landsby”, Odense.
Billedet stillet til rådighed af Historisk Samfund for Fyens Stift.
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bydende ved de auktioner, som blev af
holdt over forpagtningen. Auktionsvilkå
rene blev fremlagt på herredskontoret og
auktionen blev bekendtgjort ved kirke-
stævne eller gennem avisen. Med den høj
estbydende blev afsluttet en kontrakt, hvori
alle nærmere vilkår for hvervet som bom-
forpagter var anført. Når forpagteren fra
trådte, skulle der afholdes syn over hus og
bom samt foretages en beskrivelse, så det
kunne ses, om alt var afleveret i den stand,
hvori det var modtaget. Disse beskrivelser
giver et godt indtryk af husenes indret
ning og udseende. Som eksempel skal gen-
gives en beskrivelse af bomhuset ved Bal
dersbrønde, optaget i anledning af indsæt
telse af en ny forpagter den 1. april 1868.
Det hedder heri:

,,Bomhuset, som blev besigtiget, fandtes
at bestaa af en ældre Del og en nyere, kun
3 Aar gammel, Del. Den nyere Del inde
holder 2 Værelser og et Køkken samt en
Forstue; det ene Værelse har 2½ Fag Vin
duer, det andet Værelse 1 Fag og Køkke
net i Fag Vinduer; alt er forsynet med
Gipsioft, begge Værelser med Brædde
gulv, og Køkkenet med Flisegulv; i For
stuen er Tegltag (uden Loft) og Brostens
gulv; der findes i Forstuen 2 Stk. malede
Udgangsdøre, i Stuerne og i Køkkenet til.
sammen 4 malede og lakerede Døre; Væg
gene ere pudsede og malede med Vand-
farve; i den store Stue findes i Kakkel

ovn, og i Køkkenet findes en Anretning
med Skab, en Jernvadsk, en Tallerken-
række og en Hylde, Alt malet; over denne
nyere Del af Huset findes Tegltag og
Bræddeloft.

Den ældre Del indeholder en Stue, et
Kammer og et Materialkammer; i disse
findes 5 Fag Vinduer i alt og 2 Døre, Alt
malet; i Materialkammeret findes i ud
vendig Dør; her er Bræddeloft og Bræd
degulv undtagen i Materialkammeret. hvor
der findes Stenguiv og intet Loft; over
denne ældre Del af Huset findes Straatag.

Den nyere Del af Huset er Grundmur,
den ældre Del er Mur i Bindingsværk. Til
Bomhuset hører en Bom og en Taksttavle”.

De rådgivende provinsialstænder
og bommene

Den utilfredshed med bommene, der al
lerede kunne spores i de mange klagesager,
kom snart åbenlyst frem, Ikke engang 50

år efter udstedelsen af forordningen af
1786 blev der nemlig fremsat ønske om
hele bomindretningens ophævelse, og det
skete på en sådan måde, at man får et ty
deligt indtryk af, at det allerede da har
drejet sig om et længe næret ønske.

Spørgsmålet blev rejst i stænderforsam
ungen i Roskilde’4), hvor den deputerede
for ii. landdistrikt, Jørgen Mathiesen,
Husemose, allerede i stændernes første
samling i 1835 indbragte et andragende

Fig. 13.
Bomhuset ved
Baldersbrønde.
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om ,,Bornmenes Afskaffelse”. Hermed
begyndte stænderforsamlingens behandling
af bomsagen, som fortsattes i hver af de se
nere samlinger, og som foranledigede den
kongelige kommissarius Anders Sandøe
Ørsted til at sige, at ,,der er faa Sager, der
ere blevne discuterede saa mange Gange
og saa udførligen i Forhold til sammes
Vigtighed, som Spørgsmaalet om Bom-
mene”.

Hovedlinien i disse meget vidtiøftige
forhandlinger skal her kort trækkes op. I
det omtalte andrangende siges som ind
ledning.,, At Hovedlandeveienes Istand
sættelse har været til stor Gavn for dem,
som skulle befare samme, er en uomtviste
lig Sandhed. Landmanden, som bor i Nær
heden, har især en stor Gavn deraf, men
naar han først har istandsat Vejen, skal
han vedligeholde samme og siden betale
Bompenge, for at køre paa den af ham
selv istandsatte og vedligeholdte Vei. Dette
synes ej billigt”.

Andragendet gennemgår derefter ulem
perne ved bommene og siger blandt andet
følgende: ,,Der ere mange Byer og Gaarde
saaledes beliggende, at Beboerne neppe
kiøre 100 Favne, førend de dreje af paa
Biveie eller mindre Landeveje. Det har
ogsaa ofte været Tilfældet, at den Rej
sende, som har haft et Ærinde ved Siden
af Hovedlandeveien, er bleven anholdt af
Bomforpagteren, som troede, at han ville
kiøre udenom Bommen for at blive fri
for Bompenge. Det er fremdeles ubehage
ligt for en Reisende at skulle holde stille
ved Bommen og ofte vække Bomforpag
teren om Natten.”

Dernæst fremhævedes det urimelige i,
at beboere langs hovedvejene altid skulle
betale bompenge, da de nu engang boede
ved hovedvejen, mens beboerne ved de
mindre landeveje jo slap herfor, hvilket
måtte forekomme så meget mere stødende,
som beboerne langs hovedvejen tit oveni
købet skulle være med til at istandsætte de
mindre landeveje, og disse veje efterhån

den var akkurat var lige så gode som ho
vedlandevejene. Endvidere påpegedes det,
at hele ordningen var til stor gene for køb
stæderne, ikke alene fordi indbyggerne her
måtte betale bompenge, men også fordi
alle produkter, som indførtes til købstæ
derne ad hovedlandevej ene, blev dyrere.
Som sidste argument anførtes det uprakti
ske ved denne form for skatteopkrævning.
Det hedder herom: ,,Naar man antager, at
der til at opkræve Bompenge i de 24

Bomme fra København til Middelfart hol
des lige saa mange Oppebørselsbetjente,
saa er der vel neppe af Statens Indtægter
nogen mere bekostelig Incassation at op
vise end denne”.

Der blev nedsat en komité til at be
handle spørgsmålet, og efter langvarige
forhandlinger, hvorunder der blev givet
udtryk for betænkeligheder ved nedlæg
gelse af bommene nær ved København,
fordi bommene her gav så gode indtægter,
indgav forsamlingen petition om: at alle
bommene i Fyen nedlægges, at af alle
postbefordringer fremtidig erlægges passa
gepenge, som refunderes vej kassen gen
nem den kongelige postdirektion, at det
savn i vejvæsenets indtægter, som nødven
digt må dækkes, refunderes ved pålæg på
hartkornet i Fyen efter nærmere angivne
regler, og at, eftersom bomforpagtningerne
i Sjælland udløber, de da kun fornyes til
udløbet af den tid, på hvilken den længste
kontrakt løber.

Som svar herpå hedder det i en konge
lig kundgørelse af 19. september 1838,

der forelægges stænderne ved deres sam
mentræden samme år, ,,at Sagen stilles i
Bero til nærmere mod Udløbet af den
Tid, til hvilken de længste Bomforpagtnin
ger er afsluttede, nemlig 1. Maj 1844,

hvorhos det bliver at paase, at ogsaa i Sjæl
land alle Bomkontrakter da kunne udlø
be”. Sagen drøftedes påny i stændernes
tredje samling i 1840, hvor den behandle
des i forbindelse med spørgsmålet om en
revision af vejforordningen af 1793. Den
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3. Ved Kildebrønde
4. — Kagstrup
5. — ølby

Nr. På vejen fra Kage til Vordingborg

1837 1838 1893
Sølv Sølv Sølv

Rbd. ss Rbd. ss Rbd. ss
Nr. På Korsorvejen

1. Ved Damhuset
2. — Vridsløselille

3. — Baldersbrønde
4. — Roskilde
5. — Glim
6. — Boruphuset
7. — Ortved
8. — Ringsted

9. — Fjennerslevrnagle
10. — Sorø
11. — Kindertofte
12. — Slagelse
13. — Ormitsiev
14. — Korsør

Nr. På vejen fra Roskilde til Kalundborg

5. Ved Kornerup
6. — Lindenborg
7. — Elverdam
8. — Thostrup

9. — Tudse
10. — Kundby
11. — Snertinge
12. — Løgtved
13. — Asminderup
14. — Kalundborg

Nr. På Kagevejen

4.410. -.

2.640. —

1.468. 32
1.000. —

745. —

600. —

316. 64
596. —

321. —

480. —

236. 24
714. —

320. —

381. —

790. 32
380. —

505. —

370. —

363. 32
170. —

48. 32
73. 32

306. 32
866. 64

4.335. —

2.620. —

1.460. —

1.000. —

745.
600. —

300. —

619. —

342. 32
480. —

255. —

714. —

320. —

381. —

720. —

380. —

468. —

370. —

350. —

170. —

45. —

60. —

316. 64
880. —

4.335. —

2.620. —

1.460. —

1.000. —

745. —

609. 88
00,
619. —

353. —

480. —

255. —

714. —

320. —

493. 64

720. —

380. —

450. —

370. —

360. —

170. —

45. —

60. —

400. —

880. —

800. —

370. —

730. —

380. —

320. —

193. 32
109. 64
143. 32

61. 32
70. —

3.500.
2.620.
1.200.

550.
201.

276. -,

1.025. —
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716. 64 800. —

373. 32 370. —

663. 32 730. —

6. Ved Herfølge
7. — Thurebyholm
8. Paa Rode Mark

9. — Gisselfeldt Klosters Mark
10. Brøderup Mark
11. — Hastrup Mark
12. — ørslev Mark

Nr. På vejen fra København til Fredensborg

1. Ved Vibenshus
2. — Vangede

3. — Gjelte Skov
4. — Hirschholm
5. — Hillerød

Nr. På vejen fra Fredensborgvejen

til Helsingør

1. Ved Niverød
2. — Rortang

380. —

320. —

200. —

100. —

135. —

52. —

96. —

3.568. 32
2.680.
1.225. —

585. —

177. 64

286. —

1.018. —

380. —

320. —

200. —

100. —

135. —

52. —

87. 32

3.500.
2.620.
1.200.

550.
201.

279. 32
1.025. —
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Nr. På vejen fra Nyborg til Middelfart

nedsatte komité udarbejdede ovenstående
fortegnelse over forpagtningsafgifterne for
de bortforpagtede bomme på hovedlande
vejene i Sjælland og Fyn i årene 1837-39.

Det vil af fortegnelsen, som giver op
lysning om statens nettoindtægt af bom
afgifterne, ses, at indtægten af bommene
på Fyn var ganske minimal, mens indtæg
terne af bommene i Københavns umiddel
bare omegn var af betydelig størrelse.

Resultatet af behandlingen af sagen i
1840 var, at forsamlingen i sin betænk

ning indstillede, at bomme efter 1844 kun
skulle opretholdes i omegnen af Køben
havn, og at de ovenfor omtalte ,,Chaussée
penge” fra samme år at regne skulle ind
føres overalt i riget og oppebæres ,,a)
hvad enten den Reisende, der skal udrede
dem, befarer Hovedlandevej ene eller an
dre Veje, b) af alle Poster, Diligencer og
deslige Vogne, som hidtil have været fri
tagne for at erlægge Bompenge”.

Foranlediget af disse forhandlinger lod
regeringen i 1842 forelægge stænderne

.onqe!i9 pribiteeret

etfini
77.

tinc, trotlcf og ulgft’e 2 ange om Ugen for 2 RIbIr. om 2laret af rz1ner & omp.

irbaen ben 25 epterncv 1827.

e tie ti b t g eve If er.
t .roncn 9ieginirnr fra i og og intil ben

6te £iober feift!ommnbe feLotagor felfer far.

bning i .ronterg 1nngo iie batterie t’c:
jenbrgerç fereb til fsinelen l1eafo! for lem ber
maatrc afne ot’tr (9on!IeL)auge [ig rranben.

.elftogser OlttICii1flLeL b. 21 q,tbr. 1827.
. .nnbfcn.

er t for a g tn ing.
Ei oerenfi1enimelfe nicb bet .engt. cnte!am.

nier Z’rbrc, bliocr rrhagrn ben 12 Zcto(’er ferfT:
!emmenbe, om orniibbagen .t. ii, E)er aa fmt
ftuen aflorbt Illurtion eotr orpagtningetr af 23on
ovn 9l. 2, eb ortang, na 3ejcn fra S?irfcr,
lolm til ScIfïngecr, attcrnatie i 3 å 10 2[av, fra
ifie )?ai 1828 at regne.

ronhorg Qfmtftue, ben 21 etemer 1827.
a fi ing.

Fig. 14. Meddelelse om bortforpagtning af bommene blev indrykket i de lokale aviser. Her ses
en annonce på forsiden af Helsingørs Avis fra 25. september 1827.

1. Ved Aaskov
2. — Birkende
3. — Fraugde Kjærby
4. — Odense Mølle Port
5. — Ubberup
6. — Tudsehuset
7. — Dybmose
8. — Indslev Taarup
9. — Valdby

[0. — Middelfart

180.
55.

385.
1.125.

365.
91.
68.
46.

147.
148.

180.
55.

385.
1.130.

365.
91.
68.
46.

147.
148.

180.
55.

385.
1.130.

365.
91.
68.
46.

147.
148.

Tilsammen: 33.288. 88 33.095. 64 33.304. 24
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udkast til en forordning angående bom
indretningens ophævelse uden for Køben
havns nærmeste omegn, og indførelse af
de såkaldte ,,Vejpenge”, der skulle betales
af de under befordringsvæsenet hørende
befordringsmidler m. m. i omtrent samme
omfang som foreslået af stænderne i den
ovenfor nævnte indstilling. Motiverne til
lovforslaget giver et godt indtryk af, at
det ikke er med urette, at bomindretnin
gen blev betegnet som en dyr form for
skatteopkrævning. Det anføres nemlig, at
nettoindtægten af de 45 bomme uden for
Københavns amt i 1841 i alt havde udgjort
18.663 rigsbankdaler, og da stænderne
regnede med, at de årlige opkrævnings
omkostninger ved hver af disse bomme
ville andrage Ca. 300 rbd., eller i alt
13.500 rbd., kom man til, at de vejfarende
i det nævnte år havde udredet i alt 32.163

rbd. Heraf fik det offentlige de 18.633
rbd. eller 58 %, medens resten, 42 %, gik
til bomforpagterne.

Selve lovforslaget indeholder bl. a. en
bestemmelse om, at der skal ydes den al
mindelige vejkasse en erstatning til dæk
ning af det tab i indtægter, som den fore
slåede ophævelse af de fleste af landevejs
bommene vil medføre. Forslaget blev også
forelagt stænderforsamlingen i Viborg,
men i begge forsamlinger var der afgjort
modvilje mod erstatningsbestemmelsen, da
man frygtede for, at den erstatning, der
skulle ydes, ville betyde en for stærk be
skatning af hartkornet. Stænderforsamlin
gen for Roskilde udtaler i sin betænkning,
,,at saafremt Erstatning for de ved Bom
indretningens Ophævelse formindskede
Indtægter for Vejkassen skulle anses nød
vendig, denne da søges ved Forhøjelse i

Fig. 15. Bomhuset ved Vangede. Mellem døren og vinduet skimtes den ophængte taksttavle.
Efter fotografi fra 1914 i Københavns Bymuseum.
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den Tarif, hvorefter saavel Vejpenge som
Bompenge” — nemlig ved de af bommene,
der efter forslaget stadig opretholdtes —

skulle erlægges”.
Svaret fra kongen er nedslående for

stænderne. Det hedder nemlig i den kon
gelige kundgørelse af 10. oktober 1844,

at da den erstatning, som ifølge det fore
lagte lovudkast skulle tilflyde vej kassen
til dækning af det tab i indtægter, som
ophævelsen af bommene vil medføre, er
frarådet af begge stænderforsamlinger, og
da vejvæsenet ikke kan undvære fuldstæn
dig dækning for dette tab, mens på den
anden side de ,.af Vore troe Stænder an
viste Midler, dels ikke ville betrygge denne
Dækning, dels i øvrigt ville være for
bundne med adskillige Betænkeligheder”,
saa vil det forelagte ,,ved Stændernes tid
ligere Forslag foranledige Lovudkast bort
falde, og vil, som Følge heraf, hele den
nuværende Bomindretning indtil videre

r
- h.

til.:

fri. Passagej
igj4nmm

MMN’
paa

Landeirejesje
-

.

I

. . .

Fig. Ui. Tegn til fri passage igennem bommen.
Ca. 1880.
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vedblive, saaledes som den i Anordnin.
gerne er paabudt”.

Hele aktionen endte således uden re
sultat.

Bompengenes afskaffelse

Der gik imidlertid ikke lang tid, før
sagen igen blev taget op. Ved grundlovens
givelse var jo nemlig muligheden blevet
åbnet for en gunstig løsning af bomsagen,
og allerede i den anden rigsdagssamling
i 1850/51 blev der fra privat side fremsat
lovforslag om nedlæggelse af bommene på
Fyn. Forslagsstillerne var 10 fynske rigs
dagsmænd, nemlig rigsdagsmændene for
Svendborg amts 1., 2., 3. og 5. valgkreds
samt for Odense amts 2., 3., 4., 5., 6. og
7. valgkreds. Det blev under rigsdagsbe
handlingen fremhævet, at afskaffelse af
bommene på Fyn var et stærkt og gennem
lang tid næret ønske, som skyldtes dels
den voksende irritation over generne ved
hele ordningen, dels følelsen af, at denne
form for beskatning ramte aldeles uretfær
digt.

Det fremgår af rigsdagsbehandlingen,
at bomindtægterne for enkelte af bom-
mene på Fyn var sunket til 30 å 40 rdl.
om året, således at bommandens familie,
som skulle leve af bompengene, ,,får langt
betydeligere indtægt end staten”. Det blev
- ligesom i stænderforsamlingen — nævnt,
at disse ubetydelige indtægter stod i mis
forhold til de udgifter, der var forbundet
med oppebørslerne.

Der var under behandlingen nogen util
fredshed med, at bomsagen skulle løses
alene for et enkelt område, da denne sag
jo dog havde mere almindelig interesse,
men man affandt sig med det, da forslag
stillerne oplyste, at når forslaget var f rem-
sat netop nu, var det, fordi alle de lø
bende kontrakter skulle fornys den kom
roende 1. april.

Forslaget gik i øvrigt glat igennem rigs
dagen, og allerede den 11. marts 1851

stadfæstede kongen ,,Lov om Nedlæggelse
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Fig. 17. Taksttavle fra 1875 med Christian IX’s monogram.

(Københavns Bvmuseum).
Fra I. januar 1875 blev passagepengene opkrævet i øre.
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Fig. 18. Plan fra 1901 over bomhuset ved Lundehussøen. Som følge af indlemmelse i København
af en del af Helsingørvejen blev bom nr. 1 flyttet ud til amtsskellet ved Lundehussøen, og et nyt
bomhus opført her efter den viste tegning.

af Bommene i Fyen”. Det hedder i loven,
at alle bomme på hovedlandevej ene i Fyn
skal nedlægges fra 1. april 1851 at regne
imod en årlig erstatning af 1800 rdl. Den
ne erstatningssum pålignedes Fyns stifts
købstæder og landdistrikter i forhold til
hartkornet og skulle indbetales i den al
mindelige vej kasse efter nærmere fastsatte
bestemmelser.

Få år efter kom rigsdagen atter til at
beskæftige sig med bomsagen. Et af folke
tingets medlemmer, rigsdagsmanden for
Holbæk amts 4. valgkreds, indbragte den
27. oktober 1853 et forslag til lov om
nedlæggelse af bommene i Sjælland med
undtagelse af dem, som findes på Gammel
Københavns amt. Argumentationen var her
den samme, som blev fremført til støtte

f... 5..’
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for loven af 1851, nemlig de store ulem
per for de vej farende og de ringe bomind
tægter i forbindelse med de store udgifter
ved opkrævningen. Helst ville man have
nedlagt samtlige bomme, men de store
indtægter for bommene på Købnehavns
amt talte imod nedlæggelse af bommene
her. Det blev under behandlingen oplyst,
at samtlige sjællandske bomme på det tids
punkt årligt indbragte i alt 29.282 rdl.
76 ss. Af dette beløb indkom 13.442 rdl.
4 mk. 12. Ss. fra de 35 bomme uden for
Gammel Københavns Amt, mens de 6
bomme i dette amt indbragte 15.840 rdl.,
der fordelte Sig således på de enkelte
bomme:

Bommen ved Damhuset: 3.425 rdl.
—

— Vridsløselille: 1.730 —

— — Baldersbrønde: 630 —

—
— Vibenshus: 4.600 —

— Vangede: 3.105 —

—

— Gjelte Skov: 2.350 —

Heller ikke dette lovforslag gav anled
ning til større diskussioner, og den 15.

april 1854 blev lovforslaget ophøjet til
lov. Loven fastsatte, ligesom loven af
1851, en erstatning til vejkassen, her 9000

rdl., som skulle udredes efter lignende
regler som i loven om de fynske bomme.
Det økonomiske mellemværende mellem
de pågældende kommuner og statskassen
ordnedes endeligt ved loven af 21. juni
1867 om bestyrelsen af vejvæsenet, idet
det i denne lov bestemtes, at opkrævning
af erstatning for de nedlagte bomme i Fyn
og Sjælland nu skulle bortfalde.

Bommene på Gammel Københavns amt,
nemlig de 6 foran nævnte bomme

— 3 på
Roskilde landevej og 3 på Helsingørvejen
— samt bommen på Amager og bommen
på Strandvejen, fortsatte deres eksistens,
men dog under stadig modstand. Mod
standen kom igen frem på rigsdagen un
der behandlingen af loven af 1867
om hovedlandevejenes henlæggelse under
amtsrådene, idet der rejste sig røster for
nu at få disse bomme nedlagt. Sagen måtte
dog opgives, idet det blev gjort gældende,

at bommenes nedlæggelse ville være for
bundet med alt for betydeligt indtægtstab
for amtsrepartitionsfonden.

For passagen af disse sidste bomme ud
færdigede indenrigsministeriet i 1874 et
nyt takstreglement. Det blev suppleret ved
ministeriet for offentlige arbejders be
kendtgørelser af 18. april 1904 og 22.

december 1906 med takster for motorkø
retøjer, hvorefter det endelige — og sidste
— takstreglement så således ud:

Arbejdsvogne, Arbejdsslæder, Torvevogne
Torveslæder, Kasser med 2 Hjul, naar
der findes kun ét for Kudsken bestemt
Sæde (Brædt), med 1 eller 2 Heste

Samme Vogne (Slæder, Kasser) med flere
end 2 Heste

Samme Vogne (Slæder) og iøvrigt alle
åbne Vogne af lignende Slags, som for
uden det for Kudsken bestemte Sæde er
forsynede med et eller flere Sæder med
Rygstød, samt

Fragtvogne og Vogne, der benyttes til Fragt
kørsel, med 1 eller 2 Heste

Samme Vogne (Slæder) med flere end 2
Heste

Vogn med 2 Hjul (Gig, Karriol, Dogkardt
m. fI.) med i Hest

Kane med 1 eller 2 Heste
Kane med flere end 2 Heste
Droske med 1 Hest (aaben eller tillukket)
Firhjulede Personvogne uden Indretning til

at lukkes (Jagtvogne, Skolevogne, Chara
banc m. fI.) med 2 Heste

Samme vogne med flere end 2 Heste
Firhjulede Person-Motorvogne uden Indret

ning til at lukkes samt f jr- eller femhju
lede Motorcykler

Firhjulede Personvogne med Indretning til
at lukkes (Karet, Wienervogn, Landauer,
Droske, Charabanc m. fI.) med 2 Heste

Samme Vogn med flere end 2 Heste
Firhjulede Person-Motorvogne med Indret

ning til at lukkes
Firhjulede Vareautomobiler uden Indret

ning til at lukkes
Firhjulede Vareautomobiler med Indretning

til at lukkes
Blokvogne med 2 Heste
Blokvogne med flere end 2 Heste
Transportvogne med Maskiner med 2 Heste
Samme Vogne med flere end 2 Heste
Person-Omnibusser med 2 Heste samt Per

son-Motor-Omnibusser

øre

4

8

8

15

8
8

15
10

10
15

10

16
20

16

10

16
8

15
25
35

25
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Samme Vogne med flere end 2 Heste . 35

Motor Omnibusser til Fragtkørsel 33

Flyttevogne, Flytteomnibusser med 2 Heste 25

Samme Vogne med flere end 2 Heste 35

Sporvogne med 2 Heste 25

Samme med flere end 2 Heste 35

Vej lokomotiver 25

Vogne, der trækkes af Vejlokomotiver ... 15

Dampomnibusser 35

Ridende 4

Heste, Æsler, Hornkvæg 4

Svin, Geder, Faar, Lam 2

Da motorkøretøjerne begyndte at gøre
sig gældende på landevejene, blev den
fortsatte opretholdelse af bommene mere
og mere uholdbar. Imidlertid lykkedes det
i 1914 at tilvejebringe et grundlag for af
gifternes bortfald, idet der på initiativ af
Københavns Amts sognerådsforening blev
truffet aftaler mellem Københavns og Fre
deriksberg kommunalbestyrelser, Køben
havns amtsråd, Gentofte sogneråd samt
forskellige sogneråd på Amager, hvorefter
opkrævningen af bompenge kunne ophøre
fra den 1. april 1915.

Både Københavns magistrat og Køben
havns amtsråd søgte om ministeriet for of
fentlige arbejders godkendelse af de trufne
aftaler. Ministeriet forelagde herefter rigs
dagen et forslag til lov om ophævelse af

bompengeafgift på landevejerte i Køben
havns amt og ved Amagerbommen fra ud
gangen af marts måned 1915. Forslaget
blev ophøjet til lov d. 29. december 1914.

Den 31. marts 1915 var sidste dag,
bompenge blev betalt i Danmark. Bom-
husene blev nu solgt eller nedrevet — og
den sidste rest af den gamle bomindret
ning fra generalvejkommissionens første
dage var definitivt forsvundet.

De bomme, der er behandlet i det fore

gående, er udelukkende de egentlige ian
devejsbomme. Foruden disse bomme har

der gennem tiderne eksisteret andre bom
me, der tilsigtede andre formål end lande

vej sbommene gjorde. Af sådanne bomme

skal nævnes kongevejsbommene, som var

opstillet ved kongevejenes skæring med de

almindelige veje, og som tilsigtede at for

hindre færdslen fra disse sidste i at kom

me ind på kongevejenel’. Endvidere ac

cisebommene, der var opstillet ved lande

vejenes indføringer i kobstæderne; her

skulle den særlige konsumptionsafgift ac

cisen betales ved acciseboden hos de for

hadte ,,posekiggere”. Foran Københavns

porte måtte ved byens bom erlægges de

såkaldte port- eller passagepengel6.Ved

mange broer skulle tidligere betales en

Fig. 19. De sidste bom-
penge betales. Avisbillede
af bommen ved
Lundehussøen den 31.
marts 1915.
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Rør og andre betonvarer

Niels Hansens Sønner, ViO efrer OS 400

B ETONVAR E- OG S KÆ RVE FABRIKER Vaskede støbematerialer

Vejmaterialer til
VIG 19 250

alle formål

Udlægning af
asfalterede vejmaterialer

i

\,

I

Jord- og

vejarbejder

Beton og

jernbeton

OVE ARKIL A/

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Telefon *22945

Vejmaterialefabrikker:

AGG ERSU N D, tlf.25

LØG UMGAARD,

tlf. Løgumkloster 43525

SKIVE, tlf.1272

VOIENS, tlf.41200

SLESVIG, tlf.Jagel 29

KIEL, tlf. 71911

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfaltemulsion, pulverasfalt samt Øvrige
specielle asfaltprodukter

UDFØRER: Støbeasfaltarbejcjer, entreprenørarbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmaterialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner
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Anders Bach A/s Entreprenør- og ingeniørfirma

Havnens Nordside
Vejle

Tlf 386 (2 linier)

Alt betonvarer D. S. 400

Bygningsmarerialer
Cement, terrazzo, tagsten
Væg- og gulvfliser ccc.

KAJ BUNDGAARD Als

Aalborg 28301

Bodilsvej 16 . Hasseris

A/ Fyns
Vej mate ri a lefa b ri k
(Metras)

ODENSE 131502

Vejmaterialer Vejtjære Asfaltemulsion
Tæppebelægninger

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY A(S

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 87716

SKAFTE-HANSEN
Entreprenør

Holmegaard” Hjørring
Telefon 1422

Asfaltering. Tæppebelægninger
Reparation afveje
Jord- og vejarbejde
Kloakering Broarbejde Jernbeton

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg 277 73

»Nordmark pr. Gug

Telefon 33159
Telefon 3 32 59

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Dollerupvej 11

Aarhus Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer
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særlig afgift, brokorn, hvis opkrævning
ofte var overladt til private, som til gen
gæld skulle vedligeholde broenl7. Endelig
har der nogle steder eksisteret forskellige
private vejbomme. Sådanne bomme var op-

stillet ved indkørslen til private veje på
hvilke færdsel blev tilladt mod betaling
af en mindre afgift til brug ved vejenes
vedligeholdelse. Sådanne bomme eksisterer
enkelte steder endnul8.

KUder og bevissteder

1)C. L. Poulsen: Fuldmægtig i Rentekammerets
Kontor for Vejsager. Forsøg til en historisk Be
retning om Vejvæsenet i Danmark, Kbh., 1823.
(Manuskript i Rigsarkivet). — Knud Klem: Af

det ældre danske Vejvæsens Historie. General
vejkommissionens Virksomhed. Festskrift til

Knud Fabricius, 1945, 183—99.
2) Mads Iversen: Den økonomiske Udvikling i
Nordsiesvig, Sønderjyllands Historie for det
danske Folk, V, 1933, 460—61. 3) Tidende for
den tredie Slesvigske Stænderforsamlings For
handlinger, 1840, II, 178—199. 4) L. M. Wedel:
Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og
skjønneste Egne af de danske Provindser, andet
Hefte, 1803, 153—54. 3) Eiler Nystrøm: Fra
Nordsjællands Øresundskyst, 1938, 45354. 0)

L. Both: Kulsvierne og deres nærmeste Omgi
velser, 1868, 21. 7) Før og Nu, Historisk, To
pografisk Tidsskrift, 8de og 9de årgang, 1922—
23, 307. 8) Jul Pedersen: Rødovre Sogn, 1948,
312—13. 9) Fanny Fang: Handelsmand og Slag
ter, 1934, 117. 10) J. Høirup: Træk af fynske
vejes historie, II, Fynske Aarbøger, VI, 1956—
58, 213 ff. “) Politivennen, 1803, 22. hefte,
4382—85. 12) L. Hammerich: Dansk Lovleksi

kon. 1, 1900, 675. 13) Valdemar Møller: Fra
Svundne Dage, 1, 1930, 73—92. 14) Tidende
for Forhandlingerne ved Provinsialstænderne for
Sjælland, Fyens og Lolland-Falsters Stifter samt
for Færøerne, 1835-36 og følgende årgange. —

Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers
Historie 1830—48, I, 1931, 435, 554. ‘) Tor
ben Topsøe-Jensen: Af Kongevejenes Historie,
Dansk Vejtidsskrift, 1945, 2-12. 10) Villads
Christensen: København 1840—1857, 1912, 5—22,
497—501. 17) Retten til at oppebære brokorn er
bortfaldet ifølge 1. 29. december 1857. is) Un
der sidste verdenskrig bestemtes det ved inden
rigsministeriets bek. af 16. december 1940 at
alle private vejbomme skulle holdes åbne på
grund af de farer, de under mørklægningen
rummede for færdslen. Se nu færdselslov af 24.
maj 1955 § 57, stk. 5.

Ved udarbejdelsen er herudover benyttet år
gange af Stændertidende og Rigsdagstiden samt
arkivalier i Landsarkivet for Sjælland. Til af
snittet om udviklingen i Frankrig og England
er bl. a. benyttet: La Grande Encyclopédie, og
C. W. Scott-Giles: The road goes on, London,
I 046.
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Fra ministeriet

Matrikulære ændringer ved nedlægning af
landevej

En amtsvej inspektør har udbedt sig en ud
talelse vedrørende forståelsen af vej besty
relseslovens § 12, stk. 4, med henblik på
nedlæggelse og overgang til privat fælles
vej af en strækning af en landevej.

I en over sagen afgiven erklæring ud
talte matrikeldirektoratet over for vejdi
rektoratet, at det som offentlig vej aflagte
areal i henhold til ovennævnte lovbestem
melse enten må matrikuleres særskilt eller
inddrages under de tilgrænsende matrikel
numre, samt at det måtte bero på en mis
forståelse, dersom vedkommende landin
spektør havde fået en anden opfattelse
ved en telefonsamtale med matrikeldirek
toratet.

Vej direktoratet kunne ganske henholde
sig til matrikeldirektoratets fortoikning af
den omhandlede lovbestemmelse.

Beskadigelse af vandledninger ved vejarbejde

En advokat har til brug for en verserende
retssag udbedt sig oplysning om forståel
sen i vejbestyrelseslovens § 57, idet der
under sagen var opstået strid mellem et
vandværk på den ene side og et sogneråd
på den anden side om, hvem der skulle
betale for reparation af nogle vandværket
tilhørende vandledninger, som var anbragt
i en af sognerådet bestyret bivej, og som
var blevet beskadigede under udførelsen
af et af sognerådet iværksat arbejde med
regulering af den pågældende vej.

Det fremgik af sagen, at der i oversla
get over udgifterne vedrørende det pågæl
dende arbejde, til hvis udførelse der ydes
tilskud af beskæftigelsesmidlerne, var med
taget en udgift på 8.000 kr. til ombygning
af selve vandværket, men at der i oversla
get ikke var medtaget udgifter til flytning

eller reparation af de i vej arealet anbragte
vandledninger.

Det fremgik endvidere af sagen, at
vandledningerne knustes under tromlear
bejdet ved regulering og sænkning af vej
banen.

Vej direktoratet svarede, at bestemmelsen
i vejbestyrelseslovens § 57, stk. 1, efter
vej direktoratets opfattelse ikke fandt di
rekte anvendelse i den foreliggende sag,
der efter det oplyste alene drejede sig om
beskadigelse af ledninger under udførelse
af et vejarbejde. Spørgsmålet om, hvem
der skulle betale udbedringen af skaderne
på vandledningerne, måtte i mangel af
særlig overenskomst som vedrørende an
vendelse af dansk rets almindelige erstat
ningsregler henhøre under domstolenes af
gørelse.

Vedligeholdelsen at en almen vej

4 lodsejere har beklaget sig over vedlige
holdelsestilstanden af en almen vej i en
købstadkommune i Sønderjylland.

Byrådet oplyste over for vejdirektoratet,
at den pågældende vej, som er særskilt
matrikuleret, og hvis arealer ejes af kom
munen, ikke er optaget i vej registeret og
derfor ikke er en offentlig vej i vejlov
givningens forstand. Byrådet oplyste end
videre, at rådet var villigt til at optage for
handling med lodsejerne om, hvorledes
der skulle forholdes med vejen.

Vej direktoratet svarede, at reglerne i
vejvedtægten om private vejes istandsæt
telse og vedligeholdelse efter ministeriets
opfattelse analogt kunne anvendes med
hensyn til vej ens istandsættelse og fremti
dige vedligeholdelse, og såfremt en del af
vejen blev overtaget som offentlig, måtte
bidrag på de tilstødende grunde til vej ens
udbygning kunne pålægges efter analogien
af reglerne i vej vedtægten om bidrag fra
lodsejerne ved overtagelse af private fæl
lesveje som offentlige.
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sLÅ M ASK I N EN
for de
mest

krævende
arbejder

ENTREPRENØR. VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ. TELEFON 149

Vejmaterialer Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

Betonvarefabriken

»LØVE N

er fuldstændig moderniseret og rationaiiseret
Både stor VIHY og junior
og air i vibration
Trekanten nr.20 erhvervet i 1926

Tlf. 40 Svinget
Tlf. 240 privat
Vardevej 9, Skjern

AKTIESELSKABET

De daNske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STR0YBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

MIDTJYDSKE
BETONVAREFABRIKER

Tlf. Herning 464 - 465
Lind 45

Lager af A mrk. betonvarer

Kontor: Vardevej
HERNING
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ILLUSTRERET TERMINOLOGI
for

UDSTYR TIL

KONTINUERLIG NÆRTRANSPORT

På tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk og svensk

udgivet af

Federation Européenne de la Manutention

Bogen er illustreret med specialtegninger i tilknytning

til den anvendte terminologi, der omfatter

1. Kontinuerlig nærtransport af styrtgods:

Laste- & lossemateriel

Siloer

Transportører & elevatorer

H ængebaner

Diverse udrustninger

2. Kontinuerlig nærtransport af stykgods:

Drevne transportører og elevatorer

Tyngdekraftstransportører

Diverse udrustninger

Stikordsregister, på samtlige sprog, er medvirkende til en hurtig orientering

Format 15,3<21,3 cm, 63 sider, indb. Pris kr. 8,oo

I kommission hos

TEKNISK FORLAG
Vester Farimagsgade 31, København V BY 9288
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PULVERASFALT. STØBEASFALT. MACADAMASFALT

. Pulverasfalt

Rubit og

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

Afs DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade . København SV * Telefon *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 871188 Telefon 33844 Telefon 123681

Brabrand Vognmandsforretning
v/ Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 60041
Levering af Grus og Stenmaterialer

til saavel Bygnings- som Gade- og Vejarbejde.

Entreprenørkørsel med Vogne

fra 3 til 15 t samt Traktor.

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord. & vejarbejder. Slagger. Overfladebehandling med varm asfalt



min i-bu Ildozer

UDSKIFTELIGT

ARBEJDSUDSTYR

hydarufiske løfteanordninger
bulidozerblad
skråtstilleanordning
oprivningsanordning
dybdeske - forskellige bredder
læsseskovi
tænder for læsseskovl
træksp ii
påhængsanordning
vekselplov
kultirotor
ummipolstring for larvefodsbælter

ideel til planering

oprivning opfyldning gravning læsning . snerydning . intern transport

FORLANG TILBUD REFERENCER DEMONSTRATION

A. EDM. HANSEN
Ingeniør- og Handeisfirma

Eneforhandler for Danmark

Købmagergade 22 - København K - Central *1 4777

SKANDINAVISK BODTRYK


