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Lidt om færd og færdsel på danske landeveje, belyst af

ældre lovbestemmelser og samtidige skildringer

Af auditør under ministeriet for offentlige arbejder T. Topsøe-Jensen

Samkvem mellem mennesker og forbin

delse mellem beboede steder er lige så

gammel som menneskeslægten selv. Man

har opsøgt andres bopladser, har rejst til

dem, foretaget det, som på oldnordisk

kaldes en »fe&. Af »fe&< er ordene

»færd«, at »færdes« og atter ordet »færd

sel< afledt. Uendelig langsomt er dog ud

vik-lingen af hine primitive tiders samkvem

gået — og først langt op i tiden har færds

len taget et sådant omfang, at der er be

gyndt at danne sig visse sædvaner for,

hvorledes den skulle ordnes. Og først end

Sct. Lance ntius uddeler

gal’er iii »tr)gleren. Lau

rentius var de fattiges
helgen. Da man under
en kristeaforfolgelse ville
tvinge ham til at udle—
i’ere kirkens skatte, sam
lede han sine fattige om
kring sig og sagde: Se,

her er kirkens skatte, Der
efter lad man ham o,’i
komme på pinefuld måde.
Efter J. Kornerups akla

rel af kalk maleri i Draa

by kirke.

nu senere er den blevet gjort til genstand

for lovgivning.
Naturligvis skal man ikke vente at finde

færdselsregler i vore middelalderlige love

eller andetsteds i den ældre lovgivning.

Det er jo nu engang lovgivningens lod

først at træde til, når de tilstande eller de

fænomener, der nødvendiggør en lovgiv

ning, har varet eller eksisteret en vis tid.

Men færdslen ad de gamle veje har stillet

de vejfarende over for mange andre end

de rent færdselsmæssige problemer — veks

lende fra århundrede til århundrede. Disse
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På de følgende sider skal de vigtigste af
de love, der i nævnte henseende har inter
esse, omtales.

problemer er efterhånden blevet taget op
af lovgivningen, og en gennemgang af den
danske lovgivning gennem tiderne vil vise,
hvilke vanskeligheder de skiftende tiders
vejfarende har haft og tillige afspejle ikke
alene de skiftende tiders retsopfattelse, men
også sider af disse perioders kulturelle
forhold.

Middelalderens århundrede
Færdsien

Som et mangefarvet billede fremtræder
middelalderens færdsel for vore blikke,
rigt nuanceret fra det triste grå til det
mest farvestrålende.

Mange slags folk sås på vejene, og ofte
har færdsien været stærk. Vogne brugtes i
almindelighed ikke til rejser. Folkevisens
»karm eller »hængende karm — som
ikke var en ophængt eller affjedret vogn,
men blot en vogn, hvori var ophængt gar
diner — brugtes mest af kvinder, mens
mændene red. Fragtvogne var derimod al
mindelige, de anvendtes til transport af
handelsvarer sydpå ned gennem Jylland
eller til de store udskibningshavne, i den
tidlige rniddelalder navnlig Slesvig, og se
nere Ribe. Også til transporter til de store
markeder, som blev afholdt en gang om
året i alle større købstæder, kom vogne
kørende. Særlig berømt var Skånemarke
det, hvortil folk stævnede fra hele Dan
mark, ja, fra store dele af Nordeuropa.
Og ind til købstædernes ugentlige torve-
dage kom bønderne fra de omliggende
landsbyer med deres »pindevogne< fulde
af gårdens produkter, korn, kød, huder,
tørv osv.

Herremændenes ridt over »vildene hede
indgår ofte i folkeviserne. Under ledsagel
se af væbnede svende med blinkende våben
og skinnende skjolde dundrede de af sted
til kongens gård eller til herredag:

Sådanne rytterflokke er afbildet på kalk
malerierne, som også gengiver herremæn
denes ridt til falkejagt.

Til middelalderens vejbillede hørte også
kongernes og stormændenes rejser, som
foregik under ledsagelse af stort og prun
kende følge. Talrige bondervogne blev
opbudt, tyngende var disse »ægter for

Spedalske. Efter altertaz’le i Nationalmuseet.
Når de spedalske jdf;• i Sct. Jorgensgår
dene, var de døde for verden, men de mindst
angrebne kunne dog jise sig uden for gårdene
og indsamle almisser.
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rejseoptogene været. Det anes som i et
glimt gennem folkevisens strofe:

»Saa farvelig ganger de piber
imellem Roskild og Ribe.»

Ad de store jyske veje kom stude
prangere med deres flokke af kreaturer,
og overalt i landet færdedes gejstlige på
vej til eller fra bispesæderne eller klostre,
pilgrimme enten på vej til det hellige land
eller til de hjemlige hellige kilder. af hvil.
ke der i Danmark var over 600. Nærmede
man sig byerne, kunne man mode tigger-
munke og talrige betlere eller »tryglere<c,
som de kaldtes, og som efterhånden var
ved at blive en sand plage for de vej faren
de. Også de spedalske kunne man mode.
Københavns Stadsret af 1294 tvang dem
kun til at indtræde i de spedalskes hus,
hvis de ikke undgik offentlig samkvem
med andre, men i Kobenhavns stadsret af
1443 hed det, at ingen spedalsk måtte
blive i købstæderne, og dersom den syge
ikke frivilligt ville forlade byen, skulle
borgmesteren lade den ulykkelige føre til
den nærmeste Sct. Jørgensgaard.

»De red til den herredag,
alt om den sommer saa blide,
skonne saa var deres heste,
deres skjold skinner saa vide.»

Be erb;: et ryflerskare.
Kalkma.’eri i Al er/øse
kirke.

Peter Lolle siger, at »Ufej mand færdes
tryggelig om lande — og noget skal der
jo nok have været om det. Adskillige sagn
om roveriske overfald er overleveret, og
også folkevisen ved at berette herom.1)

Den fortæller om fru Mettelils tre døtre,
der på vej til højmesse mødte tre røvere,
som sagde til dem;

»Enten ville I være tre roveres viv,
eller vil I miste jert unge liv?»

men de gav dem til svar;

»Ikke vil vi være tre røveres viv!
langt hellere vil vi miste vort unge liv!»

hvorefter røverne dræbte dem.

Det var nok klogt, inden man gav sig

på rejse, at ofre lidt til de vejfarendes
særlige helgeninde, Sct. Gertrud; til hendes
dyrkelse var der rundt omkring i landet
oprejst små kapeller, og her kunne den
rejsende lægge lidt i offerblokken. Da
dronning Christine engang havde passeret
Lillebælt lagde hun — sikkert som tak for

god overfart — 4 skilling i Hellig Kors
blok uden for Middelfart, og da hun en
sommer nogle år senere skulle rejse fra
Korsør, fik hun sin kansler til at lægge
4 skilling i Sct. Gertruds bøsse. Det næv
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nes som Sct. Gertruds særlige nådegave,
at »de, som hende hædrer med gode gaver,
skulle ej fare vild efter herberg hverken i
live eller efter dødenø,2)

Den middelalderlige lovgivning

Men nu lovene, hvad siger de af inter
esse for vejfarende mand? D. love, der
her kan blive tale om er dels »landskabs
lovene, de love, der gjaldt for en enkelt
landsdel eller »land<ç dels byretterne eller
stadsretterne, der indeholdt de retsregler,
der var gældende for de enkelte købstæder.
Af landskabslovene er Jydske Lov en of
ficiel lov, givet af Valdemar Sejr på et
rigsmøde i Vordingborg 1241, mens de øv
rige, Skånske Lov, Valdemars sjællandske
Lov og Eriks sjællandske Lov er retsboger,
der hviler på private retsnedskrifter. Stor

interesse for vej færdsel havde de middel
alderlige love ikke. Ët er både landskabs
love og byretter enige om, og det er, at in
gen må spærre vejen. Jydske Lov siger, at
der til hver by skal føre fire veje, »de der
fra arilds tid har ført derhen, og dem maa
ingen spærre eller ødelægge; men den som
spærrer eller ødelægger dem, skal bøde tre
mark til kongen, og dog gøre vejen godt
farbar.<. Skånske Lov har en lignende be
stemmelse, og Valdemars sjællandske Lov
siger, at tremarks bøden skal betales af den,
der ødelægger en hovedvej med grav eller
plojning eller med gærde. At man har
lagt stor vægt på disse bestemmelser er
utvivlsomt, og den citerede bestemmelse i
Jydske Lov har da også været kilde til
en ganske tilsvarende, men mere udførlig
bestemmelse i Christian V’ Danske Lov
af 1683.3)

I byerne, hvor færdsien skulle presses
gennem de smalle gader og stræder, var
det naturligvis af største betydning, at der
ikke blev skabt yderligere vanskeligheder
for passagen, og flere af byretterne inde
holder da også bestemmelser, der tilsigter
at forhindre dette. Således siger Roskilde
byret af 1268, at ingen må lægge »sit møg
eller mødding på menigt stræde, og i
Ribe Byret af 1269 siges det, at om nogen
vil bygge svinesti eller >hemlighedø, må
han ikke bygge den nærmere ved gaden
end 5 fod (mens afstanden til naboen kun
behøvede at være 3 fod!). Bestemmelserne
er dog ikke blevet overholdt, for endnu
i det 17. århundrede klagede man i Ribe
over, at urenligheden var så stor, at folk
om søndagen næppe kunne nå kirken med
rene sko. Christoffer af Bayerns stadsret
for København af 1443 siger, at i byen må
man ikke kaste affald fra gård, hus eller
stald foran sin dør, og man må ikke sætte
sit »hemmelige hus< nærmere til strædet
eller til naboen end en alen, og det skal
have kule, så der ikke flyder noget ud i
strædet.

Sct. Gertrud, de vejfarende.r helgen. Pd det viste
billede, et kalkmaleri fra Raaby kirke, bærer
1,an et kapel, af den slags, der hist og her byg
gedes ved byportene til hendes dyrkelse.
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Karakteristisk for den vejfarendes retlige

stilling er, at lovene på forskellig måde

værner om ham og indrømmer ham rettig

heder, der ikke tilstås andre. Bag de på

gældende bestemmelser aner man, at der

var langt mellem mennesker i middelalde

rens Danmark, og at rejsen var besværlig.

Det kunne jo ske, at en vognaksel knæk

kede, mens man kørte igennem skoven. I

så fald blev den vejfarende ikke ladt i

stikken, for Skånske Lov giver liam lov

til at hugge så mange aksler, som gik itu

for ham — men den tilføjer forsigtigt, at

han ikke må fjerne mere træ, end han skal

bruge.

Det kunne vel også ske, at en vejfaren

de var blevet sinket på sin færd, måske fa

ret vild, og ikke nået frem til sit bestem

melsessted inden mørket faldt på. Både

han og hesten var måske blevet sultne.

Jydske Lov hjælper ham, for den siger, at

hvis en vejfarende mand ved nattetid kom

mer til en anden mands ager, og han giver

sin hest et neg eller lader den græsse på

stubben, da er han hverken ransmand eller

tyv, således som den mand, der ved natte

tid drager til en anden mands ager og af

skærer hans korn eller tager hans afskårne

korn.

På samme måde giver Skånske Lov den

mand, der i det sene efterår drager gen

nem en anden mands skov, lov til at samle

så mange nødder, som han kan spise på

stedet eller føre bort i sin hat eller i sine

handsker, men han må ikke medtage nød

der »i sin barm eller i kjortelfligene. Gør

han det, skal han bøde to øre.4) Han må

ikke bryde ind i skoven, og hvis han gør

det, skal han bøde, som den, der ejer sko

ven, vurderer det til.

Selv om de middelalderlige love ikke

indeholdt egentlige færdselsregler, begynd

te de dog så småt at interessere sig for,

hvorledes færdslen skulle foregå. Inter

essen knytter sig imidlertid ikke til selve

færdselsieg/en, men til, hvad der skulle

ske med hensyn til straf og erstatning,

når en færdseissituation var indtruffet.

Eriks sjællandske Lov, der er den af

landskabslovene, der på dette område har

de mest detaillerede bestemmelser, siger,

at såfremt en mand kører en anden ned,

hvad enten denne går eller står eller sid

der foran ham, og denne anden får sin

død deraf, da bøder han fuld mandebod

derfor, »men vælter en vogn over en mand

eller kone eller barn, og vedkommende

får sin død deraf, da skal lian bøde tre

mark derfore, altså den lille bod. Og hvis

•1

Al iddelalde;lig t’andrings,nand. Kai finalen fra

Tiegsted kirke.
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Ung og prægtig klædt
iniddelalderlig rytter på
falkejagt. Bag ham rider
døden med hævet bue og
pil (der kan skimtes i
billedets venstre kant).
Billedet kan opfattes som
et ,nem enzo mon! Kalk-
maleri i Højby kirke.

han har et stykke træ i læsset, der kan
slynges hen og slå en mand ihjel bagved,
da skal han også bøde 3 mark, for hedder
det videre, )>han skal svare til det, der er
foran ham, og hvis tøjler han holder, og
ikke til det, der er bagved ham«.

Også om ridning indeholdt den be
stemmelser: »Rider eller løber en mand
på en kvinde eller barn, og de faar deres
død deraf, da skal han bøde fuld mande
bod derfor«. Hvis han rider på en hest,
som plejer at slå bagud, »og han ved det,
og han gjorde det med vilje, eller han ta
ger den på lænden, for at den skal slaa ud,
da skal han, hvad enten det er på den ene
eller på den anden maade, bøde lige så
fuldt, som hvis han selv havde dræbt ham,
hvis manden får sin død deraf<. Mange

andre situationer nævnes, men almindelige
retsregler gav hverken denne eller andre
af de gamle love; deres affattelse var »ka
suistisk«, dvs, at de kun tog op til af
gørelse visse typiske tilfælde, som særlig
pådrog sig opmærksomheden, mens de
overlod det til retsanvendelsen gennem
analogi at udforme de regler, der skulle
gælde i andre tilfælde.

Røveriske overfald og plyndringer var,
som allerede berørt, noget enhver rejsende
måtte regne med at kunne blive udsat for.
Sådanne overfald har vel fundet sted nu
og da i alle lande og til alle tider, og
måske var de ikke særlig almindelige i
middelalderens Danmark. I alt fald fore
skriver de danske love fra den tid ikke
nogen foranstaltninger til bekæmpelse af
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røverier eller til sikring af de vejfarende,

således som f.eks. den engelske lovgivning

gør det.
I England gav allerede kong Alfred en

lov, der pålagde en rejsende eller en frem

med, der fra skoven kom ud på lande

vejen, at råbe eller blæse i horn for der

ved at tilkendegive, at han var en fredelig

vejfarende, idet han, hvis han ikke gjorde

det, blev betragtet som tyv og slået ihjel,

med mindre han kunne løskøbes. Fra gam

mel tid kendtes det såkaldte »hue and cry«,

som gik ud på, at en rejsende, som var

blevet udsat for et røveri, kunne få be

boerne i det sogn, hvori røveriet var sket,

til at lade underretning om røveren gå

videre til nabosognene, og derved kunne

røveren måske blive fanget. Lykkedes det

te ikke, måtte det sogn, hvori røveriet var

sket, holde den rejsende skadesløs. Kong

Edward I gav i The Statue of Winchester

af 1285 bestemmelse om, at kanterne langs

alle veje, der forbandt købstæder, skulle

ryddes i en bredde af 200 fod, således at

der hverken blev krat, buske, hulninger el

ler grave tilbage, som kunne tjene til skjul

for ugerningsmænd. Kun de store træer,

f.eks. egene, skulle man lade blive stående.

Det var grundejeren, som skulle udføre

disse arb€jder, og var han forsømmelig

hermed, skulle han bære ansvaret for ty

verierne og mordene og betale til kongen.)

Bestemmelser om lignende foranstaltnin

ger finder vi som sagt ikke i de danske

love, som indskrænker sig til at betragte

overfald pi. de vejfarende som graverende

forbrydelser. Ganske vist er det, der »kva

lificerer< forbrydelserne i de fleste af de

pågældende bestemmelser ikke i og for sig

den omstændighed, at overfaldet blev be

gået på en vej, men snarere at det blev

begået på en vej, der førte hen til et sted,

der var udstyret med en særlig fred, f.eks.

tinget, kirken eller det sted, hvor kongen

opholdt sig. Reglerne udvider altså den

særlige retsbeskyttelse eller »fred«, der

gjaldt på disse steder. Eriks sjællandske

Lov siger, at den, der dræber, slår eller

sårer en mand, der er på vej til eller fra

tinget, skal bøde for gerningen og desuden

betale den strenge 40 marks bøde. Også

Jydske Lov har regler om retsbeskyttelse

af vejen til tinget.
Det territoriale område for retsbeskyt

teIsen, der oprindelig gjaldt så langt man

kunne se fra tinget, blev senere i tiden,

nemlig i Christian Ill’s Koldinske Reces

af 13. december 1558, udvidet således, at

freden skal gælde »fra man drager fra sit

hus ved vejen til tinget eller kirken og

siden fra tinget eller kirken og ret vejen

hjem til sit hus igen. Dog at han ej tager

af vejen eller andre syssie forø.
Der findes imidlertid også i landskabs

lovene bestemmelser, der leder tanken hen

på en egentlig »vej fred<. Jydske Lov har

en bestemmelse om, hvad der sker, hvis

en mand tilføjer en anden overlast på

alfar vej, således at han enten tager hans

trækdyr fra ham, vælter hans vogn eller

hindrer ham i at drage bort med sine ej en-

dele.
Vigtigere er dog bestemmelsen om sti

mandsværk, som den ikke så med blide

øjne på. »Stimand< hedder det, »er den,

der ligger enten i skov eller i skjul eller

på hede eller ved alfar vej og plyndrer en

ten ridende eller kørende eller gaaende og

bringer sit bytte i skjul og fordølger sine

gerninger«. Bliver han »grebet deri«, skal

han have sin hals og sin hovedlod forbrudt

til kongen, men bliver han »fældet ved

edsbevis«, skal han erstatte skaden af sit

gods og desuden betale fyrre mark til

bonden, og selv skal han være i kongens

magt, »thi enhver mand skal styrke fre

den«. En af redaktionerne af Skånske Lov

argumenterer for, at domfældelse af sti

mandsværk ikke blot falder ud til livsstraf,

men til en særlig grum dødsmåde, fordi

forbryderen, »der for at vinde roy og bytte

ved stimandsfærd uden at tænke på, at

han hører til det menneskelige samfund,

paa vilde dyrs vis ikke skaaner andre«.

Dansk Vejiidsskrifi 1962 . 12 287



Jydske Lovs bestemmelse genfinder vi i
Danske Lov6) som anerkender begrebet
»vejfred<c Den siger, at stimand, som lig
ger »på Skov, eller i Skyel, eller paa fa
rende Veje« og myrder noget menneske,
skal have sit liv forbrudt. Dette svarer til
Danske Lovs almindelige straf for mand
drab, men skærpelsen for brud på vej
freden kommer frem derved, at det her til
lige bla, bestemmes, at kroppen skal læg-

ges på stejle og hjul. Også om overfald
på vejfarende mand med slag, hug eller
stik indeholder Danske Lov en bestem
melse, hvori sådant overfald sidestilles
med overfald på bonden, der holder på
sin plov, en sidestillen der er taget fra
Jydske Lov og som illustrerer den frede
lige tilstand, der formentlig må ses som
det retsgode, det gælder om at beskytte.

Trafikproblemer i København i det 16., 17. og 18. århundrede

Den første færdseisforordning

Det 16. århundrede, som på så mange
områder var rigt på nydannelser, ændrede
også vilkårene for færdslen. Vogne blev
nu mere og mere almindelige, og som det
jo er at vente, er det først i byerne, at
færdselsproblemerne melder sig og da
navnlig i København.

Her var trafikken i gaderne efterhånden
blevet meget betydelig. En franskmand, der
besøgte København i 1702, skriver,7) at
hvis de snavsede gader er grunden til, at
man trænger til kareter, er der heller ikke

mangel derpå, og han fortsætter, at der er
få byer af lignende størrelse, hvor man
har så mange, »thi uden at tale om de
mange hof- og statsembedsmænd, som bor
i København, er der næppe en kræmmer
eller velhavende borger, som ikke har sin
karet eller kalesche med 2 heste. Det kom
mer dels af disse borgeres forfængelighed,
dels af, at det er så billigt at holde heste«.

Det blev da også nødvendigt nu at skabe
lidt orden i trafikken, og i 1685 kom den
første forordning herom, nemlig forord
ningen >Om umaadelig kørsel og adskillig

Plojning. Overfald på
veifarende mand sidestil
les i Danske Lov med
overfald på bonden, »der
holder på sin plovn. Så
danne overfald blev be
tragtet som kvalificeret
forbrydelse og straffet
derefter. Kalk maleri i
Elmelunde kirke.
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Udsnit af J. hf. Preislers
stik af Volfgang Heim.
bach maleri på Rosenborg

4 art ehjldningen på Ko
benha ons Slotsplads den
18. oktober 1660. En
karosse 4 den på billedet
liste art rar kun en hæ
kasse på hjul og har ikke
været behagelig at køre i
På længere ture.

anden uskikkelighed på gaderne i Koben

havnø. Denne forordning kan i virkelig

heden betegnes som vor første egentlige

færdselslov — og den giver en række be

stemmelser om, hvad man må, og hvad

man ikke må, når man er kørende.
Ingen, som kører »med ledige eller ladte

arbejdsvogne, må køre umanerlig fast på

gaderne, at syge folk derover foruroliges,

saa og folk og kvæg derved skade tilfo

jes<(, og ej heller må nogen af »modvillig

hed« køre fra den ene side af gaden til

den anden for at hindre andre i at køre

forbi. Den, der forser sig mod disse be

stemmelser, skal bøde eller hensættes 2

dage og nætter på vand og brod i råd

huskælderen — foruden at han naturligvis

skal erstatte den eventuel forvoldte skade.

Mange andre bestemmelser findes i for
ordningen, bestemmelser som viser, hvad

man særlig havde haft grund til at klage

over. Den siger f.eks., at kusken, når en

vogn skal holde foran en dør, skal køre så

langt ind til siden som muligt, så passage

for andre køretøjer ikke forhindres, og
hvis en kusk viser sig »modvillig ved stille-

holden eller onde ord anstiller<ç skal han

bøde. Når brænde bliver læsset af foran
en dør, skal det straks bæres ind i huset,

og der må ikke kastes mere af vognene,
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end at det straks kan blive fjernet fra ga
den; overtrædelse af denne bestemmelse
kunne medføre konfiskation af brændet.

Ved kirkerne, hvor der tit var trængsel
af vogne, skal vognene holde tæt sammen
i god orden, således at »farten og gangen<
ikke derved hindres for andre, og vognene
må ikke holde således, at de spærrer for
kirkedørene. Videre bestemmes det f.eks.,
at vogne ikke må hensættes på gaderne
om natten, når hestene er fraspændte, og
bønderne må ikke spænde fra på gaderne,
når de skal fodre hestene.

Hajrekorsel indføres i København

I løbet af det 17. århundrede tiltog tra
fikken i hastigt tempo og i takt hermed,

290

voksede færdselsproblemerne. Den ovenfor
omtalte forordning af 1685 blev i århun
dredets løb indskærpet flere gange, men
det forslog ikke. Den 30. oktober 1758

kom så en politiplakat, som ganske vist
ikke var stor af omfang, men desto væg
tigere af indhold. Den bød på to interes
sante nydannelser. For det første indførte
den en ordning med nummerering af visse
køretøjer og for det andet etablerede den
— for første gang i dansk lovgivning —

reglen om høj rekørsel.

Dens bestemmelser går ud på følgende:
Alle bryggernes, bagernes, møllernes, vogn-
mændenes og hyrekuskenes vogne i Kø
benhavn skal være forsynede på begge si

4

-r : i. :L6fA:.y.

Udsnit af J. I. Brouns kobberstik: Prospekt af den kongelige Residens-Stad Kjobenhavn med for
staden Vesterbro. I baggrunden ses Christiansborg og Vor Frelsers Kirke. Billedet viser vognenes
fuldstændig tilfældige placering på vejbanen.
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Effektiv snerydning

RIMAS SNESLYNGER løser Deres snerydningsproblemer på

den korteste tid og med de færreste udgifter.

Stå rustet til at møde vinteren med det rigtige og mest effek

tive materiel.
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Telefon Ringsted (03 615) 1848.
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der med malede numre, så store og tyde
lige, at de straks kan ses, og må ikke på

skrives med kridt, så de straks bliver uken

delige. Hvis hyrekuskene har mere end én

karet, skal de forskellige vogne desuden

betegnes med bogstaverne A. B. C. o.s.v.,

»på det at kørekarlen, om han nogen for

seelse begaar, kan udfindese. Straffen for

ikke at have vognene forsynede med num

re og bogstaver er 2 rigsdaler til politi-

kassen, hver gang en overtrædelse kon

stateres.
Dernæst bestemmes det, at alle de nævn

te vogne altid skal køre på den højre side

af gaden, hvor henkøres så nær rendeste

nen, som de kan komme. Som det vil ses,

er der altså ikke tale om nogen generel

regel, idet den ikke gjaldt for andre end

de nævnte vogne, og overhovedet kun var

gældende for København. I øvrigt synes

reglen kun at være trængt langsomt igen

nem. En rådmand skriver i alt fald i 1777,

at han synes, »at alle bemeldte vogne bur

de tilholdes at køre paa højre side af ga

derne, da fortovet er for gaaende og mid

ten af gaderne for de vogne, som have

nodig at undvigee.8)

Reglerne skærpes

Uanset de talrige indskærpelser af for-

ordningen af 1685 og reglerne fra 1758

klages der i stedse stigende grad over den

uforsvarlige kørsel i København. I 1780

besluttede man sig til at gøre en virkelig

indsats for at komme dette uvæsen til livs,

og der blev den 28. januar udstedt en po
litiplakat, som under henvisning til, at de
tidligere givne regler »dagligen modvillig
overtrædese gav supplerende og mere de
taillerende færdselsregler samtidig med, at
den fastsatte strengere straffe end hidtil

for reglernes overtrædelse.
Den siger, at ingen, hverken med egen

ekvipage eller med hyrevogn, chaise, phæ
ton, cariol, postvogn eller andet køretøj
må køre stærkere end i »liden maadelig
trav«, og at læssede arbejdsvogne kun må

køre »fod for fod<ç mens tomme arbejds
vogne dog må køre i »en uden saa kaldet
Lonte-Trave, hvilket også skal gælde for
de bønder, der kommer ind til byen i deres
vogne og slæder. Ridende skal passere i
skridt eller højst i trav. Den ridende, der
fører en hest ved hånden, må kun ride fod
for fod, og ingen ridende må lade en
hest løbe løs efter sig. Endelig bestemmes
det, at alle som enten kører eller rider, og
som ser et menneske foran sig, skal være
pligtig at anråbe vedkommende om at gå
af vejen.

Reaktionerne i tilfælde af overtrædelser
er, som allerede nævnt, væsentlig strengere
end i nogen tidligere given anordning.
Angiverisystemet, der i øvrigt ikke er
ukendt i denne tids ordensbestemmelseer,
anvendes her over for færdseisforseelser.
Det siges nemlig, at den, der angiver en
beviselig overtrædelse af plakatens bestem
melser, skal nyde en dusør på 6 rigsdaler —

altså et ikke helt ringe beløh som den
skyldige, foruden en mulkt på 2 rigsdaler
straks skal betale. Hermed slap han dog
ikke, idet han tillige skal lide en korporlig
straf, nemlig enten »spansk kappe<, arrest

på vand og brød eller halsjernet.
For bønder, som kom kørende ind til

staden, giver den særlige bestemmelser. I
tilfælde af overtrædelser skal de nemlig
straks anholdes og føres til »Avlsgaardene,
og ikke løslades, før de betaler omkostnin
gerne og en mulkt på 1 rigsdaler — som
tilfalder angiveren. Endelig indeholder pla
katen den højst ejendommelige regel, at
også husbonden skal hefte for bøderne, og
der gives ham lov til at vælgee, om han
vil afkorte bøden i kusken eller karlens
ion, eller om han vil foretrække, at den
skyldige revses med korporlig straf; i dette
tilfælde skal politimesteren lade den skyl
dige indsætte i rådhus-arresten på vand og
brød i 8 dage. Disse bestemmelser, der
åbenbart var for skrappe selv for datiden,
blev allerede ophævet den 10. oktober
samme år.
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misfornøjelse og afsky anse de menneskers
bestræbelser, som for en fornøjelses skyld
saa gerne ville blive ved at sætte deres
uskylige næste i fare, omend skønt de have
hørt al den jammerlige ulykke, som paa et
aarstid derved er forvoldt saa mange her
i byen.«

»Spansk kappen fra Kerteminde. Nationalmuseet.
Den spanske kappe nævnes i mange af det 17.
og 18. århundredes forordninger, men om dens
anvendelse og udbredelse vides intet sikkert.
Det sidste eksemplar i København gik til grunde
ved branden i 1795.

Det varede ikke længe, før der viste sig
praktiske vanskeligheder ved bestemmelsen
om bødernes »prompte« erlæggelse. Ad
skillige, som var idømt sådanne bøder,
søgte nemlig ved allehånde udflugter at
opholde politiet og således hindre »den
gavnlige virkning af kongens nødvendige
befalingo. Allerede ved en kabinetsordre
af 28. februar 1780 blev det derfor be
stemt, at ingen ansøgning om appel i disse
sager kunne imødekommes, du politipla
katens virkninger »alene beror paa den
prompte eksekution af politimesterens ken
delse og domme<c Det udtales samtidig, at
»kongen desuden ej kan andet end med

Fodgængere og fortovsret

Fodgængere havde det ikke nemt i det
gamle København. Mange af gaderne
manglede fortove, og hvor de fandtes, var
de ganske smalle og ofte — som en sam
tidig avis udtrykker det — >optagne af
kælderskure, trapper, stole, borde, bænke,
gryder, potter og utalligt andet skrammel,
saa man ikke skulle tro, at de var anlagte
for fodgængere, og de hugne sten har en
hældning mod rendestenen, saa man maa
prise sin lykke ved ikke at falde i dem.c9)
Det var ikke let at passere hinanden på
fortovet, og du man vel måtte vogte sig
for at træde ud på den stærkt trafikerede
gade, opstod skænderier, når gående mødte
hinanden. Kendt er jo anekdoteri om Hol
berg, som på et smalt fortorv mødte to
personer, der var forbitrede på ham for
hans skarpe satirer, og for at give deres
harme luft råbte til ham: Vi går ikke af
vejen for en nar, hvortil Holberg, idet han
gik til side, svarede: Da går jeg såmænd
gerne af vejen for to.

Under sådanne forhold opstod begrebet
»fortovsreto eller »fliseret<ç hvorved man
forstod, at enhver på fortovene skulle væ
re pligtig at vige til side for de mødende,
der havde rendestenen på deres højre hånd.
11819 blev det bestemt, at vigepligten dog
ikke skulle gælde skildvagter, der gik vagt
uden for huse, men at enhver forbipasse
rende skulle være pligtig at vige af vejen
for sådanne skildvagter.

Ringe færdseissikkerhed

Som det vil ses skortede det ikke på
færdselsregler, og straffen for færdsels
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J711h. Marsirand’s opfat
telse ej den »spanske
kappen. Ill. til »Det lyk
kelige Skibbrudn, V. akt,
10. scene, hvor magister
Rosijlenglas, iført den
spanske kappe, bliver fort
tid aj Theatro.

forseelse var det 18. århundrede igennem
blevet skærpet. Man havde det så hjul
pet? Var forholdene nu blevet sådan, at
enhver med tryghed kunne færdes på
Københavns gader? Lad os se lidt på, hvad
samtiden sagde om det. I aviser og blade

tales der ustandelig om talrige kørsels
ulykker, fordi snart den ene, snart den
anden af de mange færdselsregler blev
overtrådt. Der tales om uforsvarlig kørsel,
løbske heste, berusede kuske og med stor
forargelse om den særlige spøg, visse kuske

293

Fodgængernes i forvejen store besværligheder blev ikke mindre ved, at håndværkere her og der

brugte fortovet som værksted. På denne tegning aj C. N. M. Klæstrup ser man, hvorledes kobber

smedene har indrettet sig på fortovet.

Dansk Vejtidsskrift 1962 . 12



Jl”ilh. Marstrands tegning
af Holberg og de to nar
re. Den afbildede situa
tion skulle ikke kunne
op ni, hvis reglerne om
»fortovsretn blev fulgt,
se teksten side 292.

J7e iterport, set fra Halm
torvet 1809. Efter tegning
af C. IV. Eckersberg. Det

— var en ,;idet forh stelse
for »besk,enkeden kuske
at kure om kap mod poi
ten. Porno jelsen rar min
dre for dem, der kom ind
gennem Porten fra den
anden side.

I
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• kortere læssetid
• kortere kørestrækning
• bedre læssekapacitet
• bedre brydeeffekt.

Et G.M. produkt - i Deres tjeneste - til Deres fortjeneste

præsenterer
ELJCLID
læsser— serien

med
PIVOT- styring

“iii j I
.

•1III

der betyder nye egenskaber, - og giver nye fordele
7 års utrætteligt konstruktionsarbejde al G. M.’s
eksperter — der har analyseret tider og bevægel-.
ser for læsseoperationer -. har nu frembragt en
læsser, der på revolutionerende måde giver
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det næstsidste fremskridt i asfaltudlægning!

NY BARBER-GREENE SA-40
Vejbaneudlægger på larvebånd

Arbejdsbredde fra 243 cm til 427 cm
Det store hastighedsområde — fra 3,6 m til 6,4 km i timen frem og bak — tillige
med mange andre fordele sikrer den størst mulige produktion til de laveste
driftsomkostninger.

* Kombineret manøvrehåndtag og servostyring letter manøvrering * Hydraulisk
styret selvtømmende modtagersilo * Materialet føres bagud gennem chassiset
ved størst mulig kapacitet * ModtagersTloens kontrolspjæld styres fra stryge
jernets manøvrebro * Nyt strygejern med længere levetid for hårdt arbejde
omfatter hydraulisk trukket stamperkniv, som komprimerer før afretning * For
bedret automatisk afretning, dobbelt opvarmningssystem * Automatisk føde-
kontrol styrer hver af transportbåndene og transportsneglene uafhængigt *
Drejelige pufferuller, som kontakter lastvognens trækhjul uafhængigt af tilkor
selsvinklen * Forenklet service opnået gennem enhedskonstruktion og en enkel,
effektiv og let tilgængelig krafttransmission *

Kan om ønskes ombygges til gummihjul

LANG REUTERS
GL. KONGEVEJ 3 * KØBENHAVN V * TELF. *HILDA 1090
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NY BARBER-GREENE SC-40

Arbejdsbredde fra 243 cm til 427 cm

Det store hastighedsområde — fra 3,6 m til 6,4 km i timen frem og bak — tillige

med mange andre fordele sikrer den størst mulige produktion til de laveste

driftsomkostninger.

* Kombineret manøvrehåndtag og servostyring letter manovrering * Hydraulisk

styret selvtømmende modtagersilo * Materialet føres bagud gennem chassiset

ved størst mulig kapacitet * Modtagersiloens kontrolspjæld styres fra stryge

jernets manøvrebro * Nyt strygejern med længere levetid for hårdt arbejde

omfatter hydraulisk trukket stamperkniv, som komprimerer for afretning * For

bedret automatisk afretning, dobbelt opvarmningssystem * Automatisk føde-

kontrol styrer hver af transportbåndene og transportsneglene uafhængigt *

Drejelige pufferuller, som kontakter lastvognens trækhjul uafhængigt af tilkor

selsvinklen * Forenklet service opnået gennem enhedskonstruktion og en enkel

effektiv og let tilgængelig krafttransmission *

Kan om ønskes ombygges til larvebånd

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

det sidste fremskridt i asfaltudlægning!

Vejbaneudlægger på gummihjul
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IKAKI
Støbeasfalt

Pulverasfalt * Maribopu Iver
Asfaltemulsion

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 9, SV * *HILDA 4111

Bemærk at i en kurve som denne,

blændes man ikke af den modgå

ende trafik.

NORDISK AUTOVÆRN

NORDISK AUTOVÆRN ses her
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havde med at jage af sted mod byporten
for at komme først igennem og mange
andre ting.

Som eksempel på tonen i sådanne indlæg
skal anføres et uddrag af en artikel fra en

avis i 1804,10) hvor det under den dra
matiske overskrift: »Radbrækkeri paa Kø

benhavns Gader< bl. a. siges: »Atter har

man nyligen hørt, at et fruentimmer er

blevet radbrækket paa gaden. En bonde-

vogn overkørte begge benene paa hende,

og hun døde straks derpaa af krampetræk
finger. Kan der aldeles ikke sættes græn

ser for den skrækkelige og umenneskelige

misbrug, at beskænkede og forvovne bøn

der, vognmandskarle etc, skulle jage som

rasende tigre igennem Københavns ga

der ? «
Og artiklen fortsætter med at sige, at

uforsigtig omgang med ild, lys etc. straffes

på det alvorligste, endog når der ikke fly

der nogen ulykke deraf, »mcn den, der

rider eller kører i fuld galop igennem ga

derne, straffes sjældent førend det øje

blik, han har gjort et menneske til krøb

ling eller maaske dræbt det. Og hvor sjæl

dent er det, at han i dette tilfælde paagri

bes ?e.
Forfatteren slår til lyd for, at man ved

passende alvorlige straffe skulle søge at

forebygge følgerne af denne skrækkelige

misbrug, for, som han siger, det er en

notorisk beviselig sandhed, at vognmands

karle undertiden jager igennem hoved

stadens gader, som om Lucifer var i hælene

på dem.
Eksemplerne er legio. Kun ét, som giver

noget af stemningen i den københavnske

trafik på den tid, skal endnu anføres. Et

blad bringer en længere polemik mellem

kørende og ridende kontra foclgængere.11)

Begge grupper beskylder hinanden for

hensynsløshed og »uartige optræden i tra
fikken, og en af deltagerne i diskussionen

siger, at han har lagt mærke til, >at der
gives mennesker, som ret ordentligen synes
at have antipati mod heste og vogne; de

kan slet ikke taale at se nogen ride eller
køre, uden at lade deres indbildte vittig-
lieder eller plumpe grovheder høree. Så
ledes så han en aften fornylig en ridende,
der roligt og stille, »fod for fode kom
ind gennem stadens port, da et menneske
kom løbende, >seende sig omkring efter
nogle fruentimmeree og brasede med fuld
fart panden mod hesten, hvorpå han »un
der de groveste skeldsorde bandte rytteren,
fordi han ikke havde redet af vejen for
ham. Det må vist erkendes, at der er gam
mel tradition for ufordragelighed i færds
leo,

Ikke alene i aviser og blade, men også i
litteraturen blev færdselsproblemerne be
handlet. Den kendte og ansete læge og
forfatter Henrich Callisen interesserede sig
navnlig for årsagerne til de mange færd
selsulykker, og gjorde f.eks. opmærksom
på, at dårlige låse på karetdøre tit var

skyld i ulykker. Adskillige gange, siger
han, har jeg set, at karetdøre er sprunget
op, og børn styrtet ud af vognen og blevet
kørt over. Hastig køren og riden i folke-
rige steder har til alle tider været fordærve
lig og skadelig for mange, skriver han, og
lian fortsætter: »I Paris, hvor dog omsorg
for beboernes sikkerhed er bestemt ved
nøjagtigere love end i nogen anden stad
i verden, dræbes dog, i et middeltal, 20

mennesker aarligen ved hastig kørsele.12)
Enhver kunne jo blive offer for en

færdselsulykke, og man interesserede sig
derfor meget naturligt også for, hvorledes
tilskadekomne kunne blive transporte
ret til hospitalet. Det meddeles f.eks. et
sted, at en kone, der var blevet kørt over
som følge af en bondes uforsvarlige kørsel,
kun kom nogenlunde hurtigt på hospitalet,
fordi den vagthavende officer på hoved
vagten var så menneskekærlig straks at
lade sin »Gefreitere hente en karet, som
på off icerens regning, transporterede hen
de til Frederiks Hospital.l3)

Om direkte uvilje mod at hjælpe til
skadekomne handler et indlæg fra en læge.
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Den ulykke, han skriver om, er ganske vist
ikke en færdselsulykke, men handlingsfor
løbet ville næppe have været anderledes,
hvis det havde været det. Han fortæller,
at han en dag kl. 5 om morgenen var
blevet kaldt til Lille Grønnegade, hvor en
fattig arbejdskarl var styrtet ned fra 2den
sal og havde forslået sig. For så hurtigt
som muligt at få den tilskadekomne kørt
på hospitalet, henvendte han sig til en
vognmand i nærheden og bad ham om,
mod betaling, at udleje en vogn med halm,
til transport af den syge. »Efter megen
vægring og gniden i øjnene, (uagtet han
stod i sin gaard, og følgelig ej kunne an
tages for en halv sovende), bragte jeg
manden, ved alvorlige forestillinger dertil,
at han tilstod mig en vogn. Men da der
endnu skulde halm og hestedækkener til,
fandt han dette for besværligt, og gav sit
endelige og afgørende svar: at han ej ville;
med tillæg: at jeg maatte henholde mig
til en anden.< Lægen henvendte sig der
efter til kontoret på Frederiks Hospital,
hvor der »til ære for vedkommende blev
føjet øjeblikkelig anstalt for, at den liden
de blev baaret til stiftelsen«.14)

På dette som på så mange andre om
råder viser det sig, at »de gode gamle
dage« ikke var helt så gode, som nutiden
ynder at forestille sig.

Færdselsproblemer på landevejene
i tiden fra middelalderen til vej
reformerne

Går vi nu uden for København, ud på
de alfare veje, vil vi se, at de vej farende i
århundrederne efter middelalderens slut
ning blev stillet overfor en række proble
mer, som var meget forskellige fra dem,
den københavnske trafik stillede.

Vogne begynder at præge færdsien

Færdslen havde efterhånden ændret ka
rakter. Vognen blev fra midten af det 16.
århundrede mere anvendt til rejser end

tidligere, og rejser blev i det hele mere
almindelige. Det var dog ikke nogen ube
tinget fordel at skifte fra hesteryg til vogn,
for rejserne ad de dårlige veje tog lang
tid, og kørslen i de store, tunge og uaf
fjedrede vogne var alt andet end behage
lig. Dertil kom, at rejsevognene, med de
res store bredde, ikke passede til de hjul
spor, som bøndernes smalle arbejdsvogne
dannede, og derfor havde vanskeligt ved
at komme frem.

Adskillige kongelige breve pålagde i
disse århundreder lensmændene at sørge
for, at bøndernes vogne blev gjort bredere.
Blev påbuderie ikke efterkommet, skulle
lensmændene sørge for, at de pågældende
blev straffet — med bøder, hvis de kunne
betale og ellers »på kroppen«. Christian IV
pålagde endog Københavns borgmester og
råd at sørge for, at alle vogne, det være
sig præste-, borger- eller bøndervogne, som
ikke havde det påbudte mål, blev sønder-
hugget ved byens port.

Til befordring af rejsende, som ikke
kørte i eget køretøj, var der allerede i det
16. århundrede blevet truffet visse for
anstaltninger, idet man i enkelte af de
større købstæder havde oprettet vogn
mandsiav, som skulle påtage sig en sådan
befordring. Ordningen blev taget op i
Christian IV’ »Store Reces« af 1643 og
fastere organiseret ved Danske Lov, som

pålagde oldermanden i disse lav altid at
have en vogn parat til befordring af rej
sende til næste købstad.

Efter postvæsenets oprettelse i 1624 be
gyndte postbudene at dukke op på post
ruterne, først de gående og ridende bude
og senere de »agende poster«, som også
tog sig af personbefordring.

Korseisregulerende bestemmelser

Store bidrag til spørgsmålet om, hvor
ledes selve kørslen skulle foregå, kom der
ikke i disse århundreder. Troels-Lund for
tæller, at det i det 16. århundrede kun var
sjældent, at kusken sad på vognen, men
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Udsnit af stik af H. F. G.
Holms samling.’ Sjæl
lands yndigste Egne. Det
viser Næstved ar 1826.
Rytteren fører — som på
budt — den løse hest i
tøjle,?.

at han som regel enten red på en af heste
ne til venstre eller gik til venstre for he

stene. Man har villet se den senere højre-

kørsel som en følge af dette,

Bestemmelser om forskellige tilfælde af
uforsvarlig kørsel blev naturligvis optaget

i Danske Lov, Den siger,15) at hvis en

mand forsætligt ager eller rider på mand,
kvinde eller barn og gør dem skade på liv,
helbred eller lemmer, da er det ligesom,
han gjorde det med sin egen hånd, og han
straffes på liv eller bøder, som skaden er.
Gør han det derimod af fremfusenhed eller
uagtsomt, da straffes han »med jern<. Dis
se bestemmelser, der som kilde har den
ovenfor nævnte bestemmelse i Eriks sjæl
landske Lov, var gældende lige til den
blev afløst af den første af ørsteds fire
»systematiske straffelove«, nemlig anord
ningen af 4. oktober 1833 om legemsbe
skadigelser.

De første bestemmelser om vigepligt for
postvogne, som jo skulle hurtigt frem,
kom i en forordning af 1720. Her siges,
at når postillonen på de agende poster

blæser i posthornet, skal alle på vejen væ
rende vogne uden standsforskel vige til
side, og alle porte og bomme straks åbnes.

I de gamle landsbyvedrægter eller »vi
der«, som findes i nedskrifter fra det 18.

århundrede, men hvis bestcrnmelser ofte
er langt ældre, findes de første bestem
melser om snerydning på vejene. I en ved
tægt for Søndersø i Skovby herred fra 1718

pålagdes det alle bymændene, når sneen
om vinteren fog sammen i »bygyden eller
ved 1edstederne, at »øse vejen saa som
det baade er vores eget saavel som den
rejsendes gavn og nytte«.lG) Først senere
tog staten opgaven op. Det blev i et re
skript i 1770 pålagt bønderne i hårdt vejr
med stærkt snefald eller kraftig snefygning
uden vægring og uden betaling »og under
forventende strafe at rydde vejene, hvor
den ridende post — og fra 1784 også hvor
»den farende post< — skulle passere. End
videre skulle landsbyerne i stærkt snefog
medgive posten et par bønder til hjælp
»paa det posten ikke i et saadant vejr
skulle blive opholdt<c
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Forsidebillede til »Kiobenhains maanedlige Post
Ryttere. Den ridende post er iført reglementeret
mundering og er forsynet med posthorn samt
pistol!

Bestemmelser om vognenes indretning og
udsmykning

Der var imidlertid i disse århundreder
adskilligt andet på vejene som havde lov
givernes interesse. Det var, som ovenfor
omtalt, f. eks. ikke kongen ligegyldigt,
hvordan et køretøj var indrettet. Ej heller
hvor mange heste, man kørte med. Chri
stian IV dømte engang en adelsmand, der
havde vovet at køre med 6 heste, til at
betale en bøde på 2000 rigsdaler.

I Christian V’s tid fik lovgivningen en
yderligere og kuriøst begrundet interesse
for koretøjernes udseende. Baggrunden var
den unge enevældes opbygning af det sær-

lige system, der skulle placere enevolds
kongen i den rette ophøjede position, nem
lig rangen. Det begyndte med givelsen af
grevernes og friherrernes privilegier 1671,

der hurtigt blev efterfulgt af flere for
ordninger om rangfølgen. Alt dette blev
tegnet til, at den honette ambition nu
begyndte at grassere, som aldrig for. Det
gjaldt for enhver om at optræde på en
sådan måde, at andre måtte tro, at han
var placeret i en af de attråede rangklasser.
Det var imidlertid en dyr fornøjelse at
leve rangmæssigt, og navnlig for at bremse
den luksus, der nu var sluppet løs, blev det
nødvendigt at lovgive om, hvorledes alle
og enhver måtte indrette sig både med
hensyn til påklædning, afholdelse af bryl
lupper og afholdelse af barselsfester, hvor
ledes lakajer og tjenere skulle være klædt
— og også om, hvorledes køretøjer måtte
være udsrnykkede.

En forordning af 1683 lader intet
spørgsmål i så henseende stå åbent. Den
siger bl.a., at alene de, som er i de 8
første rangklasser, »og som gør virkelig
tjeneste«, må have »karosser ganske for
gyldte eller forsølvede udenpaa< og be
trukne med damask eller fløjl inden i, og
kun medlemmer af de 4 første klasser må
bruge guld- eller sølvfrynser i deres karos-
ser, eller lade dem betrække inden i med
noget, som »guld eller sølv er udi. Andre
— i de 5 næstfølgende klasser — må have
listerne og bukkene forgyldte eller forsøl
vede på deres karosser, men indvendig må

En karosse for fornemme
folk. Hestene er forsynet
med »toppere, og såfremt
ejeren har været lovlydig,
må han altså have været
»i de fire første klasser
af rangene.
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karosserne ikke betrækkes med noget, »som
er altsammen af silke<. Alle andre må kun
have »tarvelige karosser<ç og inden i må
disse kun betrækkes med uldent tøj eller
læder. »Topper og qvaster« må alene de
føre, som er i de 4 første klasser i rangen.

Også om hvem der må føre våbenmærke
på karosserne og om, hvorledes våbenet
skal gengives, er der regler.

Alt dette burde man skrive sig bag øret,
for hvis man overtrådte bestemmelserne,
vankede der alvorlige bøder. I 1716 blev
en assessor tiltalt for groft at have over
trådt forordningen, fordi han havde ladet
sin vogn forgylde på kanterne, både for
og bag, og ladet sætte kroner, som »gre
verne plejer at føre< på begge døre og
for og bag på fadingen samt endelig at
have givet sin kusk og tjener sølvgalloner
på deres liberi. Da hver overtrædelse af
forordningens bestemmelser kunne føre til
en bøde på 1000 rigsdaler, »stod« han til
3000 rigsdaler, men kongen, som selv ville
decidere i disse sager, bestemte af konge
lig nåde, at straffen »indtil 600 rigsdaler
må modererese.17)

Kampen mod ådsler af heste langs med vejene

Jævnsides med disse problemer tumlede
lovgivningsmagten med et problem, der
også havde interesse for folk, der færdedes
ad vejene — omend interessen var af en
ganske anden art. Forholdet var nemlig det,
at der overalt i landet langs med de alfare
veje ofte henlå ådsler af »heste, hopper
og andet kvæg«, som frembød en ulidelig
stank, der ikke blot var til stor gene for
alle vejfarende, men tillige »stor usundhed
med påfølgende svaghed kunne forårsage«.
Ingen ville røre ved disse døde dyr, og
efterhånden var arbejdet med at få dem
fjernet eller gravet ned blevet overladt til
tatere og andre »uærlige folk«.

Denne modvilje mod at røre ved døde
heste gik langt tilbage i tiden. Oprindelsen
til den antagesl8) at skyldes forhold, der
stod i forbindelse med kristendommens

indførelse i Norden. I den hedenske tid
var hestekød den bedste spise, nordboerne
kendte, og navnlig ved blotgilder svælgede
man i denne spise. Nydelsen af hestekød
fortsatte efter kristendommens indførelse,
og holdt hedenske traditioner vedlige. For
endeligt at ramme hedenskabet, forbød kir
ken al spise af hestekod og erklærede det
for uærlig gerning overhovedet at røre
ved døde heste. Og eklatant blev kirkens
sejr — og den gav sig bla. det ejendomme
lige udslag, at døde heste i det 16. og 17.

århundrede henlå langs med vejene.
For at komme ondet til livs udstedte

man i 1661 og 1682 reskripter om, at åds
lerne straks skulle nedgraves dybt i jorden.
Reskripterne havde tilsyneladende ingen
virkning, for påbudet blev fornyet i 1685
— og nu en forordning. I præmisserne til
denne forordning omtales det, at en del
>løse« personer havde sammenrottet sig
adskillige steder i provinserne, og der »an-
masser sig en rettighed adsicilligt ringe
arbejde at forrette<, idet de havde givet
det skin af, at dette ringe arbejde, som
bestod i bortkørsel af renovation og dødt
kvæg o.s.v. skulle være uærligt arbejde,
hvorved de afskar andre fra at udføre det
— med det resultat, at de selv kunne ud
føre det og kræve en ublu betaling for det.

Forordningen siger, at det ikke er billigt,
at sådanne folk som »hestegildere, svin
snidere, skorstensfejere, natmænd og andre
slige«, som udfører dette nyttige arbejde,
skal kaldes for uærlige folk, og at derfor
ingen herefter må tiltale, hverken dem eller
deres børn med nogen uærlig titel eller til
føje dem nogen vanære, og langt mindre
må nogen, som selv med sine tjenestefolk
udfører dette arbejde, komme i »ringeste
foragt eller æres forklejnelse«. Men den
som bebrej der dem noget for udøvelsen
af sådan gerning, skal »uden forskaanelse
lide paa sin ære eller straffes paa Bremer
holm«.

Kampen mod den gamle fordom fort
satte igennem hele det 18. århundrede med
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nye forordninger, og også vej forordningen
af 1793 beskæftiger sig med emnet. I 1794

kom der endelig en forordning, der klart
tilkendegav, at nu skulle det være slut
med de gamle fordomme. Den påbød eje
ren af et dødt dyr at sørge for inden 24

timer efter kreaturets død at få huden flået
af dyret og kroppen nedgravet. Hvis noget
tjenestetyende nægter at hjælpe sin hus
bond med det arbejde, skal husbonden hid-
kalde to naboer og i disses nærværelse selv
lægge hånd på kreaturet. Er tyendet så,
trods advarslen, ulydig, idømmes det første
gang 4 dages fængsel på vand og brød, an
den gang en måneds forbedringshusarbej
de, en straf der fordobles så ofte, han
gør sig skyldig i forbrydelsen. Endvidere
bestemmes det, at hvis nogen er så dristig
og ondskabsfuld at forhåne, laste eller ilde
omtale enten husbond eller tjener, fordi
disse, som fornuftige mennesker, har efter
kommet de pligter, som kongen her har
skrevet, skal han bøde 4 rigsdaler og gøre
den fornærmede offentlig afbigt i retten,
og hvis han vægrer sig, sættes en time i
gabestokken eller i halsjernet på en søn
dag, når der er gudstjeneste. Endelig be
stemmes det, at embedsmændene, særlig
præsterne, skal foregå almuen med et godt
eksempel og retlede bønderne.

Den århundred gamle fordorn lod sig
naturligvis ikke udrydde med et slag. 1-I. P.
Hansen skriver, at der er eksompler nok
på, at embedsmænd har måttet lægge hån
den på dyrene, inden bønderne vovede at
tage fat på flåningen,19) og i 1798 skrev
Joachim Junge, at »endog i den 1796de
vinter efter lysets oprindelse blev man
endog kun en halv mil fra den stad, hvor
man ellers har skrevet så smukt om dyre
pligter, erindret ved tre kollegiale lastdyrs
mephistiske duftning, at det er ikke fir
benede heste, som fortjene at begraves og
besynges«.CO)

11806 så det endelig anderledes ud; da
skrev L. M. Wedel, at han, da han kørte
gennem Odsherred, så nogle folk være

beskæftiget med at trække huden af en ung
hest, og han tilføjer, at det var en vel
gørende anordning, som hævede almuens
fordom om selv at aftage huden. Måske
siger han, kan bonden med tiden finde
behag i at spise hestekød, »thi på Veteri
nærskolen spises aarligen henved 50 heste,
og naar en bondekarl har været der et par
dage som lærling, så finder han en vel
smag i dette kød uden anden opmuntring
end sine kammeraters exempel«.Cl) For-
dommen holdt sig dog hist og her endnu
i lang tid. Måske har den noget at gøre
med, at hestekød den dag i dag er mindre
yndet end andre kødspiser.

Lystrejser begynder

Rejselysten, »denne ædle lyst< som Hol
berg siger, »sporer sig selv og er ikke til
at styre«. Det er i det 18. århundrede, at
rejseskildringer og rejseberetninger begyn
der at blive mere almindelige i litteraturen.
Man var dog endnu beskeden med hensyn
til rejsemålene. »Rejser betragtes med
grund som en af livets reneste og højeste
glæder. De styrke vor sundhed, de berige
vor aand, de udvide phantasiens virkekreds
og aabne den bestandig nye scener« — såle
des indledes en rejseskildring i året
1809;22) den handler dog ikke om en
rejse til Grækenland eller Italien, som man
måske skulle tro, men derimod om en rejse
fra København til — Birkerød.

Næsten alle de gamle rejseskildringer
omtaler rejselivets besværligheder, og me
get naturligt dvæler de ofte ved vejenes
dårlige tilstand. Holberg skriver i en af
sine epistler23), at han på en rejse gennem
Sjælland fik forevist det sted, hvor en
præst dagen før var væltet med sin vogn
og havde slået sig ihjel. Endnu flere år
efter lå stenen stadig på vejen, og han
skriver, at det ikke er det eneste sted på
vore veje, hvor rejsende må frygte sådanne
uheld, »thi man finder overalt vejene be
lagt med løse sten, som have ligget der fra
ældgamle tider, uden at nogen haver be
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kymret sig om at rydde dem til side, end-
skønt de fleste ere ikke større, end at de
ved en eneste mand kan bortvæltes.

Et grelt eksempel på, hvad man kunne
komme ud for på en rejse i slutningen af
1700-tallet giver Henrik Taubers dagbog,
hvor han skildrer julerejsen til Horsens i
1773. Han havde mange uheld undervejs.
Lidt uden for Slagelse, »paa den gamle
vej< væltede hans ene vogn, og han havde
den ærgrelse, at kufferten med hans hånd-
skrifter sprang op »og alle mine papirer
laa spredte paa landevejene. To dage efter
afrejsen nåede han til Fyn; uden for
Odense kom han ud på den »hæsligste ler
vej< og efter en halv times kørsel, var
hjulene blevet så tykke. at kuskene måtte
hugge leret af med økser. Han kom godt
over til Jylland, og da han kørte fra Vejle
kunne alle søer bære, og den forvovne
kusk kørte nu genveje så rask, at man
måtte gyse. På Vejlebanken måtte man
imidlertid spænde fra, og Tauber, der ef
frerhånden var blevet stærkt forkølet, >krob
saa godt som paa alle fire imellemstunder<
— og en halv time før han nåede Horsens,
fik han en sådan rygpine, »som om ryggen
skulle brækkec24)

Vinterrejser

Endnu besværligere var rejserne, når
østenstormene først var sluppet løs, og
sneen jog henover landet, hobede sig op i
tunge driver i lavninger og hulveje, så et
hvert spor af vejen blev udslettet for den
vej farende. Det var naturligvis ikke mange,
der vovede sig ud i et sådant vejr. Så me
get desto interessantere er det, at man har
en beretning om en rejse netop i »ondt
vejr« over Danmark, oven i købet en ret
tidlig beretning, skrevet af en hollandsk
købmand, der i februar 1674 sammen med
to landsmænd rejste fra Hamborg til Kø
benhavn.25)

Beretningen giver et umiddelbart og
friskt indtryk af rejsens brogede oplevelser.
Da det lille rejseselskab efter forskellige
genvordigheder var kommet til Ringsted,
fandt man på at tage en afstikker til Næs
tved, »men det begyndte at sne saa for
skrækkeligt, at man næppe kunne se, ja,
vi fandt snedynger saa høje som bønder
gaarde, og veje paa mange steder opfyldt
af sne, som vinden havde jaget sammen,
saa bønderne for at skaffe passage maatte
grave vej igennem«. De rejsende naaede da
heller ikke Næstved den dag, men måtte

En bondeslæde forfulgt
al Elle. Tegnet udkast til
det forste maleri, som
Loren: Frolich udstillede
å Kunstakademiets ud
stilling i 1838.
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overnatte i en enligt liggende, fattig bonde-

hytte. Tidligt næste morgen fortsatte de,

men vejen var næsten ufremkommelig, og

de kom kun langsomt frem.
Var vejret end hårdt, så ødelagde det

dog ikke fortællerens lyst til at more sig
over rejsens pudsige oplevelser. Han for

tæller, at da de nærmede sig byen, ville

vor snurrige danske kusk holde sit indtog

i et flottere trav end omstændighederne
åbenbart tillod, for pludselig væltede slæ
den omkuld, og alle faldt ud: Den tykke
Jan van Hamael ramlede mod en bonde,

som gik ved siden af slæden, så bonden
faldt med Jan ovenpå. Skænderi påfuigte,
for bonden ville jo have penge, da man

havde væltet ham, men Jan ville ikke be
tale, »men til sidst brast vi alle i latter

og gav den fattige bonde to styver<.
Slet så hyggeligt lykkedes det ikke at

afvikle en kontravers, som nogle rejsende

havde med en vognmand, da de i året 1747

var på vej op gennem Sønderjylland. De

var alle en morgen med to vogne kørt fra

Haderslev, men kulden var så hård, og
>vejen ond og helt fuld af slage, så de
snart mere måtte gå end køre. Så væltede

den ene af vognene, men skønt passagerer
ne ingen synderlig skade fik »pryglede de
dog den arme vognmand derover lesterlig

af«. 26)

Vejreformerne
De vejreformer, der blev gennemført

i Danmark fra sidste tredjedel af det 18.

århundrede, var som bekendt meget om
fattende både i teknisk og i administrativ
henseende. Man stod jo i begge henseen
der så at sige på bar bund. Her skal imid
lertid kun omtales de vigtigste af de af
bestemmelserne fra den tid, der direkte
siger noget om selve færdsien og om dens
regulering.

Reskriptet af 9. februar 1780

De nye vejarbejder begyndte lige uden
for København. Her anlagde man nye

udfaldsveje fra byportene ud til de nye
chausseer, de store hovedlandeveje, som
skulle forbinde »en provins med den an
den«. Da den første af disse nye udfalds
veje, vejen uden for Nørreport, var fær
dig, udstedtes den 9. februar 1780 re
skriptet »Om utilladelig kørsel og andre
uordener, som jevnlige forøves paa vejene
paa Københavns grund og uden for por
tene(<.

Det fremgår af reskriptet, at disse veje
skulle inddeles i forskellige færdseisbaner
for de forskellige arter af køretøjer. I mid
ten af vejen skulle der være en stenbro
og på begge sider af denne skulle være
»jordveje«. Uden for disse igen skulle
anlægges alleer eller »trottoirs<ç og her
måtte ingen køre eller ride eller noget
kvæg drive, noget trille eller bære, da
passagen her alene skulle være til bekvem
melighed for gående. I en samtidig rade
ring af Fr. L. Bradt: Prospect af den nye

vej uden for Nørreport i København, er

vej ens indretning tydelig vist.

Om færdsien på de nye alleer siger

reskriptet, at »enhver, som kørende passe

rer adgangen til stadsporten, skal holde sig
paa stenbroen, og arbejdsvogne samt bøn

dervogne skal altid køre sømmeligt paa

højre side næst jordvejen, i den rad de er

komne, og ikke vige ud deraf, med mindre

nogen før dem kørende vogn enten kom
mer til skade eller ved noget andet bliver

opholdtc Midten af stenbroen skal altid
holdes ryddelig til forbikørsel af kareter,

chaiser og phaitons, som dog ogsaa skal

holde sig paa højre side af broen, tæt op
til arbejds- og bøndervognene.« Her møder

vi altså igen højrekørseisreglen, men nu
udvidet til at gælde for alle vogne og til

hele det københavnske område.

Af reskriptets øvrige indhold skal blot
nævnes en bestemmelse om, at det frem
tidig skal være alle og enhver »aldeles

forment« at udleje heste til håndværks
drenge, idet disses riden havde forårsaget
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»uorden og anden ulejlighede, en bestem
melse, der også har paralleller i nutiden.

Alle tilfælde af overtrædelser af reskrip
tets bestemmelser skal afgøres af politi
mesteren uden appel og »inden 3 sole
mærker<’ d.v.s. inden 3 døgn. Den ene
halvdel af de ikendte bøder skal tilfalde
anmelderen, mens den anden halvdel skal
gå til de nye vejes anlæg. Kan vedkom
mende ikke betale, skal de lide derfor på
kroppen og afsone straffen »efter deres
stand og omstændigheder«, hvilket betød,
at adelige og dermed ligestillede havde vis
se muligheder for at få sagen afgjort af
kongen.

Vejforordningen at 13. december 1793

Vejforordningen af 13. december 1793

indeholder i sit femte kapitel en lang ræk
ke bestemmelser om, hvorledes vejene skul
le være indrettede, hvorledes naboer til
vejene og alle, der færdedes på dem, skulle
forholde sig og meget andet, bestemmelser,
som forordningen sammenfattede i begre
bet r’ejpolilimæssige bestemme/ser.

Hø/rekørseisreglen indføres på vejene

Af disse skal enkelte kort omtales. Vig
tigst af alle bestemmelserne er den gene
relle bestemmelse om vigepligten til højre.
Det siges, at når 2 vogne møder hinanden
på vejen, bør enhver holde til sin højre
side. En tom vogn bør vige for en belæsset,
og for en karet, eller chaisse, og enhver
skal være pligtig at vige af vejen for po
sten og postilloner, når disse blæser i
posthornet. Den som ikke viger, skal bøde
48 skilling.

Reglen om høj rekørsel er altså blevet
gennemført i Danmark i tre tempi i tiden
fra 1758 til 1793. Den synes i øvrigt ikke
at være trængt særlig hurtig igennem.
L. M. Wedel giver i sin rejseskildring fra
1803 en meget rosende omtale af en præg.
tig, banet vej fra Blankenese til Altona,
»hvor de henfarende er forbundne til at

køre paa den højre, men de tilbagerejsen.
de paa den venstre side for at afværge
klammeri om kørslen«.C7) At han frem.
hæver høj rekørseisreglen som noget særligt
for denne vej, efter at han har foretaget
hele den lange rejse fra København, over
Fyn og ned gennem Jylland, tyder ikke
på, at reglen har været kendt noget steds
på vejen. Han fortæller i øvrigt et andet
sted,28) at han på Fyn en aften i skum
ringen mødte en vogn, hvis kusk råbte at
fuld hals: Kør af vejen! Den måde at fore.
bygge et eventuelt sammenstød på var
netop den gamle i århundreder anvendte.

Vej forordningens bestemmelse om, at
alle skulle vige for postvognene, blev i
1798 i forbindelse med aftalerne mellem
Danmark og Sverige om gensidig befor
dring igennem de to riger af den gennem
gående post, udvidet til også at gælde for
de kongelige svenske poster, når disse blæ
ste i hornet. Ved krigen med Sverige i
1808 ophørte denne postbefordring; den
genindførtes ved fredstraktaten i Jönkö
ping 1809, men bortfaldt endeligt ved
Kielertraktaten 1814.

Forbud mod led på hovedlandevejene
Blandt de vejpolitimæssige bestemmel

ser findes en bestemmelse, som indirekte
siger en del om færdslens intensitet. Det
er bestemmelsen om, at der på hoved/ande
vejene — men altså ikke på de mindre
landeveje — fremtidig >ingen led eller
rækværker« må sættes, og at de, som end.
nu fandtes, skulle fjernes. De hegn, der et
tale om, er hegnen omkring vangene — og
adskillelse af vangene regnedes altså for
vigtigere end friholdelse af de mindre
landeveje for led. Først vejbestyrelseslo
ven af 1867 bestemte, at alle led, som
måtte findes på »landevejenee — hvortil
bl. a. henregnedes de fleste af de veje,
som indtil 1867 var blevet betegnet som
»mindre landeveje< — skulle bortfjernes
inden 1 år efter lovens ikrafttræden.
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På Jens Juels billede.
Lillebælt, malet omkring
år 1800, 5e5 et led an
bragt på en vej, der anta
gelig må Isenføres under
vejforordningens såkaldte

nundre landeveje’.

Vej forordningen forbød altså ikke hegn
på de såkaldte mindre landevej, og for.
ordningen om hegn af 1794 bestemte da
nærmere, hvorledes leddene skulle være
indrettede. De skulle være af fornødne
bredde, vel hængte, så de let kunne gå op
og i, og de skulle være forsynede med
sådanne klinker, at de kunne åbnes og
lukkes, uden at de rejsende behøvede at
stå af hesten. At de trods dette stadig vat
til besvær for den vejfarende fremgår al
\Vedels skildring,29) idet han fortæller,
at der på vejen fra Dalum til Fraugde, det
kun er en mii, er 25 led, »som man idelig
maa lukke op, saa jeg tilsidst lod kusken
gaa.((

Snerydniz7g

Endnu skal kun nævnes, at vej forord
ningen under de vejpolitimæssige bestem
melser også har nogle regler om sneryd.
ning. Disse bestemmelser blev i 1799 sup
pleret med et reglement, der blev udfærdi
get, fordi rejsende mange steder i det usæd.
vanlige stærke snefog året før, havde væ
ret udsat for livsfare. Efter reglementet på-
hvilede det vedkommende sognefoged eller
opsynsmand enten samme dag eller senest
dagen efter at foranstalte sneen skuffet fra
vejen.

På de veje, hvor der ikke fandtes broer
over vandløbene, skulle disse opises til en
bred vogns bredde, indtil de rejsende, når
isen var tilstrækkelig stærk, kunne køre
over isen ved siden af det opisede sted. Alt
dette arbejde var pligtarbejde for de til
vejen grænsende lodsejere. Alle disse be
stemmelser var gældende indtil 1858, da
den første snekastningslov korn.

Det 19. århundrede
De regler til betryggelse af færdslen,

der blev givet ved vejforordningen af 1793

var gældende i største delen af det føl
gende århundrede, og de tilføjelser, det

19. århundrede bragte, var kun af mindre
betydning.

Derimod bragte det 19. århundrede en
vigtig nydannelse for så vidt angår de
rejsendes befordring, nemlig forordningen
af 27. januar 1804 om befordringsvæsenet
i Danmark. Denne forordning indeholder
dog også en del bestemmelser, der har
færdselsmæssig interesse, blandt andet me
re detaillerede bestemmelser om vigeplig
ten for postvognene. Alle og enhver, hed
der det, uden hensyn til deres stand, skal
være pligtige at vige af vejen for postkarle,
som, når de kører eller rider i vognmands
rejser, bærer den befalede postmundering,
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eller har det anordnede postskilt, og i en
afstand af 20—30 skridt giver deres an
komst til kende ved at blæse i posthornet.

Postkarlene har efter forordningen pligt
til at blæse i hornet såvel ved afrejsen som
ved ankomsten og undervejs, når de mø
der andre vogne, og hvor der er hule og
snævre veje. Såfremt de undlader at blæse
i hornet, skal de vige til højre side og give
de mødende halv vej, og når de rejser til
bage med ledig vogn eller heste, skal de
vige af vejen for andre postkarle, som har
fragt, og de må i dette tilfælde ikke blæse
i hornet og således tvinge andre til at vige
af vejen.

Endnu postloven af 1888, der var gæl
dende indtil 1919, indeholdt en regel om,
at enhver kørende var pligtig at vige halv
delen af vognsporet for befordringer, hvor
med post blev fremført, når der i passende
afstand blev givet signal dertil ved blæs
ning i posthornet.

Forordningen om befordringsvæsenet
indeholdt også en anden bestemmelse, som
var af stor vigtighed for færdselen. Den
siger, at postkarlene under rejsen skal være
ædru og årvågne »paa det de ikke desaar
sag ved væltning eller paa anden maade
skulle tilføje de rejsende skade eller ulem
pe<. Videre siger den, at postkarlene, hver

gang de vælter, skal bøde 2 rigsdaler, og
det »uden hensyn til nogen undskyldning«.
Det tilføjes, at de, hvis de havde været
beskænkede eller havde sovet, da vognen
væltede, skulle straffes med større bøder
eller fængsel på vand og brød. Hermed er
altså — for første gang i dansk lovgivning
— beruselse hos kusken blevet krimi
naliseret. Tillige fastslår de citerede be
semmelser et andet interessant princip,
nemlig det objektive ansvar for indtrufne
uheld.

Den gamle tid i den danske færdsels hi
storie, som her er skildret, må siges
at være forbi med vej reformerne. Gode
veje, hurtigere og bekvemmere forbindel
ser, magelige og lette køretøjer, sikkerhed
på rejsen, alt dette og meget andet var
følgerne af vejreformerne. De ændrede
rejsevilkår mærkes i de samtidige rejse-
skildringer og i digtningen. Nu kunne
Henrik Hertz skrive:

»Rullende henad de støvede Veje,
Kjore vi muntert og let.
Træerne strække, medens de neie,
Efter os Bladenes Net.

Med Henrik Taubers julerejse i erindrin
gen ses det, hvilket svælg der ligger mel
lem disse to indtryk.

Maleri af 1—Jans Smidt.
Dagiognen kører gennem
Landsbyen, 1883 (Aal
borg Museum). Dagieg
Hen, den sidste lelning af
posziæsenets personbefnr
dring, kørte endnu i dette
århundredes begyndelse
på enkelte 11/ler.
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Men fremskridt er jo ikke alt. Det vir
ker i alt fald, som om noget dog er gået
tabt, når man læser, hvad Christian Mol
bech følte, da han i 1810 ad vejen fra
Hillerød passerede Blovstrød og så ned
mod bakkerne, der skjulte Dumpedals
Mølle: »Jeg fandt dette sted indtagen
de ved dets romantiske Beliggenhed, ved
den Stilhed og Eensomhed, hvori man saa
hastigen bliver henflyttet, og hvor man
pludselig og uventet befinder sig i en ny
Egn. Hvor gierne havde jeg ønsket, med
mindre Hurtighed at giennemfare den —e.
Oehlemchläger giver udtryk for noget af
det samme i »Langelandsreisene:

»Langsomt, strengt og lige den brede
Kongevej fremgaar.

Sparsom paa Skygger og Krat. Hvilken

kiedsommelig Tid <i

NOTER OG HENVISNINGER

1) I. M. Thiele: Danmarks Folkesagn. I, 1843,
362 f. 2) Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i
Danmark, 1909, 126. 3) J. L. 1—56. D.L. 3—15—
1 og 2.4) 1 mark 8 øre: I øre 3 ortug;
i ørtug = 10 eller 12 penninge. 5) C. W.
Scott-Giles: The road goes on, 1948, 52 f., Tho
mas Burke: Travel in England. 1948. 38. 6)
J.L. 111—67. D.L. 6—9—12. 7) 0. Nielsen: Kjo
benhavnpaaHolbergs Tid, 1884, 171-72. 8) Hugo
Matthiessen: Københavnske Gader 1728—95,
1924, 158 note 12. 9) Kiobenhavnske Skilderie,
1786, No. 1, 5—7. 10) Nyeste Skilderie af Kjø
benhavn, 1. Aargang. 1804, 117. 11) Politi-
vennen, 1804, 26. Hæfte, 5245—50. 12) Henrich
Callisen. Physisk Medizinske Betragtninger over
Kjøbenhavn, 11, 1809, 195—96. 15) Nyeste Skil
derie af Kjøbenhavn, 1804. 3496—50. 14) Poli
tivennen, 1806, 34. Hæfte, 6945—47. 15) 6—7—18
og 6—20 kap. 16) Danske Vider og Vedtægter,
ved Poul Bjerge og Aug. F. Schmidt 1904—
38, III, 470. 17) Danske Samlinger, i. Ræk
ke, V, 1869—70, 384. 18) Troels-Lund: Dag
ligt Liv i Norden, 1908, V, 16—17. 19) H. P.
Hansen: Jyske Skojere og Rakkere. 1952. 40.
20) Joachim Junge: Den nordsjællandske Land
almues Character, Skikke, Meninger og Sprog,
1798, 257. 21) L. M. Wedel: Indenlandske

Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste
Egne af de danske Provindser. II. 1806, 297—98
I Karoline Gravers: Ved Halleby Aa, 1921, s.
53 fortælles: »Paa en Herrgaard. ved jeg. maatte
saaledes endog Fruen og Børnene ud at have
fat i en Flig af Skindet: den ene skulde ikke
have Ret til at kalde den anden Rakkere. Om
forordning af 1794 se endvidere: Juridisk Lom
mebog for Aaret 1795 ved J. H. Bårens, 105—
110. 22) Nyeste Skilderier af Kjøbenhavn, 6.
Aargang, 1809, 1145. 23) Holbergs Epistler,
udg. af Chr. Bruun, V, 1875. 24) Blade af
Rektor Joh. Henr. Taubers Dagboger, udg. af
Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922, 158—60.
25) Fra Arkiv og Museum, 1906, 1—41. 26)
Vor Fortid, 3. Aargang. 1919, 201—13. 27)
Indenlandske Rejse, I, i. Hefte. 1803, 128. 28)
samst. 65. 29) samst. 2. Hefte. 1803, 143. 29)
Christian Molbech: Ungdomsvandringer i mit
Fodeland, 1811, 203.

Iøvrigt er benyttet: Danmarks gamle Love
ved Erik Kroman og Stig Juul. I—Ill, 1945—48.
Chronologisk Register over de Kongelige For
ordninger og Aabne Breve, samt andre trykte
Anordninger, som fra Aar 1670 af ene udkom
mer osv, ved Jacob Henne Schou, 1795 og
fig. år. Kongelige Rescripter, Resolutioner og
Collegialbreve for Danmark og Norge ved
Lauritz Fogtmann.

For vejreformerne klagede man over ulykke,’,
fordi vejene var for dårlige. Da de nye veje
var blevet anlagt, klagede man også over ulyk
ker, men nu, fordi kuskene kørte for Lurtigt.
Tegning fra »Gazettene, 1889.
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LANGREUTERS

JOHN DEERE-[ANZ
[IESSETRAKTOR 1010

MOTOR:

Cylinderantal 4
Boring 92 mm
Slaglængde 89 mm
Cylindervolumen 2367cm3
Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAE)
Omdrejningstal 1500-2500 omdlmin
El-anlæg 12 volt
Indsprøjtningspumpe Bosch
Hovedlejer 5
Gear: 4 frem, 1 bak + vendegear
Kæder: 12” 2-kammede plader

MÅL:

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

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

500

40°
70°

1,67 m
1815 kg
0,67 m3

Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg

GL. KONGEVEJ 3
KØBENHAVN V [AN GREUTERS TELF. *HILDA 1090

TELEX 5900

præsenterer
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Anders Bach Als
Havnens Nordside
Vejle
Tlf. 386 (2 linier)

Alt i betonvarer D. S. 400

Bygningsmaterialer
Cement, terrazzo, tagsten
\Tæg. og gulviser etc.

SKAFTE-HANSEN
Entreprenør

,Holmegaard” . Hjørring

Telefon 1422

Asfaltering. Tæppebelægninger

Reparation afveje
Jord. og vejarbejde
Kloakering . Btoarbejde Jernbeton

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord- & vejarbejder . Slagger Overfladebehandling med varm asfalt

Niels Hausefis Souuer, Vi
BETONVARE-OG SKÆRVEFABRIKER

VIG 19 250

Rør og andre betonvarer

efter DS 400

Vaskede støbematerialer

Vejmaterialer til

alle formål

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfaltemulsion, pulvetasfalt samt øvrige
specielle asfaltprodukter

UDFØRER: Stobeasfaltarbejder, entreprenorarbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning al asfalterede vejmaterialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner
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Deres tekniske hukommelse AKT I ES 5 LSKA B ET

• ._ B • B B B B • B •BIB.B.... • • B • •BB B •I••B•Bi B B B • B B B Bl
•BBBBBBBBIBBBBB•BBBB •B•B •.B.IBBBBBBBB •• ••

BBBB BBB•• BBBB• • • • • • • .• • •••B••B•l•• B •.• •
• B

B. B.
• B

B. B.

B.B. .
BB

_

RYDEREN .;.• -

B. ..
• B
.• BB

• °RYDEREN — den mest moderne
•. og mest effektive model, udstyret ..

.
.. med hydraulisk tryk- og løfte- • B

.B• B anordning, som betjenes fra farer-
B B

• B nuset.• .
BB
• .

B B BOYDEREN B B
• ,, B

BB fremstilles i 2 modeller: B •
B

BB
B

BRYDEREN .
1

.
BB• med 2,3m rommebredde. 50 ÅRS ERFARING B B

B
BB .BB • I FREMSTILLING AF SNEPLOVE . •

e B•BB Samt i en større og kraftiger B B

BBB type BRYDEREN MAJOR Plov og ramme er udlart i neerenssie - Bm BB
•• med rommebredde på 2,6 m. melse med dansk slandard.

B
BB

B B
BB BB

B
.• Derudover kan vi levere sideplove .•

.
BB i 2 modeller med henholdsvis •B

BB
BB

•B fast og fjedrende skær. B
BB•B

B Fabrik for vejmaskiner 1
BBIB

• B
B B Helsinglorsgade 6 — Århus — Tlf. 6 24 44 i
• B

• B B B B • i B B •B B B B B • B B B B B B B • B B B I B • B I B B • B B B B I I B B B B B I
•IIIBBBB •BBBB •BBBIBB BB B B B BB IB B • BB BB B B BB BB B B B B

BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBI BB •BBBB IBBBBI BIBB BB IBI

har De ved hånden med

TEKNISK STABI
i lommen

Beregningstabeller, formler m. m. for

ingeniører, arkitekter, konstruktører

0. a.

ved

C. G. Jensen og Kurt Olten

Pris 23,75 incl, oms

TEKNISK FORLAG
Vester Farimagsgade 31, V . BY 9288

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K
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Telefon 3 31 59
Telefon 3 32 5Q

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Dollerupvej 7

Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer
Aarhus C

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ TELEFON (086-3 21 11) 149

Vejmaterialer Vejarbejder Kloakarbejder Al kørsel
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PULVERASFALT. STØBEASFALT. MACADAMASFALT

Rubit npn

mere skridsikkert
mere elastisk

Pulverasfalt
og Stobeasfalt

mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
østre Teglgade København SV * Telefon *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 8711 88 Telefon 33844 Telefon 123681



BOLINDER-MUNKTELL VEJHØVL

OMGÅENDE LEVERING

Solgt til:

Frederiksborg Amts Vejvæsen

Rornholms Amts Vejvæsen

Kastrup Lufthavn

Aarhus Kommune (2 stk.

Entreprenørfirmaet Aug. Jargenssen & Troelsen (2 stk.)

V. LØWENER
VESTERBROGADE 9B — KØBENHAVN V — CENTRAL 7885

:‘.

Stor motorkapacitet, 4-hjulstræk, differential og differentiallås,
største manøvredygtighed, servostyring, 8 frem- og 2 bakgear,
hydr. bremser med vacuumforstærker.

SKANDINAVISK SOUTRYK
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