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BROISOLERING

Mange års praktiske erfaringer og labo

ratorietorsug danner grundlaget tor de

membranisoleringer A/S HOTACO adtorer

i broer, underjordiskn parkeringsanlæg

m. m. over hele landet.

I isoleringernn indgår TACODRITE, ALU-,

TACODRITE og TACOSIL biturnenplader

armeret med oorganiske glasnævu- og

aluminiumomateria ler.

Vore teknikere er til Deres tjeneste såvel

under projekteringen Sam ved arbejdet på

pladsen.

A/ HOTACO
København — Holbæk — Aarhus



Det hurtigste og mest effektive middel til forstærk
ning af alle slags vejbaner. Kvalitet og bæreevne
er under nøje kontrol ved såvel produktion som
udlægning i det viste MARSHALL-apparat. Den vi
ste borekærne består af 11/2 cm slidlag — 15 cm
Hot-Mix og 11/2 cm oprindelig asfaltbelægning.

H lx
kvalitet og bæreevne

VEJEN — HERLEV

A2



Ingeniørens arbejdsopgaver bliver større og større

— og mere indviklede.

Det bliver stadig sværere at løse alle problemer

— og samtidig bevare det store overblik.

Databehandlade vågar — Bygginformation (12 kr)

— og giver Dem mulighed for øget indsats.

Nordisk AOB-system for vejprojektering og vejbygning

beskrives i nedenstående fire kompendier,

Massberåkning av vågar (12 kr)

Utsåttning av vägar (12 kr)

Datamaskinen aflaster Dem med rutineberegninger

Fotogrammetrisk tvårsektionering (5 kr)

Kompendier fås efter indbetaling af ovenstående beløb til

Nordisk ADBs svenske postgirokonto nr. 60 2969.

Ingeniørfirma Nordisk ADB AB, Pyramidvägen 9 0, Solna, Sverige.
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SYNO
det syntetiske stenmateriale

De får merc ud af lyset med

Dette er en 30 0/0 SYNOPAL-vej.

Iblanding af SYNOPAL i vejbe- A/S SYNOPALlægningen giver en ideel udnyt
telse af vejbelysningen, således T H I S T E 0

at sikker og blændfri kørsel opnås.
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Vejbestyrelsesloven i funktion

AJE. A. Abitz

Hovedformålet med den omfatten
de reform af vejadmiriistrationeri, som
blev gennemført ved vej bestyrelses
loven i 1957, var at give vejmyndig

hederne som helhed større bevægelses

frihed. For de kommunale myndig

heders vedkommende blev dette op

nået ved at sikre dem udvidede be

føjelser navnlig i forhold til de bor

gere, hvis ejendomme direkte eller in

direkte har betydning for vejene og

færdslen på disse. Til gengæld måtte

kommunerne i et vist omfang se deres

egen hancilefrihed beskåret af ministe

riets udvidede beføjelser, der tilsig

tede at gennemføre mere ensartethed

og bedre muligheder for planlægning.

Ministeriet fandt dog snart, at de

muligheder, som vejbestyrelsesloven

og loven om motorafgifternes forde

ling indebar for at dirigere udviklin

gen af vejnettet, ikke var tilstrække
lige, og inden der var forløbet 5 år
efter vejbestyrelseslovens ikrafttræden,
udarbejdedes der forslag til en fuld
stændig statsovertagelse af hovedveje-
nes planlægning og øverste admini
stration. Denne er som bekendt gen
nemført nu, og efter at ministeriets
godt 20 års bestræbelser på at få et
fast greb om hele landets vejadmini
stration nu er kronet med held, må
man kun håbe, at det administrative
grundlag, som er tilvejebragt ved disse
love, vil ligge nogenlunde fast i de
kommende år.

Efter at vejmyndighederne i en år
række har kæmpet for at få handle-
frihed i forholdet til borgerne, og mi
nisteriet har arbejdet på at udvide sin
egen myndighed til central planlæg
ning i forhold til kommunerne, må
de imidlertid se deres egen tildels ny
erhvervede handlefrihed beskåret af

andre planlæggende myndigheder, der
gennem egns- og landspianlægning
kræver indflydelse på vej nettets til
rettelæggelse tildels ud fra synspunk
ter, der kræves overordnet vejmyndig
hederne. Foreløbig er denne udvikling
dog kun i sin vorden og har forment
lig ikke i noget større omfang be
grænset de øverste vejmyndigheders
muligheder for at påvirke udviklin
gen. I fremtiden vil den dog utvivl
somt få stadig stigende betydning.1)

Men selv med denne udvikling in
mente er der grund til at antage, at
vejbestyrelsesloven i en årrække vil
bevare sin centrale plads, og at i hvert
fald dens grundlæggende bestemme!
ser vil være afgørende for forholdet
mellem myndighederne indbyrdes og
mellem myndighederne og borgerne
på dette område endnu i mange år.

Som alle nye love har dens gennem
førelse i de første år krævet et utal af
enkeltafgørelser, navnlig fra de ad
ministrative myndigheders side, men
til dels også fra domstolene, og for
alle dem, der beskæftiger sig med
disse sager, kan det naturligvis være
svært at bevare overblikket herover.
Det er derfor af stor betydning, at en
mand, der har indtaget en central
position, både ved vej bestyrelseslovens
forberedelse og ved dens gennemfø
relse, kontorchef i ministeriet for of
fentlige arbejder F. J. Boas, har på
taget sig det store arbejde at samle

1) Se f.eks. lederen i Aktuelt den 29. ok
tober 1963, hvor det foreslås at ned
sætte en kommission »mindre domine
ret af vejteknikere og jernbanefolk og
mere af erhvervsokonomere til at be
handle spørgsmålet om Øresundsbroens
placering.

hele det materiale, der har opsumme
ret sig efter vejbestyrelseslovens før
ste 5 år, og samarbejdet det i en kom
menteret udgave af denne lov.

Kontorchef Boas er dette tidsskrifts
læsere særdeles velbekendt. Hans umå
delige interesser for alle spørgsmål,
der vedrører vejadministrationen, og
hans enestående evne til at beherske
alle detaljer, behøver ikke nærmere
omtale over for dem. Da de fleste
praktikere formentlig også har haft
lejlighed tl at anvende bogen i deres
daglige arbejde i nogen tid og der
for formentlig selv har dannet sig et
billede af, hvor nyttig og indholdsrig
den er, vil det ved en omtale af den
ne formentlig være af større inter
esse at tage visse enkeltspørgsmål op
til nærmere omtale, end at foretage
en mere systematisk gennemgang. Den
har utvivlsomt allerede en så fast plads
i alle praktikeres dagligliv, at en an
melder, der ikke mere selv har dagligt
arbejde inden for emnet, ikke kan
føje noget nyt til håndbogen i almin
delighed.

Det skal dog fremhæves, at den har
sin styrke i den meget store samling
af materiale til forståelse af vejbesty
relsesloven. Såvel cirkulærer som mi
nisterielle afgørelser gengives i stort
omfang in extenso, og med kendskab
til kontorchef Boas er man sikker på,
at alt af betydning er kommet med.
Ved en sammenhængende gennem-
læsning synes man snarest, at han har
dækket lovlig overdådigt op selv for
relativt sultne ganer. Navnlig synes
visse besvarelser på forespørgsler i lo
vens første tid, hvor svaret kun er
gået ud på en direkte henvisning til
lovbestemmelser, at være temmelig
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overflødige. Med en lille smule prak
sis på bagen ville man næppe have
stillet en række af spørgsmålene, og
gengivelserne af dem kan visse steder
svække overskueligheden. I andre til
fælde kunne man måske også have
klaret sig med henvisninger i stedet
for gengivelse af den samme skrivelse
og besvarelse uden forkortelse flere
steder. Dette er imidlertid selvfølge
lig et skønsspørgsmål, og det kan na
turligvis undertiden også være rarere
med for stor udførlighed end med
sammenfatninger og henvisninger,
hvis nærmere betydning måske kan
være dunkel.

Et bidrag til overskueligheden ydes
også af sagsregistret og en oversigt
over love, bekendtgørelser og cirkulæ
rer med henvisninger til de steder,
der omhandles. Der ville imidlertid
ikke have været noget til hinder for
at udfærdige en tilsvarende oversigt
over ministerielle skrivelser og over
alle citerede domme. Ikke mindst det
sidste er en stor støtte for praktise
rende jurister, der ikke er fortrolig
med vejbestyrelsesloven, og selv for
dem, der kender den, vil det ofte kun
ne være tvivlsomt, hvor man skal lede
efter omtalen af en dom eller en kon
kret administrativ afgørelse.

Enkelte steder bevæger forfatteren
sig lidt ud over en kommentars snæv
re rammer og kommer ind på mere al
mindelige overvejelser. Dette er na
turligvis fra et juridisk synspunkt de
mest interessante steder i bogen, men
tillige de vanskeligste, hvor det må
ske for en travlt optaget ministeriel
embedsmand undertiden kan knibe
med at få det materiale og det over
blik, som kræves for at se tingene i
det rette perspektiv. Når jeg derfor i
det følgende tager visse af disse
spørgsmål op til særlig behandling.
skal det ikke ses som en kritik af for
fatterens arbejde. Det må først og
fremmest bedømmes efter dets prak
tiske anvendelighed som materiale-
samling; men da han selv i et vist
omfang henviser til den almindelige
juridiske licteratur2), og da visse af

2) Det er i øvrigt et savn, at der ikke er
nogen litteraturfortegnelse i bogen. Ikke
mindst da den i betydeligt omfang hen
vender sig til ikke-jurister, ville det
have lettet dem arbejdet med at få fat
i de værker, hvortil der henvises.

de gengivne ministerielle afgørelser,
som forfatteren naturligvis ikke kriti
serer, kan give anledning til kommen
tar, har jeg også fundet det naturligt
at tage disse spørgsmål op.

Lovens terminologi.

I kommentaren til lovens § 1, der
indeholder definitionen af offentlige
veje, gennemgås terminologien i for
skellige andre love, herunder færdsels
loven og bygningslovgivningen. Det
fremgår heraf, at der i de senere år
er sket en betydelig forbedring på det
te område. Og selv med stor lyst til
at arbejde for ensartet og fast termi
nologi kan man næppe gøre sig noget
håb om at få ændret sprogbrugen in
den for bygningslovgivningen, hvor
man som forfatteren gør opmærksom
på af og til foretrækker at bruge
fællesbetegnelsen )>Offentlige gader«
i stedet for vej lovgivningens anven
delse af udtrykket offentlige veje. Det
er der vist ikke noget at gøre ved. Det
varer sikkert en rum tid, inden man
kan få byrådene i Århus og Esbjerg
til at kalde henholdsvis Ryesgade og
Kongensgade for biveje, hvad de for
mentlig er efter vejlovgivningen, se
kommentaren side 31 til lovens § 16.

Horing af vejnævnet om ændringer i

registret.

I kommentaren til § 8 og 9 oplyses
det, at vejnævnet har vedtaget, at den
i § 9 krævede høring forinden mini
steriet foretager forandring i klassifi
ceringen af de i vejregistret opførte
veje ikke er nødvendig i tilfælde af
helt små ændringer, såfremt der er
enighed mellem ministeriet og ved
kommende kommunale myndigheder
om ændringen. Da en i loven påbudt
høring må anses for en gyldigheds
betingelse, og da vedkommende myn
dighed naturligvis ikke for fremtiden
eller med bindende virkning for se
nere indtrådte medlemmer kan give
afkald på at blive hørt, ville det være
interessant at vide lidt nærmere om,
hvad ministeriet henregner til >helt
små ændringerc I kommentaren side
17 omtales en udtalelse fra vejdirek
toratet, som går ud på, at proceduren
i § 9 stk. i principielt skal anvendes
også i tilfælde, hvor det kun er små
strækninger af landevejen, der over-

går til biveje, og der nævnes som ex
empel herpå ½ km af en landevej.
Hvis der derimod er tale om et areal
på f.eks. 2 m2, der overgår i forbin
delse med matrikulær berigtigelse eller
en mindre vej forlægning, hedder det
videre, må »den besværlige frem
gangsmåde i § 9 stk. i formentlig
kunne undlades«. Denne udtalelse er
imidlertid afgivet et år før vedtagel
sen i vej nævnet, og der kunne således
være noget, der tyder på, at man efter
denne vedtagelse mener at kunne over
føre f.eks. vejstrækninger på ½ km
fra den ene vejgruppe til den anden
uden forelæggelse for vejnævnet. Det
kunne derfor være af værdi at få op
lyst, hvilken rækkevidde man i praksis
giver vedtagelsen om undladelse af
høring. Medens overgang af småarea
ler, der nærmest må sidestilles med
skelforandringer, efter min mening
overhovedet ikke falder ind under § 9
stk. 1, tror jeg, at man skal være for
sigtig med at give vejnævnets ved
tagelse en for vid anvendelse, såfremt
man vil være sikker på gyldigheden
af de trufne afgørelser. Det er jo ikke
altid kun de offentlige myndigheders
interesser, der berøres af nedlæggel
sen. Så vidt jeg ved, er der netop på
dette område under den ældre lov
givning forekommet tilfælde, hvor
private har kritiseret nedlæggelse af
små vejstrækninger som offentlige,
fordi de anså dem i strid med deres
interesser. Det vil i sådanne tilfælde
være uheldigt om nedlæggelsesproce
durers kan kritiseres.

Særreglen i § 10.

Det er en i flere henseender mær
kelig bestemmelse, der indeholdes i
lovens § 10, om at ministeriet for
offentlige arbejder efter forhandling
med vedkommende vejbestyrelse kan
bestemme, at adgangsveje og forplad
ser til jernbanestationer, lufthavne og
færgesteder, henføres til de offentlige
vejes kreds og overtages af den pågæl
dende kommune. Det er ejendomme
ligt, at der gælder en særregel netop
for disse veje. Det er imidlertid klart,
at det er en regel, som specielt jern
banerne kan have nogen interesse i,
og kendere af vej enes retshistorie ved,
at dens indførelse i loven er et med
ca. 70 års forsinkelse gennemført
modtræk mod kommunernes selvstæn
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dighed, efter at DSB. omkring 1890

havde tabt en retssag, hvorunder man
søgte at hævde en tilsvarende regel

under den ældre lovgivning. Reglen
gælder ikke for andre end de udtryk
kelig nævnte udgangspunkter for of
fentlige befordringsmidler, og kan f.
eks. ikke udvides til rutebilstationer.
Man skulle ikke tro, at der var nogen
større interesse i at have en sådan re
gel i vore dage.

Det fremgår i hvert fald af en i
kommentaren side 16 gengiven skri
velse, at statsbanerne også uden be
myndigelse i loven er i stand til at
sikre sig gunstige aftaler med kom
munerne. I en her omtalt sag har de
kunnet opnå, at kommunen overtager
vedligeholdelsen af en vej uden at
den optages som offentlig, og efter
en skrivelse af 2. maj 1960, der gen-
gives i kommentareri side 25, synes
statsbanerne desuden ikke at være til
freds med den særret, som § 10 giver
dem, men har endog i et tilfælde øn
sket, at et sogneråd over for dem skul
le forpligte sig til ikke uden deres
samtykke at nedlægge en stationsad
gang som bivej. Vejdirektoratet ud
talte, at dette efter dets mening ikke
var i strid med vejbestyrelseslovens §
14, men at amtsrådets godkendelse af
sognerådets forpligtelse måtte kræves.
Denne afgørelse synes mig i øvrigt i
flere henseender at være noget tvivl
som, i hvert fald som den er gengivet
i kommentaren. Der ka formentlig
ikke være nogen tvivl om, at beslut
ningen om en bivejs nedlæggelse træf
fes af amtsrådet3), og at det derfor i
sidste instans beror på dettes beslut
ning, om vejen skal opretholdes eller
nedlægges. At amtsrådet har godkendt
sognerådets påtagelse af en forpligtel
se af det nævnte indhold over for
statsbanerne, må vel ses som en til
ladelse til, at sognerådet har påtaget
sig esi vedvarende forpligtelse, jfr.
landkommunallovens § 15 a, men ikke
som nogen selvstændig forpligtelse for
amtsrådet i forhold til statsbanerne.
Men dertil kommer, at det formentlig
i det hele er tvivlsomt, om en kom
munalbestyrelse kan binde sin kom
mune til for evig tid at opretholde en

3) Jfr. § 14 stk. 2 »Amtsrådet bestemmer
herefter . .

vej, sålænge man fra anden side øn
sker det4). Dette principielle spørgs
mål skal dog ikke uddybes nærmere
her, men det kunne dog være inter
essant til belysning af ministeriets
standpunkt over for det i skrivelsen
af 2. maj 1960 omhandlede sogneråd
at vide, om vej direktoratet for sit eget
vedkommende nogensinde over for en
kommune eller f.eks. over for bolig
ministeriet som byplanmyndighed har
afgivet eller kunne tænke sig at afgive
bindende erklæring om ikke at ville
gå med til nedlæggelse af en hoved
vej eller en landevej uden denne an
den myndigheds tilladelse.

Hævd over almene og offentlige veje.

Den omtale, der i kommentaren til

§ 12 om at hævd ikke kan vindes over
offentlige veje, der er optaget i vej
registrene og udskilt i matrikulen, gi
ves af spørgsmålet om hævd over vej-
arealer, der ikke er omfattet af denne
bestemmelse, synes lovlig summarisk.
Forfatteren gengiver bestemmelserne i
Landbrugsministeriets bekendtgørelse
af 8. august 1957 dels om veje, der
er udskilt i matrikulen, og således om
fattes af vejbestyrelseslovens § 12

stk. 1, dels ministeriets udtalelser om
mulighederne for, at der inden 1957

kan være vundet hævd på veje, der
er udskilt i matrikulen, og endelig mi
nisteriets opfattelse af forholdet for
veje, der ikke er udskilt i matrikulen.
Hertil føjes en kort omtale af en dom,
afsagt af Ålborg byret i 1957 og en
Vestre landsrets dom fra 1940 samt
en henvisning til F. Vinding Kruses
Ejendomsret.

Da det i hvert fald for bivejenes

4) Jfr. f.eks. Poul Andersens Forvaltnings
ret 4. udg. s. 474—475. Spørgsmålet
kunne dog måske nok underkastes en
nærmere undersøgelse end sket der. Så
ledes er det i de gældsbreve, som kom
munalbestyrelserne udsteder for optagne
lån, der skal afdrages over en lang år
række, meget ofte indeholdt, at kom
munalbestyrelsen forpligter sig til even
tuelt at forhøje skatteudskrivningen,
hvis det kræves for at kommunen kan
betale renter og afdrag i overensstem
melse med gældsbrevet. Denne bestem
melse anses almindeligvis for gyldig.
selv om den indebærer, at kommunal
bestyrelsen har bundet sig til at træffe
en vis afgørelse på et forvaltningsom
råde.

vedkommende endnu kun kan antages

at være en ringe del af dem, der er
udskilt i matrikulen, er spørgsmålet
om i hvilket omfang der kan vindes
hævd over de vejarealer, der ikke om
fattes af § 12 stk. 1, stadig af en vis
betydning, og allerede den tilsynela
dende modstrid mellem landbrugsmi
nisteriets opfattelse og de to gengivne
domme viser, at spørgsmålet er noget
uafklaret i praxis. Hvis man vil nær
mere ind på dette emne, måtte det op
lyses, at der er flere domme end de
to anførte, der berører emnet, og
navnlig er dette behandlet væsentlig
mere udførligt af flere andre forfat
tere end Vinding Kruse. Senest har
Illum i Dansk Tingsret 1952, som
forfatteren andetsteds citerer ret flit
tigt, bind I side 67 ff, foretaget en
meget grundig gennemgang af status
før 1957, der altså må antages endnu
at have betydning for de tilfælde, der
ikke omfattes direkte af vej bestyrelses
lovens § 12 stk. 1. Det bemærkes i
øvrigt i denne forbindelse, at udtalel
sen i kommentaren side 26 om, at det
nu følger modsætningsvis af bestem
melsen i § 12 stk. 1, at hævd må kun
ne vindes på de gamle almene vejes
arealer, kan virke vildledende. Over
disse har der i hvert fald i vidt om
fang utvivlsomt kunnet vindes hævd
også før vej bestyrelsesloven, hvilket
er af betydning at vide, sålænge der
kan være tale om en hævdstid før
denne lov.

Nedlæggelse af gamle vejarealer.

Om bestemmelsen i § 15, der giver
regler om en særlig enkel fremgangs
måde ved nedlæggelsen af gamle al
mene veje eller dele deraf, har der
som bekendt været ført en teoretisk
diskussion mellem professor Thol
strup og kontorchef Boas, idet profes
sor Tholstrup har kritiseret denne be
stemmelse. Da det afgørende først og
fremmest må være, hvorledes bestem
melsen fungerer i praksis, søger man
i kommentaren navnlig oplysning her
om, men der synes kun at have fore
ligget få sager til afgørelse i ministe
riet. Forfatteren prøver derimod på,
åbenbart foranlediget af professor
Tholstt-ups kritik, at give en vejled
ning for sognerådenes behandling af
disse sager. Det forekommer mig, at
denne ikke på alle punkter er helt
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klar, navnlig derved at den ikke hol
der de afgørelser, der skal træffes ved
behandlingen af den af lodsejeren
rejste sag og derfor afgøres ved ken
delse, ude fra de beslutninger, som
sagens rejsning i øvrigt kan give
kommunalbestyrelsen anledning til,
navnlig beslutningen om at optage
vejen som offentlig.

Professor Tholstrup har navnlig kri
tiseret, at bestemmelserne er for sum
mariske; men formålet med dem er
netop at give en meget enkel løsning
på enkle problemer, som forudsættes
ikke at give anledning til tvistighe
der. Det ville derfor navnlig ikke
være i overensstemmelse med bestem
melsens formål om der, som han var
inde på, skulle være et større admi
nistrativt eller judicielt præget system
ved siden af dem, der eksisterer i for
vejen om disse veje. Jeg kan derfor i
denne henseende tilslutte mig Boas’
forsvar af bestemmelsen.

I anledning af Boas’ kommentarer
til bestemmelsen må det imidlertid
først fremhæves, at det i § 15 alene
hedder, at kendelsen kan gå ud på en
ten, at vejen opretholdes som privat,
eller at den vil være at omlægge eller
at nedlægge helt eller delvis. Kendel
sen kan altså ikke gå ud på, at vejen
skal optages som offentlig, og en be
slutning herom har intet med § 15 at
gøre. Det er i overensstemmelse med
systemet i vejbestyrelsesloven såvel
som i den før denne gældende lovgiv
ning, at alle eksisterende almene veje
enten af kommunalbestyrelsen bør op
tages som offentlige eller vedligehol
des af de private, der er berettigede
til at færdes på dem. Men reglen i §
15 er fortrinsvis beregnet på de for
længst afdøde vejarealer, der spøger
på matrikelkortene, uden at have no
gen eksistens i virkeligheden, i hvert
fald ingen af betydning for almen-
heden. Hvis arealet har så stor betyd
ning, at kommunalbestyrelsen beslut
ter at optage den som offentlig, må
dette ske i overensstemmelse med de
i loven fastsatte regler om en sådan
optagelse, og det har, så vidt jeg kan
se, intet formål overhovedet at afsige
nogen kendelse, hverken om det ene
eller det andet, og det kan ikke an
tages, at ejeren har noget krav herpå.
Meningen med en kendelse er at ska
be grundlag for anke til landvæsens
kommissionen i henhold til paragraf-

fens stk. 2, men dette har intet for
mål, hvis vejen optages som offentlig.
Den af ejeren rejste sag kan derfor
afsluttes ganske formiost ved en med
delelse til ham om sognerådets be
slutning, og denne kan træffes uden
nogen åstedsforretning i henhold til

§ 15 stk. 2.

Bestemmelsen må dernæst også ses
i sammenhæng med de i loven af 14.
april 1S65 indeholdte regler, og hvis
resultat af kommunalbestyrelsens over
vejelser bliver, at vejene skal opret
holdes som privat, må sagen — som
Boas også med rette gør opmærksom
på — overgå til behandling efter denne
lov.

Også her er en formel kendelse i
henhold til § 15 i og for sig overflø
dig; men efter lovbestemmelsens for
mulering må ejeren have krav på, at
der afsiges en sådan kendelse, og på,
at der afholdes en åstedsforretning,
der fastslår at vejen skal opretholdes.
Men heller ikke mere. Sagen videre-
behandles derefter af sognerådet efter
1865-loven. Det må dog i denne for
bindelse erindres, at kommunalbesty
relsen ikke kan tilsidesætte rettighe
der, der hviler på privatretlig grund
lag. Disse henhører alene under dom
stolene, og de protesterende lodsejere
har krav på en frist til at anlægge sag
efter loven af 14. april 1865.

Da bestemmelsens formål som an
ført er at give grundejerne en nem
lille haglbøsse til at skyde de små
bitte spurve med, som den vedrører,
håber jeg derfor, at de manglende af
gørelser i ministeriets sagsfortegnelser
skyldes, at man i praksis klarer sig —

og klarer sig godt — uden alt for man
ge teoretiske bekymringer.

Det må dog endelig, bemærkes, at
der er en vigtig realitetsforskel i for
hold til de regler, der gjaldt for ned
læggelsen af de gamle almene veje
efter vejbestyrelsesloven af 1867 (
6), og som stadig gælder for nedlæg
gelsen af offentlige veje efter loven
af 1957 ( 20 stk. 2), idet de arealer,
som omfattes af en nedlæggelsesbe
slutning efter § 15 stk. 3, ikke skal
tilbydes de tilstødende grundejere. Det
må antages, at de tilfalder den lods
ejer, over hvis ejendom de fører.

Dette hænger sammen med, at ned
læggelsen kun kan besluttes for vej-
arealer, som hverken ønskes overtaget
af kommunalbestyrelsen som offent

lige eller antages at have vejmæssig
betydning for private ejendomme.
Meget ofte vil de overhovedet ikke
eksistere i marken, men kun som stre
ger på matrikulkortene.

Ministeriets almindelige myndighed over

for kommunerne.

I kommentaren til den måske ikke
helt klare bestemmelse i § 22 om, at
tvistigheder mellem de kommunale
vejmyndigheder vedrørende vejvæse
net afgøres af ministeriet for offent
lige arbejder, der også har den ende
lige afgørelse af alle klager over vej
bestyrelserne, indeholdes en klar rede
gørelse for ministeriets fortolkning af
denne og motiveringen herfor. Værdi
fuld er navnlig den udførlige opreg
ning af de andre bestemmelser i loven
om indgivelse af klager over afgørel
ser af disse.

Det er i denne forbindelse inter
essant at konstatere, hvorledes be
stemmelsens betydning i nogen grad
har skiftet karakter, uanset at den
stort set er en gentagelse af § 15 i
den gamle vejbestyrelseslov. I denne
lov lå hovedvægten på en udvidelse
af ministeriets beføjelser over for
amtsrådene med hensyn til lande
vejene. Motiveringen var, at ministe
riet i 1867 samtidig med valgbesty
relsesloven overdrog amtsrådene be
styrelsen af samtlige hovedlandeveje,
og at ministeriet derfor burde have
sikkerhed for, at amtsrådene behand
lede dem ordentligt. De beføjelser,
som tilkom ministeriet i henhold til
landkommunalloven, ansås derfor ikke
for at være tilstrækkelige, og ministe
riet måtte derfor efter lovgivnings
magtens opfattelse have en udvidet
adgang til at kontrollere amtsrådene
på dette område.

Den almindelige udvidelse af mi
nisteriets beføjelser i forhold til amts
rådene, som 1957-loven betød, førte
imidlertid til, at tilsynsbeføjelser af
denne art stort set fulgte af andre be
stemmelser i loven. I praksis har be
stemmelsen derfor tilsyneladende fået
en speciel betydning på et helt andet
område. Ministeriet mener nemlig, at
bestemmelsen placerer vejdirektoratet
som en overinstans over amtsrådene i
alle sager, hvor disse i loven har be
myndigelser i forhold til sognerådene.
Så vidt jeg kan se, er der ikke noget
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i forarbejderne, der tyder på, at man
har været inde på at gøre en sådan
undtagelse for den i kommunallov
givningen i øvrigt gældende regel,
hvorefter amtsrådene under deres til
syn med sognekommunerne er sidste
instans. Det synes imidlertid, som om
man fra sognerådenes og amtsrådenes
side har tilsluttet sig denne fortolk
ning fra ministeriets side, og det kan
formentlig også være meget praktisk
i mange tilfælde.

Derimod er det klart, at afgørelser,
der træffes af særlige kommissioner,
såsom landvæsenskommissioner eller
taksationskommissioner ikke omfattes
af bestemmelsen i § 22. I kommenta
ren foretages der en værdifuld og så
vidt jeg kan se udtømmende opreg
ning af disse bestemmelser. Det store
omfang hvorved navnlig afgørelser,
der vedrører privates rettigheder, hen
lægges til uafhængige kommissioner,
er et karakteristisk træk for udviklin
gen på dette område.

Om det interessante og på visse
områder tvivlsomme spørgsmål, der
vedrører forholdet til domstolene, si
ges det kun kort, at det ikke kan an
tages, at bestemmelsen om, at mini
steren har den endelige afgørelse af
alle klager over vej bestyrelserne, be
grænser lodsejernes eller andres ad
gang til at indbringe en sag for dom
stolene, idet der henvises til 2 domme
vedrørende § 15 i den gamle vejbesty
relseslov. Dette synes en noget kort
fattet behandling af et betydningsfuldt
spørgsmål. Man kan selvfølgelig ikke
i en kommentar som den omhandlede
forvente nogen dybere behandling af
det store og omfattende spørgsmål,
som professor Bent Christensen senest
i afhandlingen i værket: Højesterets
historie side 354—401 har kastet et
nyt lys over. Fremdragelsen af for-
arbejderne og rigsdagsforhandlinger
ne i forbindelse med den tilsvarende
bestemmelse i § 15 i vejbestyrelses
loven af 1867 ville imidlertid have
givet et interessant supplement til
Bent Christensens oplysninger. Det
fremgår nemlig klart af udtalelserne
i Rigsdagen og bemærkningerne til
lovforslaget, at man ved den tilsyne
ladende uforbeholdne henlæggelse til
ministeriet anså det for en selvfølge,
at man ikke ville udelukke domstole-
nes myndighed i de sager, der »efter
deres natur må siges at henhøre under

dem«. Herom kan man foruden i Rigs
dagstidende bl.a. læse i Hammerichs
Land- og Købstadskommunernes Vej-
væsen s. 8—9 og Borums Landboret 2.
udg. s. 506—509. Det er interessant,
at man på dette specielle område fin
der klare udtryk for den på den tid
herskende opfattelse af forholdet mel
lem domstole og administration, som
Bent Christensen nu har fremdraget.
Kendskab til denne er ikke alene af
betydning for forståelsen af gælden
de retspraksis om dette spørgsmål i
almindelighed, men også for fortolk
ningen specielt af § 22 i den gæl
dende vej bestyrelseslov.

Det fremgår da også indirekte af
Boas’ kommentar s. 51, at den omfat
tende retspraksis, som foreligger med
henblik på fortolkningen af den gam
le vej bestyrelseslovs tilsvarende be
stemmelse, må antages at have betyd
ning også for fortolkningen af den
nuværende vejbestyrelseslovs § 22, og
foruden en henvisning til de to nævn
te værker om denne, kunne det derfor
have haft interesse at få en oversigt
over den tidligere praksis. Således bli
ver man først, når man slår de to
domme, som Boas har valgt at citere
blandt de mange, der findes, efter i
U.f.R., klar over, at hans udtryk »lods
ejere eller andre< også dækker over
tvistigheder mellem kommuner. Ved
f.eks. at henvise til højesteretsdommen
i U.f.R. 1888 s. 630 kunne det tillige
have været påvist, at også tvistigheder
mellem kommunalråd og ministeriet i
visse tilfælde kunne — og formentlig
stadig kan — indbringes for domsto
lene.

Selv om man derfor ikke i en kom
mentar kan forlange en længere teo
retisk udredning, mener jeg, at det
ved referat af nogle flere domme
kunne være illustreret, hvilke emner
domstolene kan behandle, og hvilke
sager, de afviser at beskæftige sig
med. For der findes jo også sager,
hvor domstolene har nægtet at tage
de rejste spørgsmål under påkendelse
under henvisning til, at afgørelsen
henhørte under ministeriet.

Det synes imidlertid at fremgå af
kommentaren, at ministeriet også fø
ler sig beføjet til at tilsidesætte afgø
relser, truffet af amtsrådet, hvor der
er en frist for indbringelse af sogne-
rådets afgørelse til amtsrådet. Men
man kan ikke af de givne oplysnin

ger se, hvilken indflydelse dette efter
ministeriets opfattelse har på den
eventuelle anke til ministeriet. Hvis
klageadgangen til ministeriet skal ha
ve nogen betydning i disse sager, kan
man vel ikke fastholde, at klagen til
ministeriet skal indsendes inden den i
loven angivne frist fra sognerådets
afgørelse, allerede fordi klageren ikke
kan sikre sig, at amtsrådets afgørelse
foreligger inden dennes udløb. På den
anden side kan man formentlig ikke
uden udtrykkelig lovhjemmel indfor
tolke en frist for klage til ministeriet
i henhold til § 22, svarende til den
for klagen til amtsrådet gældende
frist. Resultatet må da formentlig bli
ve, at i alle de tilfælde, hvor der er
fastsat en frist for klage fra sogne-
rådet til amtsrådet, kan klage over et
amtsråds afgørelse indbringes for mi
nisteriet uden nogen tidsmæssig be
grænsning. Dette resultat synes imid
lertid ikke helt tilfredsstillende, men
hænger formentlig sammen med, at
man næppe ved lovens forberedelse
regnede med, at amtsrådenes afgø
relse i klager over sognerådene i alle
tilfælde skulle kunne indbringes for
ministeriet.

Ekspropriationsbestemmelserne.

I kommentaren til kap. 2 om eks
propriationer gives der mange nyttige
oplysninger om enkeltafgørelser og til
dels også om den praksis, der følges
af kommissarierne ved statens ekspro
priationer.

Det er klart, at et emne som eks
propriation hverken kan behandles ud
tømmende eller med nogen større sy
stematik i en kommentar som den
omhandlede. Det må til en vis grad
blive tilfældigt, hvad der kommer
med. Mest udtømmende er gennem-
gangen af, til hvilke formål der kan
eksproprieres, og dette er selvfølgelig
også et af de vigtigste spørgsmål for
praktikere og et af dem, som man
må vente behandlet specielt på dette
sted. Vanskeligheden er den, at grund-
lovens krav om lovhjemmel til eks
propriation kræver en vis specifika
tion i opregningen af de formål, der
kan forfølges, medens praksis på et
område som vej væsenet naturligvis
bliver stillet for stadig nye og tildels
uforudsete formål, som det af hensyn
til vejene og færdsien ville være af
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betydelig interesse at kunne ekspro
priere til. Til supplering af forfatte
rens oplysninger på dette punkt, kan
nu henvises til Poul Andersens artikel
i Juristen s. 205—226, hvor spørgs
målet om en ekspropriations lovlig-

hed behandles side 212—219.

Medens kommentarens gennemgang

af det forholdsvis afgrænsede spørgs

mål om vejbestyrelsernes ekspropria

tionsret, såvidt jeg kan se, dækker

dette emne i det omfang, man kan

vente det i en bog som den anførte,

er det vist på forhånd håbløst inden

for en kommentars rammer at give

noget indtryk af de regler, der gælder.

når selve ekspropriationserstatningen

skal fastsættes. Da paragraffen ud
trykkelig henviser til forordningen af

5. marts 1845, er det naturligt, at
dennes indhold gengives, selv om den
ikke siger meget om de problemer, der
opstår ved ekspropriationen uden for
landbrugsområder. Men bortset fra
nogle temmelig lange referater af nog
le domme, der gengives uden kom
mentarer og uden at det fremgår,
hvorfor netop disse domme er valg
blandt de mange domme, der findes,
har forfatteren da også afstået fra at
komme nærmere ind på de mange
problemer, der opstår i forbindelse
med erstatningsfastsættelserne og
domstolskontrollen med disse. Om he
le dette spørgsmål kan der nu hen
vises til Poul Andersens anførte af
handling i Juristen, hvor hele spørgs
målet om domstolsprøvelse af ekspro
priationserstatninger er underkastet en
systematisk behandling.

Derimod er udvalget af afgørelser
i tilknytning til § 26, 2. stk. om af
kortning i den forøgede værdi, som
den tilbageblivende ejendom skønnes
at opnå, værdifuld, navnlig gengivel
sen af overtaksationskendelsen af 21.

marts 1960 om erstatningen til ejeren
af Siø. da Langelandsbroen blev an
lagt. Selv om ejeren af Siø utvivlsomt
herved opnåede en betydelig værdi-
forøgelse af sin ejendom, fandtes det
dog urimeligt, at dette skulle føre til,
at han måtte afstå ikke ubetydelige
arealer uden at få nogen erstatning
for dem. Overtaksationskommissionen
fradrog derfor kun værdiforøgelsen i
ulempeerstatningen, en indskrænken
de fortoikning af bestemmelsen, som
virker tiltalende for retsfølelsen, i
hvert fald hos ekspropriaterne.

Udvalget af de afgørelser, som cite
res i kommentaren, virker således in
direkte som en kritik af denne be
stemmelse. Den har som bekendt væ
ret gældende i mange år inden for
Københavns kommune og mange an
dre bebyggede områder, hvor ejen
dommenes værdi ikke i så høj grad er
knyttet til arealernes størrelse som til
adgangen til at udnytte dem. Her har
bestemmelsen utvivlsomt haft en ri
melig begrundelse. Erfaringen synes
imidlertid at have vist, at den ikke
egnede sig til at blive gennemført
som almindelig regel for alle ekspro
priationer, og den fornylig udkomne
betænkning om ny lovgivning for sta
tens ekspropriationer foreslår derfor
også vejbestyrelsesloven ændret på det
te punkt. Såfremt bestemmelsen un
derkastes den indskrænkende fortolk
ning som overtaksationskommissio
nen anvendte i sagen vedrørende Siø.
vil der dog formentlig ikke være stør
re forskel på, om den opretholdes
eller ej.

Af visse af de udtalelser om en
keltspørgsmål, som gengives, fremgår
det, at ministeriet nu i højere grad
end det var tilfældet. da de vejleden
de cirkulærer blev udstedt straks efter
lovens vedtagelse, har forståelsen for,
at fremgangsmåden ved kommunale
ekspropriationer ikke uden videre kan
kalkeres af efter proceduren for kom
missarierne ved statens ekspropriatio
ner.

Dette forhindrer dog ikke, at for
fatteren genoptrykker den ejendom
melige udtalelse i cirkulæret af 22. au
gust 1957, hvor den urimelige og for
ældede bestemmelse i forordningen af
5. marts 1845 om 4 ¶- rente af eks
propriationssummen blev holdt op
som et forbillede for kommunerne. I
den i kommentaren s. 71 gengivne
østre landsretsdom U.f.R. 1956 1114

var det allerede, da cirkulæret blev
udsendt, fastslået, at lodsejerne havde
krav på, at erstatningerne blev for
rentet med 5 % årlig, og under dette
kan man i hvert fald ikke klare sig i
dag uden for ;ernbaneforordningens
område.

Det fremgår også af de i kommen
taren givne oplysninger, at ministe
riets anvisning om, at kommunerne
ved forligsforhandlingerne bør ud
levere et skriftligt tilbud, har vakt no
gen modstand. Dette er efter min me

ning med fuld ret. De skriftlige til
bud, som afgives af kommissarius ved
statens ekspropriationer, har i virke
ligheden karakter af afgørelser, som
foreslås i betænkningen om ændring
af ekspropriationslovgivningen for sta
tens ekspropriationer. Kommissarius
kan ikke handle med lodsejerne, men
må i sit forligsforslag udelukkende
tage hensyn til, hvad den rette erstat
ning er efter hans opfattelse, herunder
til tidligere praksis og fremtidige kon
sekvenser.

Anderledes ved de kommunale eks
propriationer. Disse adskiller sig på
afgørende måde fra behandlingen for
kommissarius. For det første står der,
så vidt jeg kan se, ingen steder i lo
ven, at kommunerne overhovedet skal
fremsætte noget forslag. I § 26 stk. 3
står der kun, at såfremt erstatningen
fastsættes ved mindelig overenskomst,
skal denne indføres i protokollen. Det
kan udmærket tænkes, at en kommu
nalbestyrelse ikke ønsker at gå på for
lig med nogen af lodsejerne, eller at
en konkret erstatningssag er så prin
cipiel eller uoverskuelig, at kommu
nalbestyrelsen ikke på forhånd ønsker
at tage endeligt standpunkt til, hvor
ledes den skal afgøres, men ønsker
dette henskudt til taksationskommis
sionen.

Dernæst er forhandlingerne mel
lem kommunalbestyrelserne og lods
ejerne virkelig forligsforhandlinger i
den forstand, at man — inden for ri
melige grænser og under forbehold
af de overordnede kommunalmyndig
heders sanktion — kan forhandle sig
til rette uden at tage alt for tungt på
principperne. Herunder kan en kom
munalbestyrelse f.eks. også give en
lodsejer et gunstigt tilbud, betinget af
at sagen ordnes hurtigt ved mindelig
overenskomst, men således at tilbudet
betragtes som bortfaldet, hvis det ikke
accepteres.

Efter min mening har kommunal
bestyrelserne i mange tilfælde ingen
interesse i at aflevere skriftlige tilbud,
der vil kunne hæmme dem i deres
procedure for taksationskommissionen
senere, og lodsejerne har heller ikke
nogen berettiget interesse i at kræve
sådanne tilbud, idet disse kan være
præget af ønsket om en forligsmæssig
ordning, og derfor som alle andre til
bud mellem parter under forligsfor
handlinger må være bortfaldet, når de
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ikke akcepteres. Men naturligvis kan
det, hvis kommunen vil give et tilbud,
være rimeligt, at lodsejerne får en
frist til overvejelse af det, og det kan
da selvfølgelig også formuleres skrift
ligt, eventuelt med tilføjelse af, at det
er bortfaldet, hvis det ikke akcepteres.

Side 81 hedder det i note til be
stemmelsen om, at overtaksationerne
kan kræve depositum, at lodsejeren
blot ved at nægte at indbetale dette
kan opnå sagens afvisning af over
aksationskommissionen og derpå ind
bringe den for domstolene. Dette er
vist meget tvivlsomt. Det kan således
nævnes, at Poul Andersen i den for
an omtalte afhandling s. 220 udtaler.
at det »vistnok må antages, at en sag

om domstolsprøvelse af erstatnings
fastsættelse først kan rejses, når den
administrative klageadgang er udnyt
tet«, og en Vestre landsretsdom af 11

oktober 1963 har nu afvist en sag, der
uden at være indbragt for overtaksa
tionskommissionen blev indbragt for
landsretten mere end 2 år efter taksa
tionskommissionens kendelse.

I kommentaren til § 29 stk. 6, hvori
der står, at ministeren for offentlige
arbejder fastsætter nærmere regler for
beregningen af honorarer til særlig
tilkaldte sagkyndige, gives der den
pudsige kommentar, at det ved et
møde den 19. november 1957 blev
spurgt, hvem der fastsætter honora
rerne for de særlig tilkaldte, og at
dette spørgsmål blev besvaret med en
henvisning til lovbestemmelsen. Yder
ligere oplyses det, med en henvisning
til Dansk Vejtidseskrift i 1958 ( !),
at de nærmere regler endnu ikke er
fremkommet. Man kunne formentlig
uden større betænkelighed have ind
skrænket sig til at give den autorita
tive oplysning, at disse regler endnu
ikke var fremkommet ved kommen
tarens udsendelse. Det kunne dernæst
formentlig være tilføjet, at honorarer
ne til de særlige sagkyndige i mangel
af sådanne regler må fastsættes af ved
kommende kommission. Da de »sag
kyndige« er en meget forskelligartet
kreds, der kan variere fra havebrugs
konsulenter til uiversitetsprofessorer,
er dette formentlig også langt mere
hensigtsmæssigt end almindelige reg
ler fra ministeriet, og man må derfor
håbe, at der aldrig kommer nogle al
mindelige regler. Om honorarerne til
de særlige sagkyndige må det i øvrigt

formentlig gælde, at disse ved over
taksationsforretninger skal betales af
vej bestyrelsen og ikke kan kræves re
funderet af en lodsejer, selv om denne
har fået pålagt de med overtaksations
forretningen forbundne omkostninger.
Dette gælder i hvert fald efter vej.
direktoratets opfattelse i skrivelse af
25. november 1958, se kommentaren
s. 81, om honorarer til landinspektø
rer ved overtaksationsforretninger, og
det må anses naturligt at slutte ana-
logisk herfra til de særlige sagkyn
dige.

Overkersler og overgange.

Konmentaren til de vigtige bestem
rnelser i lovens kap. III om overkørs
ler og overgange fylder over 60 sider,
d.v.s. mere end en fjerdedel af bo
gen, hvoraf dog en stor del optages
af cirkulærer og ret fyldige eksemplet
i tilknytning til § 35-udvalgenes ar
bejde. Kapitlet er da også det afsnit
at loven, der bragte de fleste nydan
nelser og har sikkert også givct anled
ning til det største administrative ar
bejde også for kommunerne. Det er
derfor naturligt, at der foreligger
mange almindelige og specielle udta
lelser fra ministeriet. Kontorchef Boas
bringer et væld af disse, og det er
selvfølgelig til meget stor nytte for
praktikere at kunne gøre sig bekendt
med så meget som muligt af det i mi

nisteriet foreliggende materiale. Des
værre synes fremstillingen ved den
valgte fremgangsmåde at være blevet
noget uoverskuelig på visse steder, og
den tidligere omtalte tendens til at
medtage for mange besvarelser fra
møder, virker her en smule generende
og kan undertiden gøre det svært at
finde det, man har brug for. Forfat
teren regner tilsyneladende med, at
alle læsere har lige så let ved at be
herske det umådelige stof, som han
selv, og selv hvor kommentarerne er
ret omfattende og deres tilknytning
til vedkommende bestemmelse ikke er
helt selvfølgelig, har han ikke gjort
noget forat lette.tilegnelsen f.eks. ved
inddelinger af stoffet i afsnit. Her
ved ville det sikkert være blevet nem
mere at anvende kommentaren i prak
sis, og i hvert fald i de senere ud
gaver, som utvivlsomt vil komme, tror
jeg, det vil være til gavn for kommen
tarens anvendelighed, om forfatteren

i hvert fald i dette afsnit dels foretog
et mere kritisk udvalg af de med
tagne afgørelser5) og dels samlede
dem i overskuelige afsnit.

De mange enkeltafgørelser i dette
afsnit er det ikke muligt at komme
nærmere ind på. Man glæder sig over
de bestræbelser på at træffe en rigtig
og retfærdig afgørelse, som præger
dem, og som er af særlig betydning
på dette område, hvor afgørelserne
ofte er af stor økonomisk rækkevidde
også for facadeejerne. Ikke mindst er
det rart at se ministeriet, hvor det vir
ker som klageinstans, dokumentere
sin uafhængighed af kommunerne og
advarende løfte en pegefinger over
for dem, hvis de nærmer sig grænsen
for det tilladelige, som det skete i en
s. 93 gengiven skrivelse vedrørende en
ændret tilkørseisvej til et boligselskab.
Det hedder heri, at det dog måtte
være en forudsætning, »at overkørs
lens nedlægning og adgangsvejens eta
blering skete i det offentliges og ikke
i det private boligselskabs interesse,
og det kunne ikke udelukkes, at dom
stolene ville tilsidesætte ekspropria
tionen som ulovlig, hvis boligselskabet
helt eller delvis dækkede kommunens
udgifter til foranstaltningens gennem
forelse<.

I kommentaren til § 32 omtales
praksis vedrørende erstatning til fa
cadeejerne for ulemper ved besværlig
gorelsen af adgangen til offentlig vej,
og der henvises til forskellige teore
tiske fremstillinger af spørgsmålet. I
tilslutning hertil burde der forment
lig også være henvist til Poul Meyers
behandling af emnet i ))Ejendomsret
ten i Støbeskeen«, København 1951,

hvor han s. 147 udtaler sig ret kritisk
over for nogle af de forfattere, der
henvises til. Også 0. K. Magnussen
har i »Naboretlige studier« været inde
på det emne, der ofte er underkastet
diskussion i de i praksis forekommen
de sager.

Det samlede indtryk af de gengivne
afgørelser i forening med, hvad man
har haft lejlighed til at erfare fra
anden side , må såvidt jeg kan se,
blive at de i mange henseender ind
gribende nydannelser, som vejbesty
relsesloven bragte på dette område,

5) Jvf. Topsoc-Jensen o. U.r.R. 1963 B s.
151.
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har kunnet gennemføres i praksis un
der forholdsvis ubetydelig modstand
fra dem, de gik ud over. Når man
tænker på senere love, navnlig lands-
byggeloven, må man da også komme
til det resultat, at vejbestyrelsesloven
var relativt beskeden i sine krav over
for facadeejerne. Den måde, den er
blevet ført ud i livet. bla, ved de af
gørelser, som man i stort omfang kan
følge i dette afsnit af kommentaren,
har dog utvivlsomt også været stærkt
medvirkende hertil.

Byggelinieafsnittet.

En gennemlæsning af kommenta
ren til lovens kapitel IV om bygge-
linier viser, at der siden lovens ikraft
træden er foregået en vis ændring i
ministeriets opfattelse af indholdet af
de byggelinier, der før 1957 var fast
sat i henhold til hyggelinieloven af
1928, sammenlignet med dem, der se
nere blev pålagt med hjemmel i vej
bestyrelsesloven.

Ved denne lovs ikrafttræden fast
slog ministeriet som en selvfølge i sit
cirkulære af 3. august (gengivet i
kommentaren s. 155 ff), at de i hen
hold til byggelinieloven forud for 1.
august 1957 bestemte byggelinier uden
videre er gældende efter denne dato
med samme indhold og betydning som
hidtil.6) Dette er naturligvis et me
get forsigtigt standpunkt, og der er
efter min mening meget der tyder
på, at man med rette kunne have fast
holdt, at de modifikationer, som 1957-
loven gennemførte i byggeliniernes
indhold og betydning i forhold til
1928-loven, blot var en sådan mindre
korrektion af selve institutionen, at
den uden videre måtte tillægges gyl
dighed for de eksisterende bygge-
linier, ligesom feks, en ændring af
tjenestemandsbegrebets indhold og be
tydning i en ny lov herom normalt
får gyldighed for eksisterende tjene
stemandsforhold. Jeg ved ikke, om
ministeriet har underkastet dette
spørgsmål nogen nærmere undersøgel

6) Udhævet her.

se, men følgen af den nævnte forsig
tigere holdning blev imidlertid, at
man i cirkulæret gik ud fra den kom
plicerede ordning, at der var en ind
hoidsmæssig forskel på byggelinierne
efter de to love. Denne forskel an
gives i cirkulæret således: »Det er
dog nu udtrykkelig fastslået, at heller
ikke ombygning af bestående bygnin
ger lovligt kan finde sted på arealer,
der ligger på byggeliniearealerx. Og
det tilføjes, at der her tænkes på »en
(større) ombygning, der betyder en
værdiforøgelse eller som på anden
måde vil kunne fordyre en eventuel
frigivelse af arealet til vejformål<.

Ved de senere fortolkninger frem
droges imidlertid de i kommissions
betænkningen s. 92 fremsatte bemærk
ninger om, at medtagelsen af ombyg
ninger i lovens ord er overensstem
mende med, hvad der er antaget i
praksis vedrørende 1928 loven, og
selv om sidste led i den foran citerede
fortolkning af 1957-loven så vidt jeg
kan se ikke findes i kommissionsbe
tænkningen, bliver resultatet af mini
steriets senere fortolkninger, at man
ikke vil hævde, at der kan tillægges
den udtrykkelige medtagelse af om-
bygninger i 1957-loven, nogen selv
stændig betydning. Herved falder for
skellen mellem indhold og betydning
af byggelinierne efter de to love fuld
stændig bort, hvilket i sig selv er et
hensigtsmæssigt resultat, alene på
grund af den herved opnåede enkel-
hed inden for vejlovgivningens bygge-
linie. Dette udtryk kan være fler
tydigt nok, når man tænker på, at
også bygningslovgivningen og by
planloven taler om byggelinier. Men
det er også udtryk for, at man ikke
har ønsket at presse de gennemførte
lovregler til det yderste, og den an
vendte fortolkning er derfor udslag
af en holdning, der utvivlsomt har
medvirket til at lette også disse be
stemmelsers gennemførelse i praksis.

Når det derimod fra anden side7)
er blevet hævdet, at fortolkningen af
udtrykket »ombygninger< i vejbesty
relseslovens § 40 må ske i overens
stemmelse med de synspunkter, som
anvendes ved fortolkningen af det til-

svarende udtryk i bygningslovgivnin
gen, kan dette ikke tiltrædes. Vejbe
styrelsesloven må som andre love for
stås ud fra sine egne forudsætninger,
og når byggelovgivningen fortrinsvis
lægger vægt på ændringer i konstruk
ti” henseende er det forudsætninger,
der er særlige for denne lovgivning.
Jeg kan derfor ganske tiltræde kontor
chef Boas udførlige forsvar for mini
steriets standpunkt på dette punkt i
Juristen 1961 s. 380 ff.

Den store udbygning af landets
veje, som sker for tiden og som i den
kommende tid utvivlsomt vil finde
sted i stigende omfang, stiller såvel
administrationen som politikerne over
for meget store opgaver. Disse er na
turligvis fortrinsvis af økonomisk, po
litisk og teknisk art, og i forhold til
disse problemers størrelse kan de juri
diske spørgsmål, som skal løses i for
bindelse hermed, synes ubetydelige.
Men man bør dog ikke undervurdere
deres betydning; utilfredsstillende ju
ridisk grundlag for det administrative
arbejde, der skal løse de store prakti
ske opgaver, kan måske ellers blive
den tilsyneladende lille tue, der vælter
det store læs. Den folkeafstemning,
der i foråret til alles overraskelse væl
tede et omfattende lovarbejde, der
byggede på et meget betydeligt ad
ministrativt forarbejde, uden at sætte
noget andet i stedet, kan måske tydes
som en advarsel herom. Vejbestyrelses
loven og dens administration har hid
til undgået de farer, der kunne ligge
i en manglende forståelse for de vær
dier, som de retlige synspunkter re
præsenterer, og ikke mindst af hensyn
til den harmoniske gennemførelse af
de umådelige arbejder, som vejadmi
nistrationen står over for, må man
ønske, at denne holdning må kunne
bevares, således at disse værdier også
i fremtiden må indtage den plads,
som tilkommer dem i et kultursam
fund, der ikke bygger alene på teknik
og økonomi.

7) Egon Larsen,
ger s. 277.
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Træk af vej plantningernes historie

Af havearkitekt Johannes Tholle

Det emne, som her skal behandles,
må ganske naturligt støtte sig til flere
fagområder, og det kan ikke undgås,
at der må finde overlapninger sted i
arbejdet med vej ene.

At bygge vejene er et ingeniør-
spørgsmål, og at bygge dem rigtige
og gode er et spørgsmål om dygtige
ingeniører, der i vor tid tillige må
være gode taktikere og må kunne ma
nøvrere gennem politiske og finan
sielle standpunkter og systemer. At
gøre vejene smukke er også ingeniø
rernes sag, og til dette har man pe
riodevis regnet det for vigtigt også at
have beplantning indved vejene. Men
beplantningen er noget levende at ar
bejde med, i modsætning til vejmate
rialerne og den faste bund, hvorpå
vejene bygges. Beplantningsspørgsmå
let bliver derfor en sag at klare for
de fag, der arbejder med jorddyrk
ning, planters brug og deres tiltræk
ning. Det er et spørgsmål om have-
kunst og planteproduktion, og tiden
har vist, at man i denne sag har måt
tet støtte sig til både forstmændene og
deres arealer (skovene) og til gart
nerne og deres planteskoler samt deres
kunstneriske formåen. Undertiden har
den ene, til andre tider den anden
kategori haft overtaget, — plantører
har kunnet være forløbere for gartnere
af en eller anden slags eller selv væ
ret gartnere og kan have afløst så
danne. Af disse og nærliggende grun
de må udøvelsen af den kunst, der
ligger i vejplantningernes tilvejebrtn
gelse altså balancere mellem have,
skov og vej rabat, — ikke underligt om
det nu og da har glippet med at kun
ne sortere disse områder fra hinan
den, så at der f.ex. ses plantet have-
roser i asfaltområder, hvor det sna
rere turde være farten og færden og
dens teknik, der var sat i hovedsædet.
Skæg for sig og det andet for sig er
nu altid godt, og en thuja synes nu
stedse som en hund i et spil kegler
ved en vej bane, mens den turde være
hjemmevant og hjemmehørende bag
havehækkens læ og skjul sammen med
roserne.

For at kunne give et billede af vej
plantningernes historie, omend det
kun bliver i glimt, har jeg da i det
følgende begyndt med de vejplant
ninger, som findes bag havehegnene,
fordi der dengang næppe fandtes no
gen udenfor, — og efter en tur til
orienten og en anden tur rundt i Eu
ropa vil vi søge til danske forhold
især uden for byerne og her standse
ved året 1867, — et år da forholdene
ved vejene lovmæssigt ændredes, og
så at vi ialt kan holde den historiske
skala og ikke i første omgang komme
ind i det aktuelle massemord på træ
er, midterrabatter og kratmotiver som
idealer. Og vi vil se, at vejplantnin
gerne ikke blot har været noget pynt,
— de har været brugt til imødegåelse
af brændselsmangel m.m., og de har
skullet støtte orienteringen og trafik
stkkerheden ligesom de har været be
tragtet som et risikomoment i trafik
sikkerheden, først på grund af om
strejfende, ildesindede personer og
langt senere på grund af fartmomen
tet ved den af explosionsmotoren for
årsagede udvikling. Modsætningerne:
sikkerhed og risiko har været sat op
over for hinanden, — det kønne som
en fare og savnet af træer det samme.

Måske vil vi komme dette aktuelle
nærmere i en efterfølgende artikel om
det sidste århundredes vejplantn inger
på kortere sigt.

1. Der var alleer i orientens haveanlæg

for årtusinder siden.

Når det formentlig er en alminde
lig opfattelse, at de flerbanede veje er
en såre ny og moderne teknisk indret
ning, som er dikteret af det heldige i
at have en trafik, som for den mo
derne tids trafikmidler er differentie
ret i baner til dem, der er motorise
ret og har fire eller flere hjul, andre
motorister på kun 2 hjul, trædecykli
ster og så fortidslevningerne: de spad
serende eller vandrefuglene,

— ja så
er dette absolut kun rigtigt forsåvidt
det drejer sig om de nævnte af vor
tids trafikanter, men ellers ikke. Fler-
banede veje har kunnet påvises fra et

tidsrum der ligger flere årtusinder
før vor tidsregning, — det er ganske
vist ikke fra vore breddegrader, hvor
en eller anden form for den grå old-
tid da var herskende; men vender vi
os til de lande, hvor vor kulturs vug
ge har stået, Mellemøstens riger, så
finder vi udspekulerede vej anlæg på
tidspunkter, hvor Nordens folk endnu
levede som jægere og fiskere og drog
fra sted til sted, uden ordnede vej-
forhold, ad selvtrådte stier eller i vild
tets spor.

På lignende måde kan det erken
des, at selv om vi troede, at de alleer,
der indtil træmyrderierne i 1950-erne
karakteriserede mangfoldige af vore
prægtigste veje, derunder især hoved
landevejene, var en forholdsvis ny
ting, i hvert fald ikke ret mange hun
drede år gamle, og i hvert fald andet
steds ikke var kendt forhen, så er
dette ligeså fejlagtigt som det med
de nye flerbanede veje. Der er kun
den forskel, at da man årtusind før
vor tidsregnings begyndelse havde al
leer, var det ikke i vejsystemer, der
førte færdslen fra by til by eller fra
land til land, — alleerne var ganske
anderledes stedbundne, og de var
knyttet til de former for haveanlæg,
der var formet omkring huse, søjle-
bygninger, paladser eller gravanlæg, —

eller de var selve disse haveanlægs
hovedmotiv, — vexiende efter hvor de
fandtes og hvortil de knyttedes, og
hvornår de brugtes af herskere eller
bystyrer. Og det anses af det antydede,
at det derfor heller ikke var her i
Norden at de var anlagt og indrettet,
— ligesom de flerbanede veje må disse
oprindelige vejplantninger søges i de
lande og egne, hvor kulturens vugge
har stået, i Mellemøsten eller Nær
orientens præhistoriske perioder.

2. Den før-romerske periode.

Som allerede antydet stammer op
lysningerne om de tidligste vejplant
ninger fra vore ældste kultursamfund
imod øst hos de »gode, gamle ægyp
teree, hvor det såkaldte første rigt
varede fra c. 2900 til 2200 før Kristi
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fødsel og senere efterfuigtes af både
det 2det og det 3die rige. Hvor klima
og vandingsforhold gjorde det muligt,
dyrkedes der træplanter, og sykomoren
(morbærfigentræet) synes til en be
gyndelse at være indbegrebet af træ-
dyrkning, dertil føj edes figentræer,
daddelpalmer og akacier. Konger og
hærførere havde plantet træer i regel
mæssige rækker i og omkring deres
haver og løvgange (f.ex. med vinran
ker). Et af landhusenes haver havde
dertil skyggefulde træalleer, symme
trisk ordnet — i henhold til oplysnin
ger som stammer fra gravmalerier og
andre illustrationer, — selve motiverne
er jo forlængst gået al kødets gang.
Andre havde store frugttræalleer med
gyldne frugter imellem blomsteran
læggene. Også andre af Ostens lande
nævnes for deres parker og alleer, og
på Buddhas tid (flere hundrede år
før Kristi) tales der om forlystelses
parker med alleer. Også den græsk
mykeniske kulturkreds havde haver og
parker ved paladser og beretter især
om valnøddetræer, og i århundredet
før Kristi, var på statholder Kimons
tid interessen for offentlige træplant
finger kraftig, og man hører om al
leer af popler, elm og plataner, som
beundredes af Plinius i hans natur-
historiske skildringer, og ved gymna
sier og akademier, hvor de græske fi
losoffer (som Platon m.fl.) ytrede sig
til ungdom og andre, anlagde man
haveanlæg samt offentlige promenade-
veje med træplantninger og hvileplad
ser foruden sportspladser (Athen), og
ved de atheniensiske exempler kom
også Sparta med i dette arbejde, selv
om Athen og Sparta ellers ikke just
var gode venner, men tværtimod kun
ne kriges. Selv om vi altså betragter
tiden, før det romerske imperiuln trak
sine veje over store dele af Europa,
har man haft både alleer og andre
beplantede veje, som det nok er værd
at give en plads i den historiske ud
vikling. Disses funktion var først og
fremmest af dekorativ art og som
skyggegivende løvparasoller samt nu
og da at yde frugter, — om nogen
funktion i henseende til optisk føring
eller sikring af vejfred m.m. har der
ikke været tale. Det kommer først år-
tusind senere.

3. De romerske veje.

Rom og Italien har ikke alle dage

Fig. 1.
Nutidigt parti fra
Via Appia, anlagt
jed Rom omkr. 3r

312 fKr.

været eet, og når vi her som over
skrift sætter det benyttede, er det na
turligvis fordi det romerske rige, der
anlagde veje i det ganske Europa, som
kan genfindes og undertiden benyttes
den dag i dag, er det, der har inter
esse for os. Men udbygningen af et
vej net begyndte dog før, — den be
rømte via Appia fra Rom til Brindisi
påbegyndtes således allerede 312 f.Kr.
og var et led i Roms beherskelse af
hele Italien. Men også andetsteds og
til andre tider havde Rom betydnings
fulde veje, — ikke mindst fra Rom til
de forskellige fyrstelige eller matador
villaer, — om anden vegetation ved
disse end den lokale bevoxning vides
der næppe noget.

Romerne fortsatte hellenernes ar
bejde med de offentlige anlæg med
beplantede veje eller alleer ved gym
nasierne og filosof-haverne, der gen
nem Cicero fik en renaissance, og de
gymnastiske parkanlæg blev i og om
kring Rom til privathaver i den store
stil, hvorom flere litterære kilder be
retter. I den første kejsertid lagde
man vægt på, at Rom skulle være en
haveby af offentlige og private anlæg.
Veje var overskygget af vinstokke på
pergolastolper, bl.a. især hos Plinius.
og der var alleer omkring Hadrians
gravmæle for sig selv og andre steder
i og om Rom. Med romernes expan
sion og erobring af egne her og der
fulgte deres skikke naturligvis med,
men af sikkerhedsgrunde måtte haver
ne dog omgærdes kraftigere end på
hjemlig jord og spadserestier med
laurbærbusketter på siderne blev an
lagt, men var nok sjældne og kun
mulige i milde egne.

Ved slutningen af kejsertiden hav
de romerrigets hovedlandeveje en ud
strækning af 8—10.000 geogr. mii, og
i Rom udmundede 16 hovedlandeveje,

hvortil kom store strækninger af veje
i 2. kl. Hovedlandevejene har været
så genialt placeret, at de siden har
kunnet være basis for den skiftende
trafik, og de har f.ex. i England væ
ret lige til at omdanne til den mo
derne tids langvejs motortrafik. Tak
ket være de romerske vejes soliditet
har de bestået, men i omtrent 1000
år gjordes der intet for deres udbyg
ning og vedligeholdelse — og deres
tilplantning blev en senere tids op
gave under andet end de merkantile
og strategiske synspunkter, der op
rindelig var anlagt for dem (»rav
vejene<). Nok har de og deres av
greninger (sekundære veje og stier)
været befærdet af både munke og af
handelsmænd og krigere, men vejene
som sådan har ikke fået horticultu
relle tilsnit uden i byerne og haverne,
hvor løvgange af forskellig art gav
borgere og gejstlige spadseremulighe
der i skygge for generende solstråler.
Og dertil kom hegnene af ris- og tom
gærder eller piletræer som i Danmatk
ved tiden for Jydske Lov (1241).
Uden for byerne var man bange for
at have bevoxninger o.a., der kunne
skjule misdædere og folk med onde
hensigter om at plyndre vejfarende, —

allerede fra år 1285 har man et statut
fra Winchester i England, der kræver
at en passage på 200 fod til hver side
af en vej skulle være renset, så der
hverken var diger, buske el.a., hvor
man kunne skjule sig og øve fortræd,
ganske som anført gang på gang år
hundreder derefter, jævnf. s. 38. Kun
de store egetræer skulle blive stående.
Det er interessant at iagttage, at sam
me synspunkt om risikoen for uger
ningsmænd også var rådende så sent
som omkring år 1800, da vi fik vor
store reformatoriske vejforordning (se
avsnit 6). Det krævedes da, at der
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hvor veje førte gennem skove skulle
der ryddes i et bøsseskuds afstand til
hver side af vejene, — samt at i 1950-

erne ryddedes vej træer i tusindtal, men
da var det ikke af hensyn til røvere
og banditter, omend det stadig er af
hensyn til de vej farendes sikkerhed, —

sådan som begge exempler siden skal
refereres.

4. Fra Jydske L.ov til vejreformerne i slut

ningen af 1700-erne.

I kong Valdemars Jydske Lov(1241)
fortælles der klart, hvormange veje
der skal være, nemlig 4 som fra
Arilds tid, og de skal føre fra og til
vore byer, men om beplantning siges
der intet. Det sker heller ikke i Skån
ske Lov og Sjællandske Lov eller i
den omfattende Danske Lov af 1683,
— denne sidste siger i øvrigt, at der
skal være så mange veje, som er for
nødent. Det er muligt, at det også i
hine tider har været skræk for røvere
og fredløse, som kunne skjule sig bag
træer eller buske, som har forårsaget
dette, men spørgsmålet om vejplant
ninger dukker dog op under forskel
lige motiveringer, — ikke strax hos os,
men andetsteds. Det fortælles således
fra Frankrig, at man i et edikt fra

1500-erne fra en institution havde
forlangt beplantning ved vejene, og
statsmanden Sit/ly (1560—1641) lod
landsbykirkegårdene omgive af præg
tige elmetræer, og en plantning blev
beordret dels af sundhedsmæssige, dels
af forstmæssige årsager, egnens forsy
ning med træ (ved, gærdsel m.m.).
Af sidstnævnte årsager kom der også
tidlige plantninger i vore hertugdorn
mer, og disse må regnes for at være
de første systematiske vej plantninger
inden for Danmarks rige.

Om disse plantninger af træer ved
vejene indenfor vort rige og tilgræn
sende områder kan berettes optegnel
ser, der bl.a. siger, at da 1589 en
landevej fra Wandsbech var blevet
forsynet med stenplaster, blev der også
ved siden af vejen plantet unge træer
(»l-Jestern«), og i de første årtier
af 1600-tallet berettes der også om
træer ved landevejen gennem Hamm.
Og en rejsende diplomat har fra kong
Christia,z den Fjerdes sidste år be
rettet om, hvorledes kongen ad sine
private veje bestandig var på farten fra
slot til slot, og at disse veje var ind
grøftede og tildels beplantede, men

lukkede for andre, og fra begyndelsen
af 1600-erne kendes egealleer ved Rel
ungen og Pinneberg i Holsten med
retning mod kirketårnet, — den ene
af dem var anlagt af den daværende
greve af Schaumburg-Pinneberg og
utvivlsomt benyttet til boldspil. Disse
spredte vej stykker suppleredes med
andre, fornemmelig ved fyrstelige
huse og landgodser her og der, indtil
der fra de regereride kom forordnin
ger, som satte det i system, og senere
hjalp den herskende mode på have-
kunsten yderligere med dertil, at træ
plantninger blev almindelige ved lan
deveje og private adgangsveje mv.
Den spæde begyndelse fra centralt sted
i kongeriget skete, mens general
IV. i’. Hittis (se s. 32) var ansat ved
vejkorpset og i en kort tid (1766—67)
ledede vejvæsenet; kort tid efter blev
det af regeringerne pålagt byer, flæk
ker og landsbyer i hertugdommerne at
forsyne de hærveje, som lå under
dem, med letvoxende pil, el og andre
træer, og i 1772 blev dette suppleret
med bestemte forskrifter herom, lige
som rentekammerets tyske cancelli i
1774 bemyndigede justitscancelliet i
Kiel til at udfærdige et edikt om straf
for beskadigelse af træer ved lande
vejene. I vejforordningen af 1784 blev
bestemmelserne om plantning i her
tugdømmerne mærkeligt nok ikke for
nyet, men det skønnes, at der da alle
rede havde udviklet sig en tradition
om plantningernes anbringelse, hvor
for de fortsattes, og fra officios side

anbefaledes de da også som middel til
at yde de spadserende glæder, og de
vedligeholdtes efter stedlige forhold.
Når man tidligt har kunnet have de
ovennævnte alleer mm. i de danske
hertugdømmer og tilgrænsende lande
og landsdele skyldes det, at man har
kunnet efterkomme forordningerne
om plantning, fordi der allerede da
var planteskoler i disse egne, således
allerede 1650 en skovplanteskole i

Pinneberg, der senere har udviklet
sig til at blive verdens, største plante
skoleområde, — og 1754 havde man
i Tonning Peters planteskole, der for
uden frugttræer også havde 3,8 ha
med hækplanter og alletræer. Desuden
havde man i Sønderborg Voht,na.mis
planteskole og f.ex. i tyske naboegne
var der talrige sogneplanteskoler, der
dog siden gik til under napoleons
krigene.

Om fremskaffelse af planter se i
øvrigt avsnit 8 s. 39ff.

Med fremkomsten af den franske

(‘t/

, /

Fig. 2.
Tr:eplantning omkr.
1647. Efter Horti
cultu,’a Danica ,;. 3r.

Fig. 3. Ved Frederiksborg slot o,,zkr. 1680.
Efter Resens Atlas.
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havestil (barokhaven) ved midten af
1600-erne blev begrebet en alle et
meget betydende motiv, selv om dette
begreb godt kunne udgøre et haverum
med statuer på siderne, hvor man el
lers ventede træer. I det hele taget var
begrebet alle noget flydende, men
der skelnedes dog i beskrivelserne
m.fl.st. mellem aleer, som var plan
tede og kunne bestå af eet par eller
flere rækker af træer, der stod tydeligt
markerede, — og alleer, som var ‘>gjen
nemhugne<, hvorved formentlig altid
er ment veje, der var hugget ud i tætte
plantninger eller skovforekomster, og
hvor altså træplantningerne dannede
rummets (alleens) sider eller vægge, —

de oprindelige former for alleer i ba
roktidens havekunst.

Alleer var altså i datiden et udpræ
get arkitektonisk og kunstnerisk mo
tiv, der især opererede med begreber
ne længde og perspektiv, og som i
kunstnerisk henseende var bunden til
en bygning i synsfeltet. Idet det hørte
med til barokhavens ide, at landska
bet skulle drages med ind i miljøet
(havebilledet) som imperialismens
motiv, førtes alleerne videre fra ha
ven og ud i landskabet, hvor de uden
for haverne dannede beplantede vej-
strækninger af kortere eller især læn
gere (Versailles) udstrækning, som
oftest snorlige i deres føring, forenen
de kravet om perspektivisk virkning
og om den rette linje som den korte
ste vej mellem to punkter.

Det varede et par menneskealdre
inden barokhavens allemotiv vandt
indpas i Danmark, hvor den derefter
kom til at præge både herregårds- og
slotshaver, for manges vedkommende
til vore dage, — trods stilforandringer
(se senere). Der kan fra disse år om
kring århundredskiftet noteres, at fex.
tilplantedes alleen fra Frederiksborg
til Esrum 1686 og den »ny Kongevej«
sammesteds 1698, Frederiksberg Alle
1701 og Nørre Alle 1714 samt østre
Alle (begge i København) lidt senere.
Om vejen fra Jægersborg til slottet
sammesteds siger et inventar 1694, at
den da bestod af 113 lindetræer på
hver side, foruden 230 linde ved
slotsparken, og om Jægersborg Alle
indtil Gyldenlund (Charlottenlund
Slot) siger en opgørelse fra 1720, at
der fandtes 811 linde foruden 95 røn
og 8 ask, — der behøvedes 185 træer
for at denne sidstnævnte kunne være
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komplet, — et par hundrede år senere
påkaldte denne (Jægersborg Alle)
igen opmærksomheden i bevarings
(og trafikale) spørgsmål. Herluf-
holms alleer plantedes 1744. Skønt
lindetræet var barokhavens fejrede
træ og let lod sig tildanne i form efter
tidens krav, brugtes dog også andre
træer, som det allerede er set, og fra
1744 kan nævnes, at der til alleen
mellem Frederiksborg og Heslerød,
krævedes 57 aske- og 35 rønnetræer
til efterplantning for udgåede, og
Ledreborg Alles ene del, som menes
at stamme fra et lignende årstal og
nu er fredlyst, rummer i vore dage
foruden lind og ask og kanadisk pop
pel, og som det ses af avsnit 8 brugtes
der også elm (ypern) og ahorn mfl.

Som en af de ivrige forkæmpere for
træplantninger ved vej ene og pioner i
denne sags tjeneste må nævnes JViI
helm i’. Huth (1717—1806) der, skønt
tysk og artilleriofficer også blev dansk
bygmester, kom i vejbygningens tje
neste og virkede der bl.a. som chef
(1766—67). Om hans virke se nær
mere avsnit 8.

I det tidsrum som nærværende av
snit omfatter, ændredes trafikken fun
damentalt. Mens det forhen mest hav
de været ridende eller gående civile
og krigere, blev det efterhånden mere
og mere agende, og med indførelse af
den autoriserede postkørsel, der fra
1653 også medtog rejsende, kom der
et nyt civilt moment ind i trafikbille
det, som der måtte tages hensyn til.
Og de til en begyndelse lukkede og
avlåsede kongeveje, der i øvrigt skal
være en særlig dansk foreteelse, åb
nedes efterhånden for almindelige
folk, — og kravet om gode veje måtte
blive ændret derefter. Skiftende kgl.
recesser, kundgørelser osv. åbenbarer
de skete eller krævede forandringer
fra tid til anden, men først relativt
sent bliver det vigtigt og aktuelt med
egentlig beplantning ved landeveje og
kongeveje, sådan som det ovenfor er
antydet. Af særlige begivenheder skal
blot nævnes kong Frederik Vs beslut
ning af 1761 om at lade anlægge ho
vedveje i alle landets provinser og den
deraf følgende indkaldelse 1764 af
den franske ingeniør Jean t’vlarmii/od
(død 1786), der fik stilling som over-
inspektør (vej-chef). Landevejen Ros
kilde—København var den første og
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Fig. 6. .4Lsr,nillods plan til konger ej sid for Rudesdal. 1 764. Kor/saml. 202 e. Rigsarkitet.

Fig. 7. Marmillods plan /11 bro, træplantning mm. Frederiksberg, 1771. Kor/saml. 202 i,
Rigsarkivet.
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færdig 1773 og fik sin beplantning
1789 og folgende år, og siden fulgte
andre efter.

5. I en brydningstid.

Som det foran er nævnt varede det
et par menneskealdre, før den franske
havestil ret slog igennem i Danmark,
— det varede sålænge, at der med en
gelsk udgangspunkt var startet en ny
havemode i form af den engelske ha
vestil, der begyndte at præge haverne
lidt før 1800 og fortsatte dermed ind
i de næste tiår af århundredet. Der
ligger altid noget bagved en ændring
af en sådan art i den formelle ver
den, — og der kan påpeges både poli
tiske, praktiske og sociale forhold, der
gav sangbund for fremkomsten af no
get nyt. Vi fik løst stavnsbåndet og
vi fik ophævet jordfællesskabet. Nu
kunne man mere frit disponere over
sin jord og sin egen person, — og der
trængtes til noget nyt og noget fastere
system vedrørende vejene, derunder
deres tilplantning. Bevægelser og syns
punkter af forskellig art måtte støde
sammen og søge sig veje at komme
fremad. Vi havde ved Kiel Universi
tet, der da var under den danske kon
ge, bla, en professor, som stærkt gik
ind for det nye romantiske i modsæt
ning til de stive og klippede træer, og
han oplod sin røst, så det kunne høres,
og han satte system i den romantiske
haves ideverden.

I sin omfattende og nu klassiske
bog: Theorie der Gartenkunst bind V,
som udkom i Leipzig 1785 har denne
danske professor C. C. L. Hirschfe/d
ved universitetet i Kiel i et avsnit om
havemæssig forskønnelse af enkelte
dele af landgodser et bidrag om lande
vejene, hvortil han giver flere anvis
ninger til forskønnelse, bl.a. ved mile
sten, kapeller mv. samt plantninger
og udsigter, — det sidste er (siger
han) mere en gave fra naturens hånd,
mens beplantningen drejer sig om
flid. BI.a. anbefaler han beplantninger
ved vejene for skyggegivningens
skyld, men erindrer dog om, at der
ikke må blive alt for skyggefuldt og
må sørges for luft under træerne, så
veje kan udtørre, og i fugtige om
råder må man plante med sparsom
hed, ligesom man må vælge træarter
efter jordbundsforholdenes art. Han
beretter, at man flere steder i Tysk
land har plantet vejtræer af hensyn

Fig. 8. Hat’en med
lrndeallee;’ne Fn
.ringo. Efter kort i
tOni tik elsko riarki i et.

til den herskende mangel på træ
(jævnf. s. 30), altså af nationaløkono
miske årsager, og for at få praktisk
nytte af træplantningerne er der også
i mange egne anvendt frugttræer (æb
le, pære, blomme, kirsebær, valnød
og kastanie). Han går stærkt imod
de studsede (beskårne) trækroner fra
den franske havestil og hylder den
»frie Runding< f.ex. af en heste
kastanie eller et lindetræ (der begge
var almindelige alletræer i datiden),
hvorunder der bor skygge, kølighed
og fred. Beplantning af frugttræerne
ved vejene har sine vanskeligheder,
siger han, for træerne er som regel
dyre på grund af de få planteskoler, —

træerne går også let til fordi de ikke
bliver passet, og med deres langsom
me væxt giver de senere skyggevirk
ning, og endelig bliver frugten ofte
revet af uden at komme nogen til
nytte. Spørgsmålet dukker dog op igen
(se s. 38). Ved landevejene anbefa
ler han at plante hurtigt voxende træ-
planter som italienske popler, heste
kastanje, lind og amerikanske plata
ner, og han anbefaler kun at plante i
den ene side af vejen, da 2 rækker
på siderne giver ensformighed og slø
rer udsigterne, men så bliver der jo
ingen alle; — grupper af træer kan
være udmærkede perspektiviske moti
ver og i øvrigt være gode midler til
forskønnelse af et landskab. Også de
nedersaksiske levende hegn og hække
tiltaler ham meget, — og i sit Garten
bibliothek I (1791) har han yder
ligere i en artikel nævnt følgende
træer til vejplantninger: forskellige
lindetræer (tilia europæa, americana
og caroliniana), balsampopler (balsa
mifera), hvidbirk, røn, ahorn (a. pseu
doplatanus), ask (excelsior) samt nog
le fyr (pinus strobus, cembra og ca

cadensis) mfl. Den daværende no
menklatur avviger på flere punkter fra
den nugældende, således kalder han
betula alba (hvidbirk) for hvid el.

Anledningen til at Hirschfeld frem
kom med sin sidstnævnte artikel net
op om vej træer, sagde han, var den,
at den kgl. generalveicommitte i Kø
benhavn i 1789 var begyndt at plante
træer ved chausseerne, og det var me
ningen at fortsætte dermed gennem
det ganske land eftersom de nye veje
blev færdige. Og det kunne være
svært at få egnede planter i tilstrække
lig mængde; det gik ikke at benytte
skovtræer på grund af dårlig rodsy
stern, og skovfolk købte ikke gerne
træer i planteskoler, og de var også
for dyre for dem. Derfor havde kon
gen tilladt generalveicommitteen at
anlægge en planteskole en fjerdingvej
fra København ved Roskilde Lande
vej, så at man derfra kunne få de
ønskede planter.

Der var bygget et plantørhus dertil
og påbegyndt plantning af nogle tu
sind ahorn, asketræer m.fl., se i øvrigt
avsnit 8 s. 39. Han fremhævede også
betydningen af plantninger i hertug-
dommerne, hvor det for sandede om
råder ikke alene var en pryd, men det
første og væsentligste middel til at få
egnede og med omsorg og kendskab
plantede og plejede træer for at bryde
vinden og hindre flyvesandet i at ska
be ødelæggelser. Vejtræspørgsmålet
fortjente ifølge professor Hirschfeld
alle patrioters opmærksomhed og med
arbejderskab, og med de kyndige folk
i generalveicommitteen kunne der
ventes en lykkelig udførelse af det
planlagte.

Forhistorien til alt dette var bla.
at den under 7/1 1778 nedsatte kom
mission til at planlægge landevej enes

L2YLtSS’fl
47

oe

34 Dansk J7ejtidsskrift 1964 . 2



HÅHNJSII
,,LEVO” VIBRATIONSPLADEN
for intensiv komprimering ved jord- og vejarbejde

Tekniske data:

Svirtgningsmoment 2000 kp
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Farymann-Dieselmotor,
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Farymann-Dieseimotor,
iuftkøiet 14 HK ved 1750 o/m

Brændrofforbrug Ca. 2,5 i
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Tekniske data:
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Frekvens 600-1200 o/m

Marchhastighed frem
og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning 150 cm

Stampeflade uden
påbygningspiade 1,0 m2

Stampeflade med
påbygningspiade 1,5 m2

Kapacitet 1600/2200 m’t

Deutz-Dieseimotor.
Juftkølet 22 HK ved 2000 o/m

Brændstofforbrug ca. 3,7 i!t

Model BV 6

JOHS. UOLLERS MASKINFABRIK
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istandsættelse og vedligeholdelse frem
over allerede under 15/9 s.a. frem
lagde for kongen forslag til grund-
regler for fremtidige veje, og i denne
foreslog man bla. at man i stedet for
de hidtil brugte mure langs søer og
dæmninger skulle plante træer, når
der ikke fandtes stenmaterialer i nær
heden, ligesom man i øvrigt fandt, at
træer kunne være til »Prydelse og
Nytte. Her finder vi altså igen vej-
træerne i forbindelse med sikkerheds
hensyn for vej farende, men med om
vendt fortegn af det foran s. 30 an
førte. Det foresloges også (1780)

ganske konkret, at man skulle forsyne
den under anlæg værende Roskilde
Landevej med træer i vejsiderne, og
at forstvæsenet skulle levere disse,
men da man alligevel var mere bange
for fugtighed fra træerne end stolede
på deres nytte, varede det som foran
set dog nogle år, før tilplantningen
iværksattes, og det blev altså på grund
lag af planter tiltrukket i egen plante
skole. Først i 1793 blev for alvor træ
erne taget ind til myndighedernes
hjerte i den da udfærdigede forord
ning, som skulle komme til at gælde
til 1867, og i denne periode var ret
ningsgivende for vejbyggeri og vej-
vedligeholdelse samt financiering.

Til beskyttelse af træerne ved veje
ne blev der både her og der udstedt
plakater, edikter, forordninger osv.
om straf for beskadigelse eller tyveri.
Allerede i forordning for Københavns
politi af 22/10 1701 blev det fast-

slået, at politiet skulle betragte alle-
træerne på linje med andre »offent
lige Værkere, såsom pumper, brønde,
lygter osv, og føre opsyn med dem
og fra 26/7 1774 har vi på tysk et
edikt om trusler over for dem, der i
hertugdømmerne beskadigede de plan
tede træer ved vejene og 30/6 1786

en lignende forordning for Norge.
Skovforordningen af 18/4 1781 siger
i prgf. 34, at den som avhuggede
eller beskadigede træer, som var plan
tede i alleer eller til »Nytte og Ziir«
ved landevej ene eller andre offentlige
steder, skulle straffes som tyv.

Om de nye veje på Københavns
grund siger en Placat af 1612 1780,

at ingen må køre eller ride eller noget
kvæg drive, noget trille eller bære i
de nye »Alleer eller Trotioi,-s på Siden
af Vejen, da Passagen i og på samme
er alleene til Bequemmelighed for
Gaaende< hvoraf skønnes at der
med dette menes det, vi kalder for-
tove, At træerne dengang som også
senere har været udsat for vold og
fristet til beskadigelser er forståeligt,
og en ny Placat af 22/1 1781 ud-
lover 10 rdlr. i belønning til den,
som angiver dem, der har beskadiget
de i alleerne uden for Københavns
porte plantede træer.

6. Omkring vejforordningen at

13/12 1793.

Efter en forordning af 4/3 1690
fulgte i det næste århundrede omorga
niseringen af vejvæsenet i takt med de

øvrige revolutionære ændringer i det
danske samfunds struktur (jævnf. av
snit 5). I 1764 fik vi overvejinspek
tørembedet, først med J. Marmillod
og derefter med flere Rosenberger som
chefer for vejvæsenet og ledere af de
store vejarbejder. Ved reskript af 2/11

1778 oprettedes »General-Vei-Com
missionen«, og 1785 et vejkorps.
Kommissionen skulle bla, fremkom
me med forslag til en ny vejordning,
hvilket da også skete på statsmanden
C. D. Rereni/on’s (1748—1827) ini
tiativ. Denne forordning, som kom til
at præge vej anlæg og vedligeholdelse
lige til 1867, da den fik sin avløser,
understregede stærkt betydningen af
det almene, og at vej ene nødvendigvis
måtte være til bekvemmelighed for de
rejsende og til fordel for landboerne,
— som følge af den almene nytte må
også hele landet bidrage økonomisk
til den første anlæggelse, — derefter
sker det ved amter og distrikter, i
hvilke vejene løber igennem, samt ved
brugerne (bompenge). Der skete ad
skillige ændringer i det hidtidige, og
denne forordning der omfatter Dan
marks første statsveje mm.. rummer
adskilligt om vej beplantninger, ikke
bare til markering af sving eller dæm
ninger, men også til optisk føring for
de vej farende og til behagelighed for
de rejsende.

Det begynder allerede i prgf. 7,
hvor det hedder, at ved landevej ene i
sandige egne, hvor grøfterne ikke kan
blive dybe, og siderne ikke kan stå,

L.

Fig. 9. Fr. L. Bradi: Prospekt af den nj’anlagte iry uden for Kobh. Nørre Port. c. 1780.
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bør vejen af indtil 20 favnes bredde
avmærkes med kendetegn; det kan
være hugne sten, pæle eller træer.
Noget lignende gælder, hvor hoved
landevejene enten har sving eller skal
lægges over stejle bakker, der kræver
større bredde, — sådanne steder skal
»forvareso enten med mure, gelænde
re, rækværker eller træer, — disse sid
ste skal da plantes så tæt på hinanden.
at »al Fare for de Reisende kan af
værges<c — et stærkt krav, men også
et klogt. Om træernes betydning for
orienteringen hedder det (stk. 21), at
på hederne skal der ved hver 20 favne
plantes 2 træer (eller sættes ellepæle
el. lign.) for at betegne landevejerie
for de rejsende, så de kan skelne dem
fra de øvrige mange små veje, der
krydser dem.

Dette er forpostfægtningerne til det
store stykke (cap. I stk. 23), der
handler om chausseer og landeveje,
i hvilket der siges følgende:

Da Alleerne ved Siden af Veiene,
ere til sand Nytte for Reisende, i
Mørke og Sneefog, ligesom for Fod
giængere, i Solens stærkeste Hede;
efterdi de hindre, at Grøfterne ikke
kiøres for nær, og, paa de Steder, hvor
Veien er meget sandig, bidrage til, at
den ikke aldeles udtørre; saa skal alle
Chausseer, som allerede ere eller i
Fremtiden blive anlagte, naar Leilig
hed dertil haves, beplantes med Træ
er; og skal man ligeledes være be
tænkte paa, at beplante de Landeveie,
som ikke blive anlagte med Chausse.
Det tillades ogsaa, at plante Træer
paa Siderne af Biveiene, naar de ikke
dertil ere for smale; dog med den
Undtagelse, at der, hvor Veien er siid
og leeret, ingen Træer sættes. De Træ
er, der saaledes plantes, bør være
høistammede, at Blæsten kan bestryge
Veien, og de maae ikke plantes nær
mere tilsammen, end at der bliver et
Rum af 10 Alne fra Træe til Træe;
og, hvor Veiene ikke er meget brede,
bør de plantes i Forbandt, eller skraa
es over for hinanden. saa at hvert
Træe paa den ene Side svarer til Mid
ten af 2 Træer paa den anden Side.

Dette var altså hovedmotivet ved
rørende træplantninger, og i de kom
mende år efterfulgtes bestemmelserne
i vejstykke efter vejstykke, — ikke just
samme år, som vejen anlagdes, men
efterhånden, først på Sjælland, der
efter på Fyn og siden videre i Jylland

mfl, steder, hvad der foreligger ind
beretninger om.

Til bestemmelserne om plantnin
gerne føjes også beskyttelsesregler for
de rejsende. — i prgf. 75 hedder det.
at levende gærder ikke bør være mere
end 21/2 å 3 alen høje for oversigtens
skyld, og for beplantningen på de
veje, som »ere beplantede med Alleer<
mi. ingen ride på kanten mellem træ
erne og grøften, idet denne plads for
beholdtes de fodgængere, som der var
nok af i hine tider. Der var en straf af
2 skill. (prgf. 91) for dem, der ikke
fjernede generende grene og levende
gærder, og prgf. 92 fastsatte erstat
ningsansvar for beskadigelse af mile-
pæle, træer m.m. Hvem der kunne
overbevises om at have borttaget nogle
af træerne skulle straffes som for an
det tyveri efter bestemt skala, og an
giveren kunne påregne en belønning
fra 1 til 10 rdlr.

I almindelighed gjaldt, at general-
vej kommissionen ophævedes i 1808,

og dens forretninger henlagdes under
rentekammeret, mens vej korpset ved
blev at bestå, indtil hovedlandevejs
arbejderne fra 1/1 1834 henlagdes
under ingeniorkorpset med vej korp
sets embedsmænd som tjenestegøren
de, til at lede arbejdet indtil den næ
ste lov af 21/6 1867, hvor de overgik
til amtsrådene og indenrigsministeriet
(senere ministeriet for offentlige ar
bejder), der var øverste myndighed.
Når spørgsmålet om beplantningen af
vejene i sidstnævnte lov synes helt at
være undgået interessen, idet paragraf
fen fra 1793 ikke genfindes og ud
trykkeligt skal udgå, skyldes dette
næppe mangel på interesse for sagen,
men er sket i forbindelse med den
hele simplificering af loven, som er

forkortet med store partier og om-
redigeret væsentligt. Og når træplant
ninger heller ikke nævnes i de for
skellige forordninger, placater mm.,
som udsendtes i tiden mellem 1793 og
1867, og i den anden lov af 21/9

1867 om diverse foranstaltninger, kan
dette også skyldes, at spørgsmålet
hverken financielt (se avsn. 9 s. 41)

eller med hensyn til naboforhold el.a.
har givet anledning til tvivl. Plantnin
gerne er fortsat under amternes admi
nistration, og vi har efter lovene af
1867, og eftertiden set alleerne voxe
op i de fleste af landets egne og am
ter.

7. Der siges både for og imod.

Der var ved fremkomsten af den
skelsættende vejforordning af 1793

ikke mange steder, hvor det nye ved
vejene sammen med de revolutioneren
de andre forandringer i samfunds
strukturen kunne diskuteres offentligt,
for blade og tidsskrifter var kun få.
Alligevel fandt vej træsspørgsmålet
plads i et af disse, og da det er meget
tidstypisk for denne brydningstid og
røber forfatteren som kyndig (måske
fagmand) på området, vil vi bringe
det (lidt forkortet) nedenfor. Artiklen
stod i månedsskriftet »Minerva« for
December 1795, og den er betitlet:
Et Par Ord om Landeveiene og deres
Beplantning med Træer. — Forfatteren
optræder anonymt og beskedent som:
En dansk Reisende. Og artiklen er da
teret: Tydskiand, den 8de October
1795. Som indledningsmanchet har
den de klassiske linjer: Homo sum,
nu humanum a me alienum puto, —

altså at intet menneskeligt er mig
fremmed. Han begynder med nogle
tekniske detailler om vejbygning og

Fig. 10. Knseb.;
gaigu p Sc/jacks

Bas/ion, Kh/,. c.
1SOO, 4ter ,adering

af E. Afs i sr.
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siger, at den ene side af vejene (for
tov eller rabat) bør forbeholdes fod
gængere, hvad der er ofret opmærk
somhed på i Frederiksberg Alle, så
at disse sider kunne blive fodstier,
der ligger som gange i Rosenborg
Have eller på voldene, og derefter
går han over til det, som i forbin
delse med nærværende artikel er det
vigtigste, idet han siger, at:

Først sørge vi for det Nødvendige,
derefter for det Nyttige og Behage
lige. Den samme Regel bør vi ogsaa
følge med vore Landeveie. For at
fornøie øjet, have vi længe været be
tænkt paa, at give dem en levende Be
grændsning. Vejen beplantes med
Træer; under deres skyggende Toppe
befrie vi os for de brændende Soel
straaler, og en sagte Regn. Dette Gode
har vi ej vildet skiænke Landets Veje
i Almindelighed; kuns i Nærheden af
Hovedstaden eller et Lystslot er der
plantet Alleer. Med Rette anføres det
te imod Alleer, hvorfor de ei ere pas
sende paa Landeveiene; Træerne vilde
foraarsage for megen Sygge; Vandet
vilde blive staaende paa Vejene af
Mangel paa Luft; og Sæden paa Mar
ken kan ei modnes formedelst den
stærke Skygge. Den sidste Aarsag er
fornemmelig bleven motiveret i Schle
sien. De miilelange Alleer trætte øjet,
istedet for at oplive det. Det perspec
tiviske og høitidelige ved Synet af en
Allee af høie og velvoxne Træer vilde
tabe sig, opvække Kiedsommelighed,
og give Siden en melankolsk Stem
ning. Men hertil svares: vi bør ej
sætte Træerne saa tæt, at deres Skygge
skulde have Indflydelse paa Veien.
Hvad deres Skygge i Henseende til
Kornmarkerne angaaer, falder det ved
vore ophøiede Chausseer af sig selv
bort. Ligeledes bør vi berøve Alleerne
det Ensformige og Trættende, ved at
give dem Afvex/ing. Have vi plantet
paa de første tusinde Skridt den huus-
lige Lind, den skjønne Kastanie, det
stolte Gran og Fyrretræe, saa plante
vi paa det næstfølgende Ask, Ahorn,
Poppel, Accacie, Platanus, eller andre
Træer.

Forandring giver ofte Herdags-Ob
jektet et nyt Liv. . . Ny og overra
skende Gienstande modtage en Lande
vej ikke, men en behagelig afvexling.
Vi forlange ej, at Landeveiene skal
slynge sig igiennem Buske og Enge,
forbi Søer og Skove. Det var mod

Fg. 11. Gade i en
af de sønderjydske
flækker (Mogellc’n.

der).

Veiens Bestemmelse — vi have Hast-
værk... En Landevej bør være en
smuk indfatning om et skiønt Male
rie. . . Gartnerens dannende Haand
bør ikke berøve Træerne deres natur
lige Form. Vi forlange den simple
Natur i sin eiendommelige Prydelse,
men ingen kegelformige, pyramidalske
eller blomsterpottelignende Misfo
Skove kunde levere saa megen Vane
stre . . . Dersom Du ei troer, at vore
Skove kunde levere saa megen Vane
tet, som jeg forlanger, saa staaer jo
den heele Rigdom af nordamerikanske
Træesorter til vor Tjeneste. . . De
bør saa meget mere anbefales, da de
fordrage vort Klima fortreffelig, og
forlange ingen besynderlig Pleje
Vore Landeveje kunde paa denne
Maade blive en Ziir og Berigelse for
Landet, en Planteskole for Skovene,
levere Brændsel og Hegn til Bondens
Gierder. Landets Børn kunde paa en
let og behagelig Maade blive bekiendt
med de forskellige Træesorter, og ef
terhaanden lære at kiende deres Brug
og Nytte. Jeg vil ej tale om den Bi
nytte, at det vilde forædle vor Smag i
Havevæsenet og Havers Anlæg, og
give os rigelig Stof til Bosqvers og
engelske Partier. . . Endnu staaer en
uendelig Mangfoldighed tilbage, som
tjene til vore Vejes Forskjønnelse
Paa vore Landeveje kan vi plante Æb
ler, Pærer, Blommer, Kirsebær, Mor-
bær, og endnu flere Slags..

Forfatteren opstiller derefter en be
regning over, hvormange frugttræer
der kunne anbringes ved forskellige
vejstrækninger, f.ex. København-Ros
kilde, Helsingør—København osv, og
kommer til det resultat, at der kunne
anbringes 38.400 frugttræer, der skul
le kunne give 4.800 tdr, frugt årlig
bare for et par vejes vedkommende,
og fortsatte man ved de andre sjæl-

landske landeveje, på Fyn og i Jylland
ville det kunne give årlig mange mil
lioner tønder frugt. Han har ved selv-
syn i Thyringen og andre steder i det
tyske set, hvad der kan komme ud
af det, — i Preussen har man i særde
leshed plantet kirkegårdene til med
morbærtræer for at befordre silke
ormsavlen. Hvad tyveri af frugten af
landevejstræerne angår mener forf., at
kan denne sag klares i Frankrig og
Tyskland, må den også kunne klares
i Danmark, hvor man jo også kunne
alliere sig med bommændene om op
synet, og der må holdes vagt om hø
sten og efteråret af folk der placeres
i jordhytter med en hund og et gevær
for hver fjerdingsvej. De fornødne
frugttræer kan fås fra de kgl. plante
skoler

Det lange »Brev«, der er temmelig
vidtløftigt og med citater fra den for
annævnte Hirschfeld og mange andre,
sluttes med følgende ønsker:

Vi kunde i Nærheden af Kiøbstæ
derne plante Frugttræer, og paa de
fjærnere Distancer vilde Træer. De
samme Regler, som gælde for de vilde
Træers Sammensætning, kan tildeels
ogsaa anvendes paa Frugttræer. Un
dertiden kunde vi afvexle med begge,
og sætte til Forandring Frugttræer og
Skovtræer imellem hinanden.

Især burde vi give de nærmeste Veie
til Hovedstaden et skiønnere Udseen
de. Det er afgjort, at det første Ind
tryk er idelig det stærkeste og meest
vedvarende. Frembyder et fremmed
Land den Reisende sterile og ukultive
rede Prospekter, saa glemmer han,
som oftest, det virkelig Smukke, som
han herefter faaer at see. Af denne
Aarsag burde de tvende Hovedveje
fra Helsingør og Roeskilde til Kiøben
havn paa det fordeelagtigste og smag
fuldeste forskiønnes. Den første frem-
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byder den Rejsende saa mange inter
essante Syner, saa mange afvexiende
Genstande, store og velbyggede Lands
byer, kongelige Lystsiotte, at det vilde
være en let Sag, paa enkelte Steder
at komme Naturen til Hielp, og ved
Træeplantager ligesom kaste et Slør
over dens Ufuldkomnienheder. Vejen
fra Roeskilde til Kjøbenhavn er i høj
Grad traurig og eensformig, ingen Af
vexling, ingen opmuntrende Udsigter.
Bleve vi ikke idelig opvakte af de
forbikiørende Vogne, vilde vi slet in
gen Føde finde for vor Sandselighed.

Jeg erindrer ret vel, at vi have be
gyndt at besætte Veien til Darnhuset
med Træer, og at vi have brugt den
kloge Forsigtighed, ikke at tage Træ
erne lige ud af Skoven, men til den
Ende indrettet en Planteskole; lige
ledes, at Træerne ere bundne til Pæle,
for at befordre deres Vext, og hindre
dem fra Beskadigelse. Men et andet
Spørgsmål er: have vi valgt de meest
passende Træer? have vi ved Varietet
søgt at berøve Alleerne det Eensfor
mige og Trvuenc1e? Vi bør ikke for
lange, at Regieringen allene skulde
sørge for Veienes Forskiønnelse; en
hver enkelt Stad burde søge at give
sit Territorium et smilende og venligt
Udseende. En smagfuld og vel deko
reret Alice vilde, efter mine Tanker,
ikke være en uværdig Genstand for
Eieren til et Herresæde, i Stedet for
de sædvanlige Pilerader.

Som supplement til opregningen af
de af Hirschfeld (foran s. 33) anbefa
lede vej træer har forfatteren efter den
tyske forfatter von ll7angenhenn
(Göttingen 1787) opstillet et skema
over nogle af de bedste amerikanske
træer til formålet og med angivelse
både af deres anvendelighed og som
gavntræer opnåelige dimensioner. Dis
se vej træer er bl.a. Quercus alba (hvid
eg), q. ruba (rød eg), q. prina (ka
stanie eg), juglans nigra (sort val
nød), q. cinerea (askefarvet valnød),
q. alba (hvid valnød), acer sacchari
nurn (sukker-ahorn), a. rubrun (rød
ahorn), platanus occidentalis (nord
amk. platan), prunus virkiniana (virg.
kirsebærtræ), morus rubra (rød mor
bærtræ), cupressus thyuoides (hvid
cypresse) og robinia pseudo acacia
(uægte acacia), — alt efter den brugte
nomenklatur og retskrivning, hvilke
begge ikke dækker helt, hvad vi nu
mener med det anførte.

Dette indlæg i »Minerva« gav an
ledning til nye indlæg, — det næste
kom allerede i Januar 1796. I dette
godtager forfatteren den førstes syns
punkter på flere områder, men går
dog også imod andre. Han anfører
som en vigtig grund til, at man ikke
skulle plante alleer, at det er trætten
de for øjet bestandigt at have syns-
feltet indskrænket. Og det er heller
ikke sandt, at alleerne ikke skygger
for markerne, og træerne skader kor
nets tørring ved at avbode den friske
blæst, især på side og fugtige steder.
Som et fornøjeligt tidsbillede citeres
her af indlægget følgende:

Efter mine Tanker er den 1dec
gandske rigtig, som for nærværende
Tiid bliver udført paa vore Lande
veie, at bepiante hist og her nogle
Steder med Træer, som f.Ex. ved
Damhuset, Krebsehuset, Vigerslevdal,
Waarbye etc.; kun var det at ønske,
ar de varierte med Træearter, som ved
Sorøe, hvilket især vilde tage sig ud,
naar man, som Hofraad Medicus har
foreslaaet, vilde vælge Træerne efter
Egnens Physiognomie. Til det anførte
Register kunde lægges adskillige, baa
de af vore og fremmede Træer; saa
ledes tager den almindelige Rønn sig
meget godt ud om Sommeren ved
sine Blomster, og om Efteraaret ved
sine røde Bær. Det vilde Kastanietræe
er baade ved sine Blades regelmæssige
Form, Blomsternes Skiønhed, og dets
ranke Vext, meget passende til Alleer;
men, som sagt, kun paa enkelte Ste
der; thi jeg troer, at den hede rejsen
de Verden maatte bønfalde General
Vei-Commissionen, om at forskaane
os for en evig Alice herfra og til
Korsøer.

Hans Tanker om Fodstier forekom
me mig meget rigtige; men jeg ind
ser ikke, hvorfor han ikke berører den
Bequemmelighed, at have Bænke paa
Vejene, som Baggesen saa smukt re
commanderer i Labyrinthen

Et andet indlæg på grundlag af den
førstnævnte artikel kom sammesteds i
marts 1796 og var signeret af K. H.
Seide/in (1761—1811). Denne var ef
ter nogle udlændingsår litterat i Ma
ribo og blev senere (1797) bogtrykker
og bladudgiver i København. I sit ind
læg siger han mangt og meget, som
ikke skal gengives her, og hævder, at
)>da Beplantning idelig høres anpriist

som noget ønskeligt, for den Udsigt
og Kølighed, den yder de Rejsende,
og selv hos os er befalet; saa maatte
det ikke være upassende, at ogsaa
Grundene imod Beplantningen frem
sættes«. Og så fremsætter han da dis
se. Han begynder med vejbredderne,
hvoraf det fremgår, at bivejene netop
er så smalle, at de ikke kan tillade
nogen beplantning på vejstykkerne,
og på hovedlandevejenes 20 alens
bredde bliver der heller ikke nok areal
tilbage til træplanter, når 2 læs eller 2

køretøjer skal kunne passere hinanden,
idet der kun kan blive 5 alen til fod
gængere og træer jå begge sider. Den
næste indvending er, at træerne befor
drer fugtighed og snelæg og den tred
je: ufreden (ganske som for 700 år
før, se foran s. 30), idet han anfører:

Bag Træer kunne Plyndrere holde
sig skjulte, indtil de pludselig kunne
springe frem paa den Rejsende; er
Veien bar, kan saadant Bagholdt ikke
have Sted; man kan sec for sig, man
kan belave sig. Da nu den sande Vei
bygning tilholder, at Skove, som Veien
løber igiennem, bør for Sikkerhedens
Skyld udhugges til Siderne i et Bøsse
skuds Fierning, saa maae Plantning
ved Veien selv være gandske forkaste
lig. Det er ingen Grund herimod at
denne Forsigtighedsregel er overseet
ved vore Landeveies Anlæg, og at
Stiemænd og Overfald paa Veie ere
de sjelneste Ting hos os. Den Rejsen
de bør betrygges, ikke allene for An
fald selv, men, saavidt mueligt, end
og for Frygten .

Forfatteren anfører yderligere faren
ved træer der styrter om i storm, av
brækkede grene osv, og påstår altså,
at »Veienes Beplantning er i Almin
delighed en Synd imod rigtig Veibyg
ning«, — undtaget er privatveje(»Egen
veiee), der er mindre befærdede,
samt i nodssituationer på sandstræk
finger. Selv i Tyskland, hvor der er
mange vej træer, derunder også frugt
træer, er det ikke altid godt, og det er
der nogle steder påbudt, at træerne
skal plantes hinsides grøften (et også
i vore dage aktuelt spørgsmål!). For
fatteren foreslår, at man i stedet for
at plante alleer ofrer noget på sten
bænke, indhegning mod kreaturer, op
sætning af solure på milepælene og
opførelse af læskure for gående på
ensomme steder osv. Og vil man »dog
skaffe den Vandrende Skygge, saa
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Erfaringen viser:-der er penge i

Det danske vejnet udbygges og forbedres til

stadighed med fremtidens trafik for øje. Arbej

det i amter og kommuner kræver hurtig og præ

cis levering af materialer. Det ved de ansvarlige!

- Tid er penge, og der er penge tjent ved at

vælge de robuste, driftssikre Bedford lastvogne...

f. eks. den viste Bedford KFSC 5 med 2 gears bagaksel - 6 cyl. 103
HK dieselmotor - 151” akselafstand - 4 trins synkroniseret gearkas
se - påbygget 3-vejs tippelad - lasteevne Ca. 6000 kg.
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Rengøring, affedtning og optøning med den
universale MALSBERY højtryks’-damprenser

TID ER PENGE -

Renholdelsesarbejdet (stilstandstimerne) med Deres
kostbare vejbygnings- og entreprenørmaskiner,
traktorer og lastvogne medfører mindre effektiv
udnyttelse og ringere indtjeningsmuligheder.
Brugen af den universale MALSBARY hajtryks
damprenser reducerer stilstandstimerne til det mi
nimale og sikrer Dem forøget produktivitet for
Deres maskinpark.
Tusinder af entreprenører og vejbygningsfirmaer
verden over har allerede indset dette, og nu da
den amerikanske hojtryks-damprenser er kommet
til Danmark, vil også danske firmaer, kommuner
og amter kunne drage de samme fordele, enten
ved at købe selv eller gøre brug af vor udlejnings
virksomhed til mere sporadiske arbejdsopgaver.
Anvendelsesområderne for disse damprensere er
utrolig mangesidige, for eksempel optøning og
slamaffedtning af kloaker, afisning af startbaner
og skiftespor, aftedtning at maskiner af enhver
art, af gulve i slagterier, mejerier, af veje, broer
og kajpladser, samt rensning af facader og uden
dørsanlæg.
Forlang tilbud og besøg af vor demonstrationsvogn.

INGENIØR- OG HANDELSAKTIESELSKAB

INDUSTRIA
HANS JENSENS VEJ & - HELLERUP - (Ol) 43 HE 8003

RIMAS V-3 SPIDSPLOV

udført i den robuste og effektive konstruktion,
der kendetegner RIMAS SNERYDNINGSMATERIEL

Spørg efter spec.prospekt og refiiste

RYD
problemerne til side

lad

R%4 bane vej

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK AIS
TLF. RINGSTED (03615)1848
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anlægge man ved hver Fjerdingvej en

Runddeel, hvor da uden Vejens Skade

en uden Lund kan yde forfriskende
Hvile«

Trods disse indvendinger og andre

personers af anden art sejrede dog vej-

træerne som alleer i 1800-erne og be

holdt deres position som et væsentlig

led i landets fysiognomi og lande

vejenes karakteristik i omved et år

hundrede, — trods svære indhug un

der flere krigssituationer, — indtil det

næste århundrede gav os explosions
motoren og den deraf følgende æn

drede befordringsteknik og mentali

tet.
Følger vi med en eller flere rej

sende omkring 1800 med et par kig

rundt i landet, får vi et levende ind

tryk af, at allerede da har vejplant
ningerne indtaget en god plads i land

skabets eller byernes fysignomi. Vi

vil i nogle klip se på dette.

Om Københavns forstæder hedder

det, at de »have i nogle Aar tiltaget

mangfoldig i smukke Bygninger, Al

leer og Plantninger . . der have alt
det Indtagende som baade Konst og
Beliggenhed kan forskaffe dem. .

og fra Nordsjælland har vi Kronborg
med »en smuk Allee dertil . . .« for
uden de store slotshaver og landste
derne med deres alleer. På Stevns fin
der de mange levende hegn ikke nåde

for beskueren; der klages over de
bøje grøftevolde og tætte hasselhegn,
der om sommeren gør vejen ulidelig
varm og om vinteren fremmer sne-
læg foruden at de er ensformige. For
fatteren imødegår deres landøkonomi
ske fordele og hævder, at man i Hol
sten indskrænker området med de le
vende hegn af landøkonomiske grun
de. På Fyn beundrer han den beplan
tede landevej, der længe har St. Knuds
Kirke i sigtekornet, og her fryder de
levende hegn meget den rejsende. Og
kommer vi til Flensborg er beliggen
heden behagelig formedeist bl.a. Im
detræer på gaderne og alleer udenom
byen og opad de stejle bakker. Der
er også en alle af kastanjetræer, — og
sådan kunne man blive ved (jævnfør
de sønderjydske flækker i dag). Skønt

lidt yngre af dato (1829) skal citeres

et brev fra professor Chr. Molbech

om alleerne ved Fusingo i Jylland, der
siger, at omkring gården var hele øen
anvendt til haveanlæg, som )>især ud-
mærke sig ved de skiønneste og høiste

Lindetræer, jeg erindrer at have seet
i Danmark. Tre majestætiske, jævn-
løbende Alleer, omtrent 300 Alen
lange, føre lige ned til Søen . . og
under deres prægtige lukkede Buer.
som i en for øjet svimlende Højde
af måske over 30 Alen, modtog i Kro
nernes grønne Løvhvælving det sidste
livfulde Straalelys til Afsked fra den
nedgaaende Sol . . . Ogsaa i et nyere
Anlæg, længere fra Søen, findes flere
jævnløbende, brede Linde-Alleer i den
frodigste Væxt. Haven er saaledes liig
med en Linde-Skov. . .<,

— et indtryk
som samme haveanlæg gav nærværen
de forfatter ved besøg omkring et
hundrede år senere.

Som en del af arbejdet med for
skønnelse af landskabet og forbed
ring af microklimaet plantede kan til
føjes at man i Frankrig efter revolutio
nen plantede frihedstræer, og i vore
hertugdømmer sattes af skole, kirke
og andre systematiske plantninger i
gang, hovedsagelig med tyske byers og
landskabers exempel. Man plantede
ved skoler, på kirkegårde og ved veje
dels frugttræer, dels vilde træer, og
en forsamling af deputerede for en
forening af landbrug og polyteknik
valgte et motto, som i vore dage kun
ne være lige ud velegnet for bestræ
belser for landskabspleje, idet det i
oversættelse lød (1828):

V enlige. pci det bedste indrettede huse
giver lykkelige indbyggere,
smukkere byer, landsbyer og tange
bedre borgere,
forskonnede lande, forbedrede folk,
forsk wine! jord. foiædle! menneske
hed.

Der berettes om fremgang for of
fentlige plantninger i landsbyer og
byer, ikke mindst promenader om
kring byerne. Der henvises også til
det gode exempel, som storhertugen
i Sachsen-Weimar-Eisenach har vist i
anledning af et regeringsjubilæum,
hvor der foruden at være foranstaltet
diverse spisninger, legater, mindesten
m.m. er anlagt chausseer og plantet
ved skoler, veje m.m. og anlagt plante
skoler osv.

8. Fremskaffelse af planter og anlæg af

planteskoler.

Det er foran s. 30 omtalt, at når
man i hertugdømmerne og tilgrænsen

de lande og egne har kunnet være for
an det øvrige land med hensyn til ud
førelse af vejplantninger (alleer) har

dette bla, været forårsaget af, at man
i disse egne havde planteskoler, hvor
fra man kunne fremskaffe egnede træ
er, der var lette at få i væxt. Ellers

må man tænke sig, at træerne skaf
fedes fra kronens skove og vel længe
uden nogen form for skoling af dem,
— f.ex. nævnes det, at der i 1744 ga
ves tilladelse til fra skovene at levere

57 unge aske- og 35 rønnetræer til
efterplantning for udgåede træer i
alleen fra Frederiksborg til Heslerød.
Men der kom dog også den tid, da
der udlagdes planteskoler i skovene,
og i skovforordningen af 1781 fast
slås det udtrykkeligt, at selv om det
er sikrere og billigere at forny skovene
ved såning end ved plantning, skal
man dog ikke avskaffe de allerede
indrettede planteskoler, men benytte
nogle af dem til opelskning af plan
ter for skovens skyld og andre til
frembringelse af alletræer. Til direkte
anvendelse for vej træer udlagdes der
også planteskoleområder i skovene, så
ledes ved generalløjtnant )J7, v. Huths
mellemkomst (se om ham foran s. 30)

i 1764 10.000 kvadratalen til 15.000

unge ypern-træer (elm), der skulle
bruges til alleen fra Vibenshus til
Fredensborg, og ved samme foranled
ning et areal af 21.316 kvadratalen
skov af Ermelunden til en plante
skole for træer at bruge ved den nye
kongevej. Der indførtes dog også træ
er fra udlandet, f.ex. tales der ved
samme tid om nogle fra Holland for
600 rdlr. foruden fragt.

Og så sendtes generalhaveinspektør
Chr. Pr. Schmidt (1734—1828) i året
1782 rundt i landet for at få oprettet
planteskoler, dog især til forsyning
af bønderne med frugttræer og vilde

Fig. 12. Vejtræsmotiz ved landevej ved
Soio. Forf. foto. 1926.
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træer. Der opstod sådanne plantesko
ler ved Frederiksberg Slot (Brune Dy
rehave), Frederiksborg Slot, Odense,
Kiel (Düsternbruch) mfl. St., og bla.
har Hirschfeld henvist til, at vejvæse
net jo kunne få planter fra sidstnævn
te sted , — man havde jo også de for
an s. 30 nævnte planteskoler. Selv for-
fattede Chr. F. Schmidt en bog, der
kunne være til god hjælp for plante
skolefolk og andre: Om vilde Træers
Formeering i Almindelighed, — der
udsendtes af det kgl. d. landhushold
ningsselskab (1790). Af dennes ind
hold skal her kun anføres de træarter,
som forfatteren angav som egnede til
brug ved vejene, — disse var: acer
pseudoplatanus (ahorn, løn) til alleer,
som ikke var for udsatte for blæsten,
— ulmus campestris (småbl. elm),
især for udsatte steder, — fraximus ex
celsior (ask), og populus alba (esp)
ved indgrøftede veje, — pop. nigra
(italiensk poppel) ved veje i alminde
lighed, salix Helix (pil, Vandvie)
ved »vandskrankere, salix fragilis
(skørpil) og platanus occ. (vestind.
platan), begge ved spadseregange. En
delig er der det velkendte lindetræ,
som anbefales til veje og spadsere-
gange.

Det har imidlertid nok alligevel
været så som så med at få virkelig
egnede planter, og vejkommissionen
indså derfor, at skulle den kunne dis
ponere over egnede planter i tilstræk
kelige mængder på netop de tids
punkter, man skulle bruge planterne,
måtte man nok hellere selv gå i lag
med at opelske sådanne planter.

I en beretning skrev man ganske
specielt herom, at da kommissionen
ikke alene var betænkt på i overens
stemmelse med rescriptet af 2 / 11
1778 at plante træer ved søer og
dæmninger (jævnf. s. 33) ved de nye

landeveje, men »endog at lade be
gynde med Træeplantning paa de
andre Steder langs vejene, hvor saa
dant kunde være til Prydelse og Nyt
te«, ja så melder sig vanskeligheden
med »for en billig Betaling at erholde
de fornødne til Plantning paa Lande
vejene, skikkede Træer<, og overvej
elserne gik da i retning af ønsket om,
at »Veietatet maatte anlægge en egen
Planteskole. —< Og dertil var der
altså oven i købet mulighed: »En god
Leilighed hertil gaves i Aaret 1789,
da hverken Forst- eller Jagtvæsenet
havde noget imod, at tvende ved
Damhuset beliggende Remisser, der i
sin Tid var anlagt for Jagtens Skyld,
bleve overladt til Veivæsenet. — Efter
at Cornmissionen havde foredraget
Hans Majestæt Kongen disse Om
stændigheder, tillod Allerhøjstsamme,
under 8. Juli 1789, at fornævnte Com
missionen af Rentekammeret over
dragne Remisser, maatte anvendes til
en Planteskole for deri at opelske de
til Veienes Beplantning behøvede
brugbare Træer, samt at gartner Da
vid Labourne*) maatte antages som
Planteur ved denne Planteskole og
tillige som Opsynsmand ved Veistræk
ningeri mellem Frederiksberg og Dam-
huset derfor af Veikassen tilstaaes en
aarlig Løn af 100 Rdlr. Derfor tilb
des tillige at den for Planteuren for
nødne Bolig i den ene Remisse blev
opført for Veikorpsets Regning. Den
ne blev bygt samme Aar og kostede
mellem 7 og 8000 Rdlr. —< Disse to
Remisser har imidlertid ikke skønne
des at være tilstrækkelig, for kort efter
fik man overdraget endnu en sådan
ved »Waldbye< (Valby), og fra 1781
fik plantøren foruden sin gage på
100 Rdlr. og fri bolig »desuden 2
Favne Deputatbrende, som forhen var
tillagt Beboerne i Damhuset for at
have Tilsynet med Remisserne.

Hvad angår personalet ved vej korp
sets planteskoler kan nævnes, at den
omtalte plantør Labourne døde 1/1
1804 c. 77 år gammel og hans efter
ladte datter Karen fik bevilget 10 rdl.
af vejkommissionen til begravelses
omkostningerne. Der var også en plan-
tør Rasmussen. som døde 30/9 1803,
hvis bo fik bevilget 33’/2 skill, som
hans gage indtil dødsdagen og for
hans logis 76 skill., — ved samme tid
omtales unge Labourne, som betaltes
3 rdl. 64 skill., som han havde tilgode

(dec. 1803) for arbejde i remisserne.
Og så var der Hans Hansen, som i
1802 blev ansat som plantør ved vej-
korpset, og som sandsynligvis har le
det planteskolen under Labournes
sygdom og i hvert fald derefter var
var leder. Han var født (døbt) 24/8
1777 i Viby sogn på Fyn, og han hav
de bla, lært gartneri i Frederiksborg
Slotshave, hvorfra han havde lære-
brev (ved Johan Ludwig Mansa,
1740—1820). Derefter havde han væ
ret gartnersvend i Rosenborg Slots
have og på Sorgenfri samt været gart
ner hos en etatsråd Erichsen. Allerede
1803 (3/3) autoriseredes han til at
tilholde de arbejdspligtige byer til at
istandsætte grøften omkring plante
skolen, da kun når dette er sket plan
tøren kan udføre sit arbejde. Dette
bestod sædvanligvis i reolgravning,
opgravning og rensning imellem træ
erne, dertil at så og omplarite unge
træer og stiklinger foruden oculering
og tilbinding. Der foreligger ved sa
gerne i rigsarkivet en opstilling af,
hvordan tiltrækningen af planterne
foregår, muligvis allerede fra 1764,
og den skal citeres. Der står:

Jeg forudsætter, at de unge Træer
i vel tilberedt Jord med en Machine
som gjør Huller til Træet saaes i Frøe
bedet i en Afstand af 3 tomm, i Ra
derne i Afstand fra hinanden med 12
tomm. At disse Planter omplantes ef
ter 2 Aars Forløb i Rader med 6
tomm. fra hinanden og i Raderne 18
tomm. Derefter omplantes de efter 2
Aar i Rader 18 tornm. fra hinanden
og Træerne i en Afstand af 12 tomm.
Derefter forplantes de igjen efter 2
Aar i Rader 24 tomm. fra hinanden
og Planterne i en Afstand af 18
tomm. De forplantes igjen efter 3 Aar
i Rader 36 tomm. fra hinanden og
Træerne i en Afstand af 24 tomm.
Tilsidst efter 3 Aars Forløb forplan
tes de i Rader 48 tomm. fra hinanden
og Træerne i en Afstand af 36 tomm.,
i hvilken de blive staaende 4 Aar ind
til de omplantes til Alleer Træer. Fra
at antage sig at der ved Omplantning
tabes i / 3 af Træernes Antal, Bereg
ningen over det dertil behøvende Are
al bliver da .

hvorefter følger et skema over det
nødvendige areal på de forskellige
stadier.

Desuden påligger det plantøren (el
ler plantørerne ved vejvæsenet i øv-

Fig. 13. J’e1tr.esmotn fra Nivå. Forf. foto.
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rigt) at plante, beskære og afhegne
træerne, der skal stå ved landevej ene,
snart et stykke snart et andet. I en
del år i begyndelsen af 1800-erne
plantedes der meget for staden Køben
havn, ligesom der plantedes på andre
egnes vej strækninger. Af indberetnin
gen 1810 (for 1809) hedder det, at
foruden de almindelige arbejder i
planteskolerne er frøtræer af ask og
ahorn omplantet første gang, ligesom
der var udplantet 700 træer og solgt
1300 unge asketræer, 100 canadisk
poppel og 70 fyrretræer, hvilket gav
en indtægt af 98 rdl. 12 skHl., 1813

meldes det, at træplantningerne ved
Roskildevejen er fuldført og i 1814

plantet træer fra vejhuset til Bern
storffsstøtten (ved nuværende Bern
storffsvej). Om salg af træerne for
tælles endvidere fex. fra 1813 er for
uden udplantning af 641 træer for at
skaffe plads i remisseplanteskolerne
solgt 29.960 stk., hvoraf 25.000 var
eet års frøplanter — ialt indbragte sal
get 357 rdl. 811/2 skill. og i 1814

plantedes på ovennævnte Bernstorff
stykke 290 ask mfl., og udpiantedes
i øvrigt 740 træer og solgtes 22.900
unge træer, ialt for 293 rdl. 32 skill.,
— i 1815 var der udpiantet 755 træer,
nemlig ved Roskildevejen 290 fly træ
er og ved Frederiksborgvejen 465,
samt solgt 4295 stk, med en indtægt
af 303 rdl. 48 skill. En levering for
c. 100 rdl. træer til afg.rentekammer
kommiteret statsråd C. Rothe (senere

kgl. haveinspektør) (1770—1832) av
skrives i 1822.

Som leder af vejkorpsets plante
skoler havde Hans Hansen 200 rdl. i
årlig løn, og dels fik han tid efter
anden bevilget sine udgifter, dels gra
tialer for arbejde i og uden for plante-
skolen. For udgifter i 1803 bevilgedes
der ham således 128 rdl. 58 skill. samt
109 rdl. 40 skill. for 3 regninger, 1811

får han et gratiale på 40 rdl. og sam
le år sålænge krigen varer 5 skill.
dagl. i diæter, 1812 gratifikation på
50, 1813 16 rdl. 64 skill., 1814 90

+ 80 rdl., 1816 60 + 80 rdl. og der
efter i en årrække 80 rdl. Han blev
meget benyttet i datiden, — også uden
for embedet; 1804 blev han således
leder af den af Københavns kommune
indrettede planteskole ved Vesterfæl
ledvej (se nedenfor), og i 1815 blev
han leder af den frugttræplanteskole,
som staten havde indrettet i Brune

Dyrehave, hvor nu Zoologisk Have
ligger, ligesom han var leder af land
husholdningsselskabets planteskole i
Ledøje og Avedøre.

Med hensyn til vejkorpsets plante
skoler skete der det mærkelige, at
man i 1833 indstillede til kongen,
at plantagen mellem Frederiksberg
Slot og Damhussøen samt de 2 an
dre jordstykker ved Valby og Dam
huset, »ei mere ene nødvendige, da
det Antal Træer, som i Fremtiden
behøves til Veikorpset kan for ringere
Bekostning faaes fra vore Skoves Plan
teskoler«. Dette skete samtidigt med,
at Det kgl. Haveselskab klagede over,
at der i landet var for få planteskoler
til frugttræer og vilde træer (lætræer),
og der uddeltes den ene belønning
efter den anden til den, der ville ind
rette sådanne. Imidlertid fulgte kon
gen indstillingen, således at de nævn
te »Plantagere udgik af budgettet, og
de 500 rdl. årlig sparedes, og plantø
ren sattes på »Vartpenge«. Det over
lodes vejvæsenets oberst Kochen at
disponere både over beholdningen af
træer, der især for de bedre karakte
riseredes som »højst ubetydeligy og
ikke havde andre tjenlige til udplant
ning, samt over arealerne, — deraf
skulle det areal, som i en årrække
havde været brugt til træplantninger
og var beliggende i den sydvestlige
side af Frederiksberg Have langs
»Kongevejen« gå tilbage til haven,
hvortil det havde hørt. Plantør Han
sens logement kunne der efter hans
tilbud disponeres over, — han ejede
selv Frederiksbergs 38. gård. Efter at
have ydet en fortjenstfuld indsats, der
bla. også strakte sig til anlæg ved
Frederiksberg ældre kirkegård som
kirkegårdene i Rødovre og Assistens,
fik han 1829 sin søn Hans Adreas

Hansen (1805—69) til sin assistance
og avgik ved døden 17/8 1845.

Som allerede antydet blev Hans
Hansen 1804 også ansat som plantør
og leder af den planteskole, som Kø
benhavns kommune havde ment det
rigtigt at anlægge til fremskaffelse af
byens træer til byens alleen. I 1839

mentes det imidlertid, at byens »Veje
og Fodstier« var beplantede, så at der
ikke mere var brug for en plante
skole. Plantørens arbejde bestod på
dette tidspunkt i 1) at bestyre plante-
skolen, 2) at supplere alleer med nye
træer for udgåede og plante, hvor

endnu ingen var plantet, 3) at kappe

de plantede træer. Hans løn var 100

rdl. + 50 rdl. ifl. resol. fra cancelliet

af 20/6 1818, og i øvrigt kostede

planteskolen og træplantninger årligt
194 rdl., deraf 19 i jordieje (21/2 td.

L.). Der tages i 1844 endelig bestem
melse om, at denne planteskole op

hæves, og at de derværende træer,

som ikke kunne anvendes i alleerne

skulle bortsælges ved auktion. Den
figurerer 1846 for sidste gang på

regnskabet, — først efter århundred

skiftet får kommunen påny en egen

planteskole, på Bispebjerg, — den for

rige lå på Vesterbro.

9. Et par exempler vedrarende

fihianciering, plantning, beskæring og

beskyttelse.

I henhold til forordningen af 1793

var nogle veje statsveje og omkost

ningerne ved deres tilvejebringelse

derfor en økonomisk opgave for sta

ten, mens vedligeholdelsen var pålagt

de egne, hvorigennem de gik. Der

kunne opstå tvivl i dette spørgsmål

og således fremførtes spørgsmålet

om betaling i 1804 for vedligehol

delse af nogen træbeplantning i Nord

sjælland ved en hovedlandevej. Man

mente, at reglen var sådan, at de

første 2 mii fra København til Ros

kilde eller fra København til Fredens

borg måtte være for kongelig regning,

mens resten pålagdes amterne. Nu var

det nødvendigt, at træerne blev plan

tet, beskåret og »afhegnede af de

ved vej etaten ansatte piantører, som

derfor også burde godtgøre deres

dagløn af amtsstnekasserne. Men dog

mente at det var urimeligt, at det lille

Hørsholm amt skulle betale 29 rdl.

&4 skill. blot for at få efterplantet 400

udgåede træer eller af ondskab af
brækkede træer, — det var alt for kost

bart for amtet, og træerne måtte til

Fig. 14. Stynede piletræer ved Sollested.
Forf. foto 1927.
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den ende, forsåvidt de var for hån-
den, kunne gives amtet af vejetatens
planteskole uden betaling og øvrige
omkostninger af den kongelige vej-
kasse.

Angående beskæring af træerne si
ger det sig selv, at plads- og færdsels
hensyn måtte kræve, at træerne ikke
blev for omfangsrige, og den franske
havestil krævede jo også tildannelse
af træerne i visse bestemte former, no
get som nok også har ligget den fra
Frankrig kommende vej enes første
mand, j. jWarmillod i blodet. Men
den franske havestil avløstes jo med
reformårene og tiden derefter af den
engelske, hvor man hyldede den frie
og naturlige trækrone (jævnf. foran
s. 33) hvad der jo ikke altid kunne
være plads til. Vi nævner et exernpel
på, hvad dette kunne give for indlæg
i datiden. nemlig for Esplanaden mm.
i København. Esplanaden var i 1782

blevet tilplantet med 300 ahorn, og
inden vi er kommet ret langt ind i
det næste århundrede har disse træer
jo nok sammen med andre på vola
terrainet og i alleerne for Københavns
porte kunnet være blevet ret omfangs
rige, så deres kroner generede, — og i
hvert fald kappede man dem. Dette
fik professor C. Olufsen (1763—1827)
til at fare i harnisk og i »Dansk Mi
nerva« at skrive om det københavnske
»Forstvæsen< hvormed han mente
den hårde måde man behandlede træ
erne på. Han skrev bla.:

Denne Maade bestaaer i en meget
nærgaaende Kapning, som ikke blot
borttage Qviste, og smaae Grene, men
alle Grenene, om de endog ere otte
til ni Tommer tykke, saa at næsten
intet bliver tilbage undtagen Stam
men. Denne Kapning skeer, som det
synes, efter en vis Orden; idet mind
ste gjentages den saa ofte, at man
kunde troe, at heri gaaes frem efter
Plan og Regel. At stærk Beskjering
og Klipning altid beskadiger Træer
ne, standser dem i Væxt, og svækker
dem, saa de aldrig opnaae den Alder,
de af Naturen ere bestemte til, eller
faae det Udseende, den Form, den
Skiønhed, som de kunde erholde. er
en Sag, som Enhver, der mindste
Kundskab om Plantevæsen og Træers
Natur, er overbeviist om . . . Der gi
ves vel Tilfælde, hvori det er nødven
digt at beskjære Træer, men denne
Beskjæring er himmelviidt forskellig

fra den Kapning, her tales om. Lige
saa er det oeconomisk nyttigt, at bru
ge visse Træarter blot til Topstevne
skov; men herved har man blot Hen
syn til Benyttelse af Træer i et vist
Tidsrum, hvilke ikke bør finde Sted
ved Træer, der ere plantede til Sur
for en Stad.
Ikke mindre styg end skadelig er
denne Kapning. At Træerne derover
aldrig faae deres Kroner i den natur
lige Skjønhed. . . skjønne det mindste.
Men. .. Som lutter Torsoer, med af
hugne Hoveder og Arme, staae de
stive nøgne Stammer. . . Betragter
man disse saaledes mishandlede Alleer
og Spadseregange. .. som Forfrisk
ningssteder . . . saa er det umuligt,
uden inderlig Medynk, at see dem
vandre ad de soelbrændte Veje, mel
lem tvende Rader nøgne Pæle.

Denne Kapning af disse til Sur og
Vederkvægelse anlagte Plantninger,
skeer ved højlys Dag; oftest forrettes
den af Slaver . . . Da Hensigten ikke
kan være anden, end den, at erholde
Brænde; og denne ringe Gevinst in
genlunde bør sættes i Lighed med det
Tab, Stadens Skjønhed, og dens Be
boeres skyldfrie Nydelse derover paa
føres, saa bør man tillidsfuld haabe,
at Autoriteterne . . . ville enten aldeles
forbyde denne Træernes Lemlæstelse,
eller i det mindste sætte den saadan
ne Grændser, at den blev mindre
vansiirende.

Og så foreslår professoren den ra
dikale metode at:

Alle Træerne i Alleerne, og andre
Plantninger, som ere offentlige Spad
sere gange, skulle fældes, hvert Slags
for sig. De allerfleste er Lind, Løn,
Alm. De tvende første Slags er ud
voxne i en Alder af 60 til 80 Aar,
det sidste i 100. Man lade dem alle
for Fremtiden groe uforstyrrede, men
derimod fælde man aarligen 1/70
Deel af de tvende første, og 1/100

Deel af det sidste Slags. Ved disse
Fældninger borttages de ældste og
sletteste Træer først; og nye plantes i
de borttagnes Sted.

At der herved vil ske huller i ræk
kerne, er professoren klar over, men
det mener han ikke er så slemt, og
der ville ad denne vej skaffes mere
brændsel. Begge metoder har været
brugt, og at man i hvert fald i nøds
situationer har hugget vej træer for
gavntræets eller brændselets skyld, har
man også været vidne til i vort århun
drede, — alting går i ring, også alle
træspørgsmålet. Lad os tilføje, at hvor
man undlod at kappe de udspærrede
lindekroners grene i pallisadetræerne,
kom gun nye stritter tilvejrs, og vi fik
de velkendte kandelabertræer, — og og
så dem tildanner man under nye syns
punkter og metoder, f.ex. i Frederiks
berg Alle i 190-erne.

I almindelighed kan man vist sige,
at det i datiden (under vejforordnin
gen af 1793) var vigtigt at få vej-
træer med pæn stamme og gennem
gående topskud og ikke for lavt sid
dende sidegrene, og at man har be

Fig. 15. Ve/port af egetrrer, Ho?ste,i. Foto, Harry Ma.isz.
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PM SNERYDN1NGS-
* MATERIEL

i

sneen bli’r \

blæst væk f

i

S 2/F er maskinen, der kan det hele. Den ikke blot kaster sneen — den blæser det i

et vældigt brus fra vejbanen langt ind over markerne. Med S 2/F er De sikret en vær

difuld arbejdskraft — den erstatter let 50 mands arbejde, og under gunstige forhold

kan den læsse en 6 tons lastvogn på i 1/2_2 min. S 2/F kan leveres med fast læssetragt

og topspjæld — begge dele

_____________________

betjenes fra forerpladsen. IEDERSIIAIIB
MASKINFABRIIC AlS

£1

I
Vi har også PM sneplove

til omgående levering

i

FORLANG TILBUD OG PROSPEKT BRØNDERSLEV, TLF. (088 1) 450
AALBORG, tlf. (081) 2 74 55
AARHUS, tlf. (061) 3 14 00
KBHVN., Herlev1 tlf. (01) 94 70 66

A 19



- FEJEMASKINER til alle formål
Demonstration og

service overalt

Leverander til stat,

kommune, boligselskaber

og entreprerierer

FEJEMASKINER I ALLE STØRRELSER

(FRONT- OG BAGMONTEREDE)

SNEPLOVE - SNELÆSSERE

2- OG 4-HJIJLEDE TRAKTORER 21 -6O HK

TRAKTORER

Hovedvejen 219 . Glostrup . Telf. (01) 96 55 95

Forhandlere

Fyn og jylland syd,

SVEND CARLSEN, Til. (09) 13 62 00

Jylland nord:
VIGGO TI-tOMADSEN, Til. (064) 21 3 44

Bornholm:
THORGNY LARSEN, TIt. (03) 95 53 76
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stræbt sig derefter på forskellig måde
til forskellige tider, — derunder også
har opbundet vedtræerne til stokke.

Om træernes beskyttelse gennem
straf for skade og tyveri er der nævnt
mange exempler på, ligesom der er
lovet belønning for angivere. De ved
vejk-ommissionen og vejkorpset ansat
te har dog også kunnet have noget
opsyn med de sarte udplantede unge
træer, — eller der har som ved Frede
riksberg Alle været ansat særlige op
synsmænd, der skulle kigge efter alle
forhold vedrørende vejen (alleen). I
1811 var der en 81 årig opsynsmand
(Jens Jensen Pihl), der sattes på pen
sion (66 rdrl.), og et par måneder
efter er han avløst af avskediget un
derofficer Tobias Victor Riecheheer
til en løn af 120 rdlr. En tid kunne
alle anholde folk, der forbrød sig
imod alleens træer, men det blev æn
dret til, at kun den ansatte opsyns
mand havde denne ret.

Ben yttet litteratur.

Brhggemann: Die holsteinische Baumschu
len-Lanclschaft (Kiel. 1953).

Sylvia Crowe: The Landsscape of Roads
(1961).

Danske Samlinger for Historie, Topografi
m.m. (2. R.I.. 1871—72).

Dansk Vejtidsskrift (div. årgange).

Frederiksberg gennem tiderne (VI, 1956).

Gartner-Tidende (52. årg. 1936).

Marie Louise Gothein: Geschichte der Gar
tenkunst (1—11, 1914).

Tidsskriftet Havekunst (22. årg., 1941).

Die Heimat (28. årg., 1918).

C. C. L. Hirschfeld: Kleine Gartenbiblio
thek (1., 1791).

C. C. L. Hirschfeld: Theorie der Garten.
kunst (V, 1785).

Minerva. Et Maanedsskrift (1795 og
1796).

Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur
og Konst (Ill, 1829).

The Historv of Roads (Schreiber, 1961).

H. G. Rosted: Den gamle planteskole
(Horsholm. 1962).

Schleswig-Holstein-Lauenburgische Provin
zialberichte (1826, 1828).

Schleswig-Holsteinische-Provinzialberichte
(div, bind).

L. M. ‘tede1: Indenlandske Rejse (1—11,
1801—02).

Arkirr.

Rentekammerets Arkiv for Vejkorpset mm.
Rigsarkivet.

NYE BØGER

Ingeniørens indkøbsbog

Nu er fjerde udgave af »lngeniø
rens Indkøbsbog« kommet. Varefor
tegnelsen indeholder efterhånden næ
sten 3000 grupper. Det vil sige, at
der er 35.000 firmaoplysninger. An
noncerne findes så tæt som muligt ved
den varegruppe, de tilhører.

Det næststørste afsnit er agentur-
fortegnelsen. Den omfatter 5500 agen

turer.
Adressefortegnelsen indeholder 2200

firmaer med angivelse af postadresse
og telefonnummer.

Endelig finder man ministeriet for
offentlige arbej ders »Almindelige be
tingelser for arbejder og leverancer«,
»Regler for Dansk Ingeniørforenings
voldgiftsret« og »Almindelige betin
gelser for arbejder og leverancer ved
rnaskintekniske anlæg« samt en for
tegnelse »Organisationer, videncen
tre, myndigheder m.m.«.

Når man søger leverandører af tek
niske råstoffer, halvfabrikata og fær
digvarer, har man stor nytte af denne
bog.

Jürgen Albrecht: Beziehungen zwischen

Strassenverkehr und Wirtschaftsstruktur,

Tell I, 93 sider. Forschungsbericht des

Landes Nordrhein-Westfalen, Nr. 1125.

Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen,

1963. DM 41,80.

Bilernes stadig større indsats på
mange områder har især i de sidste
årtier medført mange gennemgribende
strukturændringer. På det økonomi
ske område har bilernes tilsynekomst
sikkert haft samme betydning, som
jernbanernes for et århundrede siden
havde for industrialiseringen. Vor
tids høje levestandard skyldes i nogen
grad automobilerne.

»Die Forschungsgesellschaft für
das Strassenwesen har stillet den op
gave at finde sammenhængen mellem
erhvervslivets struktur og færdselen.
Man har prøvet at finde en sammen
hæng mellem transportopgaverne og
forretningslivets forskellige grene,
idet der kun tænkes på godstrans
porter.

Efter en indledning med omtale af
lastvognsbestanden og dens anvendel
se kommer et kapitel med undersøgel

ser af et antal forretningers transport
opgaver. Man fastslår, at en stigning
i produktionen også giver en stigning
i færdselen. Omlægningen af trans
porter til vejene og gaderne skyldes i
høj grad, at denne transport er billi
gere og i mange tilfælde kan spare
en ekstra transport, fordi leveringen
sker direkte. Hastigheden spiller også
en stor rolle. Transport med special-
vogne, som tillader forsendelse af va
rer i minimum af emballage med di
rekte aflæsning hos adressaten er kun
mulig med lastbiler. Disse muliggør
også, at firmaer ikke til stadighed må
have alle varer på lager; de kan nu
meget hurtigt fremskaffes. Det skøn
nes, at der i Vesttyskland i 1957 var
753.000 lastvogne, af hvilke 43.000
afviklede en fjerntrafik på 79 millio
ner tons. Nærtransporterne var 10

gange så store.
Tredie og sidste kapitel omtaler

godstransporternes indflydelse på den
samlede færdsel.

Bogen slutter med en litteraturfor
tegnelse og en række grafiske frem
stillinger.

NYE MASKINER

En karavane af de største og kraftig
ste lastvogne, der findes på det inter
nationale transportmarked. besøgte i
juni og juli en række byer i Danmark
som led i en 15.000 km’s demonstra
tionstur gennem Nord. og Vesteuro
pa, arrangeret af de svenske Scania
Vabis fabrikker.

Det drejede sig om lastvogne, der
i folkemunde betegnes som »Europa
biler«, fordi de er bygget med specielt
henblik på de nye markedsdannelser
og opfylder alle europæiske landes
forskellige krav til landevej stranspor
ten.

Scania-Vabis har indenfor det sid
ste år fornyet hele sit lastvognspro
gram med typerne L56, L76 og LB76,
der bla, har kraftigere motorer end
sine forgængere og nye bremsesyste
mer. Disse modeller var alle repræ
senteret i karavanen.

Udviklingen på kontinentet er hid
til gået i retning af en begrænsning
af lastvognstogenes længde, og det
rejser naturligvis kravet om så stor en
udnyttelse som muligt af den givne
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ogntogsLengde til lastfiade. En vogn
som LB76 har op til 7 kubikmeter
større lastekapacitet end en konven
tionel type af samme størrelse.

Scania-Vabis karavanen, der besøg
te Danmark, bestod af 6 store last
vogne, hvoraf en 2-akslet L56 med
trevejs-tip er den mindste, og et LB76
sættevognstog, der er 15 m langt og
vejer 32 tons fuidlastet, er den stør
ste. Dette sættevognstog var indrettet
som biograf.

Allis-Chalmers har lavet en ny gra
der, beregnet til vejarbejde og ryd
ning. M-70, som den hedder, har en
115 hk turboladet dieselmotor og 6
fremad- og 3 baglænsgear. Maksimal-
hastigheden er 33 km/b. Den vejer
10,5 t, hvoraf 3,1 t på forakslen; bla
det er 3,75 m. Der er hydrauliske
bremser på 2 hjul og mekanisk parke
ringsbremse. Starten sker elektrisk ved
hjælp af et 24 volt batteri. Baghjulene
er 13.00-24, forhjulene 9.00-24. Der
er forskelligt specialudstyr.

Merton Overloader er navnet på
den afbildede læssemaskine. Den bru
ges her i forbindelse med mobile si
loer og sigter. Maskinen kan læsse i
5 m højde, monteret på en Fordson
County Crawler Tractor, og der er
plads under maskineriet til 6—7 tons
lastvogne med 5 tons påhængsvogne.
Kapaciteten er 50 m3/h.
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Makadam från Sverige

på

mange europæiske lande

støder man på

ARMCO
FLEX-BEAM

TLF. (061) iÅRHUS 4 55 33

Hög kvalitet för asfalt o. betong

Alla storlekar, sven stenmöl

sljes f. o. b.

A. B. Väg & Betong, Olofstrbm

Topeliusvgen 2a, Sverige

Tel, 0454/40152

Overalt i Amerika og i

STÅLAUTO VÆRN
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BRYDEIREN — den mest moderne og mest effektive
model, udstyret med hydraulisk tryk- og løfteanordning,
som betjenes fra forerhuset.
BRYDEREN fremstilles i 2 modeller:
BRYDEREN med 2,3 m rommebredde.
Samt i en større og kraftigere type
BRYDEREN MAJOR med rommebredde 2,6 m.
Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med
henholdsvis fast og fjedrende skær.

50 ÅRS ERFARING I FREMSTILLING
AF SNEPLOVE
Plov og ramme er udfert i overensstemmelse med dansk standard.

£MGAARD
LANGREUTERS

GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V
TLF. (01)44 HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY i.
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ME1cIJE

UNIMUG

eller monteret med ladekamin, læsse

en lastvogn på 3 minutter — kapacitet

3000 m3 i timen.

Unimog’en har en fantastisk drifts

økonomi — 4-hjulstræk — differentiale

spærring — 8 frem- og 2 bakgear —

kørehastigheder fra 0,4 til 60 km/t —

portalakslec — stor frihøjde — lille ven
deradius — førerhus med personvogns

komfort.

Unimog’en, en særdeles velegnet løs
ning på mange af de arbejds- og trans
portopgaver, der forekommer ved kom
muner og amter.

Af en lang række arbejdsredskaber,
hvoraf flere kan på- eller afmonteres

på få minutter kan nævnes:

sneslynger, -fræsere og -plove
fejemaskiner og spuleanlæg
rabatplove og vejafrettere
slåmaskiner og spil
graveaggregater og
læsseapparater

BOHNSTEDT-PETERSEN Als
Generatimportor for Mercedes-Benz

Kebenhavnsvej 16 . Hillerød . Telefon (03 265) 3355

;5,
¶ I RENDEGRAVER

Fordson Major Diesel 1957 med Ham-Jern 120 årg. 1960

LÆSSEMASKINER
Fordson Major Benzin 1954 med stabil Frontlæsser
Fordson Major Diesel 1957 med stabil Frontlæsser

Fordson Power Major 1960 med Skovgaard Baglæsser

BRUGT TIL DEMONSTRATION
Fordson Super Major 1963 med B & B Super-Baglæsser
Fordson Super Major 1963 med B & B Super-Dumper

Disse traktorer og maskiner er alle efterset på vort specialværk

sted, og sælges til fordelagtige priser, samt med FF garanti.

unimog med sneslynge

Kan kaste sneen indtil 25 mtr. bort —
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det sidste fremskridt
i asfaltudkegning!

NY BARBER-GREENE SA-40
Vejbaneudlægger p Iarvebnd

Arbejdsbredde Ira 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 drifts
omkostninger.

* Kombineret manovrehåndtag og servostyring letter
manøvrering * Hydraulisk styret selvtommende mod
tagersilo * Materialet føres bagud gennem chassiset
ved størst mulig kapacitet * Modtagersiloens kontrol
spjæld styres fra strygejernets manøvrebro * Nyt stry
gejern med længere levetid for hårdt arbejde omfatter
hydraulisk trukket stamperkniv, som komprimerer for
afretning * Forbedret automatisk afretning, dobbelt op
varmningssystem * Automatisk fodekontrol styrer hver
af transportbåndene og transportsneglene uafhængigt *

Drejelige pufferuller, som kontakter Iastvognens træk-
hjul uafhængigt af tilkørselsvinklen * Forenklet service
opnået gennem enhedskonstruktion og en enkel, effek
tiv og let tilgængelig krafttransmission *

Kan om ønskes ombygges til gummihjul

LANGREUTERS
GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

TLF. (01)44 *HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY i.

TLF. (061) *ÅRHUS 4 55 33

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning
hånd- eller maskinudlagt

A/S DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade. Kbh. SV.Tlf. (01)44 *Hilda 1648

NYSTED

Telefon 8711 88

AARHUS

Telefon 33844

ODENSE

Telefon 123681
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Niels Hansens Sønner, Vig
BETONVARE-OG SKÆRVEFABRIKER

VIG (03)42519.250

Rør og andre betonvarer efter DS 400

Vaskede støbematerialer

Vejrnaterialer til alle formål

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-32111)149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder Al kørsel

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg (081) 2 77 73

»Nordmark< pr. Gug

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV, TELEFON (0411) TAULOV 79°

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling med varm asfalt

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS
Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev (046) 8 77 16

H. FUGL-MEYER:

THE MODERN PORT
its facilities and cargo handling problems

Bogen der omhandler moderne havnes godsbehandlingaprablemer,

herunder losning, lastning og lagring

Format 25 )< 17 cm . 202 sider

Pris indb, i shirting

kr. 24,25
incl, oms.

TEKNISK FORLAG
Skelbækgade 4, Kbh. V . Tlf. (01)44 HI *6801

t BEILHACK
Sneslyngere

Kapaciteter fra 500 til 30.000 m pr. time

Segment sneplove

løfter sig partielt over fast genstand

MUNCH & LERCHE
Ingeniør. & Maskinfirma

Skt. Knudsvej 21 . København V . *Ve. 9340

A 24



Samling ved indstikning — nem nedlægning —

lette og bøjelige — 6 meter lange

A/sDANSK RØRIN DUS
FREDERICIA (059) 23266

FORLANG

BROCHURE

MED ALLE

OPLYSNINGER

FRA OS -

ELLER

DERES

SÆDVANLIGE

LEVE RAN DØR

TRAFIK

SIKKERHED

- er vort
arbejdsfelt..

Dansk Auto-Værn ais
NIELS BROCKSGADE 4 KØBENHAVN V EL (01) 13 CENTRAL 1315

STJERNE PLAST DRÆN RØR

LÅ
TRI

Fra en demonstration i Frankrig af DAV

& 25
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HOT MIX

ÅSFÅLTBRELÅGS
MATER IALER

SKANDINAVISK BOGTRYK
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