STØBEASFALT

VEJBELÆGNINGEN TIL
DE KRITISKE PUNKTER.

FISKEBÆKBROEN
UNDER
GENOPBYGNING
FEBRUAR
1974.

Det fremgår af billedet, at venstre
vejbane er færdiggjort og trafikeret.
østre vejbane er under færdigudfø
relse. Støbeasfaltaktiviteterne fore
går under det store telt der ses til
højre i billedet.
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DANSK ASFALTFABRIK

ØSTRE TEGLGADE 7
Odense Telefon (09) 123681

—

2450 KØBENHAVN SV
Arhus: Telefon (06) 153844

—

TELEFON (011 311648
Nysted: Telefon (03) 8111 88
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TORRESKABE
STERILISATORER
INKUBATORER
Af MEMMERT’s store leveringsprogram
lagerfører vi:
Tv 30u/ 53 liter
Tv 40u/115 liter
Tv 50u/240 liter
Skabene leveres efter ønske med et af føl
gende afbryderure:
0— 2 timer
0— 4 timer
0—12 timer
0—24 timer
Specialudførelse efter aftale.
Rekvirer prospekt.
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MARLELUNDVEJ 36, 2730 HERLEV
TLF.: (02)917511

kvalitet driftsikkerhed hurtighed
,c
-

-

-

NY WILD UNIVERSALTEODOLIT T 2
MED STØRRE BETJENINGSKOMFORT

Automatisk højdekollimation med tunktionskontrolknap. 30
X opret kikkertbi!lede. Grovsigte med visir i begge kikkert
stillinger. Deldigitaliseret kredsaflæsning. Sekundnøjagtig
hed. WILD tvangscentrering. Talrige udbygningsmuligheder
med bl. a. DI-3, DI-lO og laser-okular GLO-i.

BJØRN THYGESEN

WILD
HEERBRUGG

INSTRUMENTER AIS
LUNDTOFTEVEJ 7 2800 LYNGBY TLF. (01) 883500
-

A2

-
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Skæivemix er simpelthen
det mest økonomiske underlag
for asfalt og belægningssten
4 cm
pulverasfalt

Med Skærvemix kan vej- og
stibelægninger udføres me
get enkelt og alligevel med
høj stabilitet.
Skærvemix er mekanisk
stabilt grus kvalitet I, et
helknust produkt med højt
E-modul og en velgraderet,
garanteret kornkurve. Et
produkt med stor bæreev
ne. Og med optimalt vand
indhold, som sikrer en be
kvem udlægning.
Med Skærvemix kan under
lagets sammensætning for
enkles, så De dels sparer
udlægningstid og dels op
når et meget homogent un
derlag.
Skærvemix er teknisk bed
re end andre typer under
lag, men ikke dyrere.

25cm
Skærvemix
Brug vor tekniske afdeling,
få udarbejdet forslag til be
lægning med Skærvemix.
Der er mange penge at
spare.
Bundsikring

Traditionel
s belægning

cm pulverasfalt
8 cm grusasfalt
beton
—20 cm stabilgrus
Bundsikring

7

Skærvemix er et produkt
fra H+H og fremstilles kun
i Nymølle, Danmarks stør
ste og mest moderne grusindustri.

H+H
H + H-Stenindustrier A/S
Hovedgaden 505
2640 Hedehusene
(03) 16 09 00

35
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Fortsat behov for udbygning
at det overordnede vejnet
Gode transportmuligheder og der
med et veludviklet net af gode veje
er en af forudsætningerne for et
lands økonomiske trivsel; råstoffer
skal transporteres fra land til by,
arbejdskraft fra bopæl til arbejds
sted og varer fra produktionssted
til forbruger. Vej transporten er også
forudsætning for den centerdannelse
inden for handel og anden service
virksomhed, der har muliggjort det
store, varierede udbud af varer og
af offentlige og private tjenesteydel
ser, der kendetegner det materielle
velstandssamfund.
De største af vejene, de som for
binder landsdelene og landsdelenes
regioner indbyrdes, er et vigtigt
grundlag for erhvervslivets spred
ning og dermed for en ligelig øko
nomisk udvikling fra egn til egn.
For den enkelte borger er moto
riseringen og dermed igen vejnettet
et middel til større frihed; den moto
riserede vej transport giver mulighed
for lettere at skifte arbejdssted uden
samtidig at skifte bolig, for at både
mand og kone kan have erhverv
uden for hjemmet, og for at fritiden
kan udnyttes bedre, eksempelvis ved
at byboen får lettere adgang til na
turen.
Gennem århundreder var de dan
ske veje næsten uden undtagelse
jordveje, som efter årstiden kunne
være mere eller mindre ufremkom
melige og i det hele var dårligt egne
de for kørende transport. Men i
sidste halvdel af 1700-tallet tog frem
synede mænd initiativet til lovgiv
ning om landets vejforbindelser, og
man skaffede sig den tekniske sag
kundskab, man hidtil havde mang
let, ved fra Frankrig at indkalde
den schweizisk fødte overingeniør
Jean Marmillod til at forestå ar
bejderne.
Dermed havde man indledt løs
ningen af en af de største tekniske
opgaver i dette land: Bygningen af
landets overordnede vejnet. Arbej
det blev ført videre først helt eller
Dansk Vejtidsskrft nr. 6
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overvejende i statsligt regie, fra 1868
under amtsrådenes ledelse, og fra
1972 med Statens vejdirektorat som
bestyrelse for 4.600 km hovedlande
vej og amtsrådene som bestyrelse
for godt 6.000 km landevej.
Ved generationers indsats er det
efterhånden lykkedes at skabe et
funktionsdygtigt overordnet vejnet.
Dets betydning belyses af, at 90%
af al persontransport og ca. 85%
af al godstransport inden for landets
grænser foregår på vejene.
Oliekrisen har givet anledning til
spørgsmål om indskrænkning i bilkørslen. Med den store andel, vejtransporten har i det samlede trans
portarbejde, må det imidlertidvære
urealistisk at forestille sig en dras
tisk nedskæring på området uden
samtidig at regne med en tilsva
rende voldsom ændring i hele sam
fundets fysiske struktur; det er ind
lysende, at selv f.eks. en fordob
ling af den nuværende jernbanetransport kun vil udgøre en beske
den kompensation. Vi må derfor
regne med endnu i lang tid frem at
måtte fortsætte udbygningen af lan
dets overordnede veje for at løse
bestående og fremtidige trafikpro
blemer og herunder nedbringe risi
koen for færdselsuheld og for at mø
de de store krav, den kommende
forhøjelse af lastbilernes tilladelige
akseltryk vil stille til vej enes bæreevne.
Så værdifulde vejtransport og veje
end er for samfundet, kan man ikke
se bort fra, at de også har negative
følgevirkninger. Vejene må uund
gåeligt medføre indgreb i landska
bet og undertiden i bebyggelser, og
støj og benzinos fra trafikken er man
ge steder blevet en plage for de omboende.
Disse konflikter mellem vej trans
porten og andre store samfundsinteresser må løses i en større sam
menhæng på planlægningsstadiet
og især i forbindelse med den igang
værende regionplanlægning. I den-

ne planlægning må man finde frem
til, hvorledes man kan afveje ønsket
om menneskevenligt levemiljø mod
de faktorer, herunder vej transpor
ten, der danner det samfundsøko
nomiske grundlag for produktion
og beskæftigelse og dermed for so
ciale, sundhedsmæssige og kultu
relle fremskridt.
Under det overordnede vej nets
opbygning, som i næsten 100 år
blev forestået af landets enkelte
amtsråd, og især med vej transpor
ternes motorisering, opstod blandt
landets vej teknikere et behov for
udveksling af faglig viden. Med det
te formål og tillige med det formål
at bidrage til en ensartet vejudbyg
ning over hele landet stiftedes i
1911 Amtsvejinspektørforeningen i
Danmark, og siden sluttede amtsvej
medarbejdere sig
inspektørernes
sammen i det, som i dag er Dansk
Amtsvej ingeniørforening.
Det blev efterhånden klart, at
mange af de tekniske, trafikøkono
miske og færdselssikkerhedsmæssige
problemer med fordel kunne debat
teres også i et internationalt forum
og først og fremmest med vejfolk i
de øvrige nordiske lande. Resultatet
af overvejelserne blev, atmanil935
oprettede Nordisk Vej teknisk For
bund, som følgelig nu har bestået
i 40 år.
Men tillige er det i år netop 200
år siden, Marmillod kunne aflevere
den første etape af det nye hoved
landevejsnet, Kongevejen fra Kø
benhavn til Fredensborg, og største
delen af København- Roskilde lan
devej.
Det er vel et jubilæum, der er
værd at markere. Dansk Vejtids
skrift har ønsket at gøre det ved
dette særnummer, som henter sine
emner fra dansk vejbygnings 200årige historie og tillige giver et til
bageblik over 40 års arbejde i Nor
disk Vej teknisk Forbund.
Ib Andersen
89

Vejreformerne i Danmark i sidste tredjedel
af 1700-årene resulterede blandt andet
i anlæg af en række nye »hovedveje«.
Franske ingeniører blev kaldt til Danmark
for at planlægge og forestå arbejdet.
Den første af de nye veje var vejen
fra København over Hirschholm til Fredensborg.
Den blev påbegyndt i 1764 og var
færdig i 1775.
I anledning af 200-året for vejens færdiggorelse
fortælles her lidt om hvorledes vejen blev til,
og hvordan den kom til at se ud.

Af auditør under ministeriet for offentlzge arbejder
Torben Topsøe-Jensen

Et jubilæum i dansk vejvæsen
Fredensborgr’ejen rist på kobberstik fra ca. 1775.
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Hvis man skulle angive et bestemt
årstal for begyndelsen af den perio
de i de danske vejes historie, der
betegnes som vejreformernes tid,
måtte det vel være 1761. Da be
stemte Frederik V, at der skulle
anlægges »hovedveje« til gavn for
landets erhverv og for de rejsende.
Det tog tid at omsætte denne al
mindelige og i vage vendinger hold
te resolution i praktiske resultater.
Men i år for 200 år siden viste det
første praktiske resultat sig. Da
blev Danmarks første »hovedvej«
færdig
anlagt efter de retnings
linier, man i tiden efter 1761 havde
fundet frem til. Den blev påbegyndt
i 1764, men måtte konkurrere
med Roskildevej om førstepladsen.

Roskildevejen blev påbegyndt i
1766, men var for så vidt angår
strækningen fra Roskilde til Damhuset færdig allerede i 1774. Der
manglede dog endnu det sidste styk
ke fra Damhuset til Frederiksberg,
og det blev først anlagt i 1776.
Med Fredensborgvejen havde
Danmark altså fået sin første hoved
vej, anlagt efter helt nye principper
og med benyttelse af den højeste
tekniske viden, som fandtes i dati
dens Europa. I sandhed en vej man
havde grund til at være stolt af.
I år, 200 år efter at vejen blev
færdig, er der grund til et øjeblik
at betragte denne vej og se lidt på,
hvordan man dengang klarede et
sådant vejarbejde.

—

B

Men først et par bemærkninger om
de danske vejes almindelige tilstand
i tiden før vejreformerne.
De danske veje havde i århundre
der haft noget selvgroet over sig.
Helt fra middelalderens dage havde
man jo nok lovgivet om dem, men
det var kun i store træk, lovene
behandlede dem. Jyske lov, som
kom til at gælde i mange hundrede
år og efterhånden i hele det danske
retsområde, kom kun med spredte
»programforskrifter« om vejene.
Den bestemte f.eks., at der til hver
by skal føre fire veje, »de, der fra
Arilds tid har ført derhen«, og den

C
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De danske veje før
vejreformerne

D

I
i

-

HIRSCÖLM
Val1erod

41
2
2’

‘

Huiu.p
9
Hesielau

-

-

K,ri,trda/

,nmtij

.(‘

ftfål/er

//

1/
II Mo,*n.fru,p

//
KOL&(/a/
4

j’gr,v

44

GeedepadHuu.Y’.

j—c
tzeräd
fvendstii

,rJrdw/t C’i

I

/IItc/w 4
o’g

L

t.B,ydc/t
.8,yde/(ff

d;
Asmincleröcl
Ull’•Oci

,ftadj, B.

3ronshohIIlL

1

\\

—r

(ai’InerjjaaraL&.ze

:j

/

\\

Ngbaa

Ø

/

/

\\ Freetofte
Gunåeråd

4

3p

FREDENSBORG

Averod
..i..kVe1enhred
iöb

lfg

4

NicrJct

‘-ci
Blou.rtråd

I

i

L

for Rii’eria
4 ,ndlen?

Car1e.oe

Hsier&1
D

-

9 FREDENSBORG.
(TØBENRAVN

A’ 1.

[Iç)n;J2)
t c/(n ni cIii/c//( /iy Vy tine//em
p,Li
c/
ac
rln/iinn
p
8
j
a/Itn loin ri 7
a[cn
3 1/,rcIiÅo/,ny >Jivne ÆåJ Baie]jitk,e a/in oci /J,ci’i4o/in, hare! J7Z
J’ircJLçJo,o

S/eeiiJiç!e

Cieiineiii//ii/

Tegningerne af vejens stenkister viser ogsd vejens konstruktion og tværprofil (Rigsarkivet).

fortalte videre, at ingen må spærre
eller ødelægge vej en, og hvis nogen
alligevel gør det, skal han bøde 3
mark til kongen og igen sætte den
i stand. Om hvorledes vejene skal
indrettes, får man kun at vide, at
hovedveje skal være 14 alen brede.
Om vej enes vedligeholdelse fastslår
den som princip, at det er bønder
ne, der skal udføre vejarbejdet—og
sådan vedblev det at være i de næste
600 år.
I lovgivningen fra Christian Ill’s
tid findes en del bestemmelser om
broer, men om veje i virkeligheden
ikke stort mere end i Jyske lov. En
af recesserne pålægger dog lens
mændene, så snart de konstaterer
»onde og dybe huller«, at tilsige
menige herredsmænd til at møde
til en fastsat tid med heste og vog
ne og medbringe grus og andet til
at »forfylde og færdiggøre suge on
de og dybe veje«. Hvis nogen und
dragede sig forpligtelsen, skulle de
bøde 3 mark til herremanden og en
tønde øl til sognemændene i det
sogn, de boede i.
Egentlige forbedringer nåedes dog
ikke ad denne vej. Men når kon
gerne skulle på rejse rundt i landet,
med det kongelige fadebur, som
kunne kræve opbud af vogne i hund
redvis, pålagde kongen lensmæn
dene at sætte vejene på ruten i or
dentlig stand. Det hjalp vel for en
tid, men på de ruter, hvor konger
hyp
fra Frederik TI’s tid
ne
pigst kom, foretrak de at bygge de
res egne veje, de såkaldte »konge
veje«, som andreikkemåttebenytte.
—

—
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Man blev stort set stående på de
gamle principper helt op mod vej
reformerne, og da der ikke blev stil
let tekniske krav til vejenes anlæg
og vedligeholdelse, vedblev de at
være lige elendige. Igennem hele
det 17. og det meste af det 18. år
hundrede er de rejsendes beretnin
ger da også fulde af jeremiader over
de elendige veje. Ludvig Holberg,
som ogsâ interesserede sig for mange
praktiske ting, tog de dårlige veje
under behandling i en al epistlerne.
Anledningen var, at en præst kort
forinden var væltet med sin vognog
havde »stødt hjernen itu<c Holberg
besøgte stedet og så den sten, som
havde forårsaget, at vognen var væl
tet og den sten, som præsten slog
sig ihjel på, og han skriver, at dette
sted ikke er det eneste, hvor man
kan vente et sådant uheld, for
»man finder overalt vejene belagte
med løse stene, som havde ligget
fra ældgammel tid, uden at nogen
havde bekymret sig om at rydde
dem til side, endskønt de fleste er
ikke større, end at de ved en eneste
mand kan bortveltese. Han undrer
sig over den skødesløshed, der udvises, og ender sine betragtninger
med at sige, »at man nu om stun
der ikke uden fare kan rejse, og at
man ofte må age hele timer for
medeist vej enes ulighed, førend man
kan komme til et sted, som ligger
ganske nær«.
Da Marmillod var kommet til
Danmark, og havde fået set lidt på
vejene her, undrede han sig over
den måde, hvorpå bønderne holdt

vejene vedlige. Han havde set, at
de rensede grøfterne på begge sider
af vejen, og at de kastede skarnet
eller den våde jord midt på vejen,
og da denne allerede var fuld al
skarnpøle, blev den derved endnu
dårligere. Regnvandet kunne ikke
få afløb, og gjorde vej en ganske ufar
bar for hestene. Ovenpå spredte de
nogle læs sand, som de møjsomme
lig hentede langsvejs fra, men san
det blev æltet sammen med skarnet
og kunne ikke ses få dage efter.
Det var på tide, at der blev taget
fat på vejsagen.
Franske vejingeniØrer kaldes
til Danmark
Reformperioden blev, som allerede
nævnt, indledt i 1761. Der skete da
det, at Frederik V ved den ligeledes
nævnte resolution besluttede »såvel
til agerdyrkningens, handelens og
den indre samfærdsels fremme, som
til bekvemmelighed for de rejsende,
at lade anlægge nye hovedveje i alle
landets provinsere.
Allerførst skulle man finde egnede
folk til arbejdet. Som leder al det
hele valgte man overskretær F. C.
Rosenkrantz, der i december 1763
fik allernådigst befaling til »at på
tage sig den med vej enes forbedring
fly indretning«. Det viste sig dog
snart, at man med ham havde gjort
et dårligt valg.
Valget af teknikere var ikke let.
I Danmark manglede man fuldstæn
dig folk, der havde begreb om, hvor
ledes de »hovedveje, man nu øn
jtidssknft nr. 6
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Her kan De montere Volvo BM’s
rationaliserings-program.
Redskabsfæstet med snabkobling
og det store redskabsprogram gør det
muligt at forvandle Volvo BM’s aliround
maskiner til Ca. 70 forskellige special
maskiner. Lynhurtigt. Dettagerkun2
minutter at skifte fra
redskab til redskab.
Hvad betyder
det i praksis?
Det betyder, at én
allroundmaskine
kan gøre det ud
for adskillige
dyre special
maskiner som
feks. gravemaskine, kran,
fejemaskine, læssemaskine, højt
løftende truck, skrot-griber, tømmer
transportør ja, variationsmulighederne
er utallige.

-

-

Der er også god økonomi
bag redskabsfæstet.
Aliroundmaskinen med den kendte
Volvo dieselmotor er også med til at
spare penge. For det første har
motorerne bevist deres løn
somhed igennem tusindvis at
forskelligeopgaver,ogfordet
andet er vedligeholdelsesom kostningerne og
reparationsudgifterne meget små. Mange af komponen
terne anvendes i hele motorprogrammet både for
lastvogne, landbrugsmaskinerog entreprenørmaskiner.
Det betyder, at servicefolkene hos Volvo BM kender
motorerne til bunds uanset hvilken maskine,
der er tale om.
Indsend kuponen.
Så sender vi Dem aliround oplysninger om
Volvo BM’s rationaliseringsprogram.
,

.

.:

-..

-

I
I

Dansk Vejtidsskrft nr. 6

.

1975

A.TarnvigChrlstensenA/S
Lind. 7400 Herning
Tit. (07)122188
Sjarring Maskinfabrik IS
Sjorring, 7700 Thisted
Tit, (07)971100
Albert Andersens Maskinfabrik
Seeristrup i. AIS
9230 Svenstrup J. Tlf. (08)381511
Aufogården vlPaai Larsen
industrivej 5,3700 Rønne
Tlf. (03(951502

Ja, jeg vil gerne vide mere om Volvo BM’s
aliroundmaskiner LM 621, 641 og 841.

Navn

Adresse

VOLVO B11
VOLVODANMARKAIS
Detailafdeiingnn. Postbox 176
Ringager6-tO, 2600 Glostrup
Tit (02)455111
Stennhoved & Segsard AIS
Svendborgvej 245, 5250 Hjallese
Tlf. (09)133630
Atbert Andersens Maskinfabrik
Haderslev A/S
Sverigesvej 2,6100 Haderslev
Tlf. (04) 526565
Sfevnhoved & Segeard A/S
Bogekiidevej 15, 8361 Hasselager
(Århus) Tlf. (06) 283633

LI

Postnr og by

I
I

Indsendes til:
VOLVO DAN MARK A/S
Postbox 176
Ringager 6—10’ 2600 Glostrup
Tlf.(02)455111
DV 6 / 75

A5

Nyt asfaitsildiag introduceres i Danmark

MASTI FALT
Med dette slidlag opnås kombinationen af stort bitumen-indhold
og grovru overflade ved kun een udlægningsoperation.
Lav hulrumsprocent

—

tæt overfor nedsivende vand.

Mastifalt er gennemprøvet under intensiv trafik
på motorveje, bygader og industriarealer.

ICOPL
AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER
Mileparken 38, 2730 Herlev, tlf. (01) 91 5522 / Norreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg, ‘tlf. (06) 823388
A6
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skede, skulle anlægges. Pä foranled
ning af J. H. E. Bernstorff, som
var godt kendt med franske forhold
og vidste, at Frankrig havde for
trinlige veje, henvendte man sig
dér og fik truffet fornødne aftaler
med tre franske ingeniører, nemlig
Jean Marmillod, som da var over
ingeniør ved vej- og brobygningen,
samt Philibert Baudin og Herault
de Sorbé.
De franske ingeniører ankom til
Danmark den 12. april 1764, og
Marmillod blev snart efter ansat
som »Ober-Wey-Inspecteur.x. Mar
millod kom til at betyde overor
dentligt meget for dansk vejvæsen.
fødsels
Han var født i Schweiz
âr ikke kendt
og kom i sine unge
àr til Frankrig, hvor han hurtigt
avancerede. Kort efter ankomsten
til Danmark blev han tillige enga
geret som konsulent ved arbejdet
med staden Københavns brolæg
ning og vej anlæg.
Helt let var det ikke for Marmil
lod at klare sig i sin fly stilling.
Allerede i 1766, kort efter Frederik
V’s død, blev han afskediget, da
man ikke mente, at der var penge
nok til de vejarbejder, han havde
—

—
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Her ses et projekt til en træbro, nar Lyngby,
signeret af Marmillod, Sorgenfri, den 21.8.
1767 (Rigsarkivet).

L
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_-______

Et af Marmillods projekter til en bro opført af
sten ved Lyngby (Rigsarkivet).

-_____
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planlagt. Ledelsen af vejarbejderne
blev overdraget til den tyskfødte
artillerigeneral H. W. von Huth,
som mente at kunne udføre vejar
bejderne billigere. Huth faldt imid
lertid snart i unåde, og i marts
1767 blev Marmillod genansat, nu
for en 7-årig periode. Fra 1771 var
han medlem af de skiftende kom
missioner, hvorunder ledelsen af
vejdirektionen var henlagt.
I april 1774 skulle hans ansættelse
forlænges, men da sagen herom uden
rimelig grund trak ud, og da han
samtidig blev udsat for chikanerier
af forskellig art, meddelte han i
april 1775, at han nu ikke længere
kunne befatte sig med vejarbejdet.
Han fik sin afsked i særdeles nåde
og med pension og tildeling af en
gratifikation på 1000 rdl. Hans
fratræden betød et stort tab for
vejarbejderne.
Den overordnede vejdirektion i
årene efter 1761
Vejreformernes første tid var præ
get af usikkerhed og famlen på
mange områder. Det gælder også
selve ledelsen af den overordnede
vejadministration. Fra 1763 til 1766
var den hos den allerede nævnte
oversekretær, kammerherre Rosen
krantz. Han magtede slet ikke op
gaven og måtte afgive den til gene
ral v. Huth, der havde den, indtil
han, som nævnt, faldt i unåde i
hvorefter administrationen
1767,
blev overdraget til Rentekamme
ret. Overbestyrelsen over vejanlæg
get fulgte den overordnede vejadmi
nistration indtil 1769. Dette år af
gav Rentekammeret overbestyrelsen
til en særlig vejkommission, bestå
ende af geheimeråd i konseilet, greve
J.H.E. Bernstorff, greve Adam Got
bb Moltke, etatsråd C.L. Stemann
og assessor i Højesteret J.P. Bager.
Allerede i 1770 skiftede ledelsen
igen og blev nu overgivet til Gene
ralitets- og Kommissariatskollegiet,
som havde den, indtil den i 1771
blev henlagt under Overbygnings
direktionen, som Struensee havde
oprettet. Herfra kom den i 1773
atter til Rentekammeret, hvor den
under benævnelsen Bygningsdirek
tionen forblev indtil 1778.
94

Det egentlige vej anlæg dirigeredes
af Marmillod indtil 1. maj 1775 og
derefter af H. F. Rosenberg.
Fredensborgvejen planlægges
Noget af det første, Marmillod kom
til at beskæftige sig med, var vejen
til Fredensborg. Der eksisterede alle
rede da en vej til Fredensborg, men
den var, som alle øvrige veje, dårlig
og fuld af huller. Ved kongelig reso
lution af 24. maj 1764 blev grund
laget lagt for den nye vejs tilbli
velse.
Det blev da bestemt, at den nye
»kongevej<, som man kaldte vejen
i forestillingen til resolutionen, skulle
»anlægges fra Lundehuset til Ru
dersdal og derfra over Hirschholm
til Fredensborg<. Den 31. samme
måned approberede kongen Mar
millods plan og forslag til vejanlæg
imellem Vibenshus og Lundehuset,
og under 23. august og 13. septem
ber endvidere planerne for vejens
linieføring imellem Lundehuset og
Hirschholm.
Tegning og plan for den sidste
strækning
fra Hirschholm til Fre
densborg
godkendte kongen på
Fredensborg den 8. november 1764
men med en noget anden linie
føring end den, der blev den ende
lige. Efter den godkendte plan skul
le vejen fra det nordvestlige hjørne
af Hirschholm slotssø nogenlunde
retliniet føres vest om byerne Hirsch
holm og Usserød op til Hesselrød.
Som et subsidiært forslag var på
planen vist en linieføring, der kun
afviger lidt fra den linieføring, der
skulle
som nedenfor omtalt
blive den endelige.
At netop Fredensborgvejen blev
den første af de nye veje, kan måske
undre, da den jo ikke opfyldte de
citerede forudsætninger fra 1761
for de nye hovedvejes anlæg. Men
Fredensborgvejen havde én egen
skab, som nok har været afgørende:
den var meget benyttet af Frederik
V, som elskede at opholde sig på
Fredensborg. Den gamle vej til
Fredensborg, ovenikøbet en »konge
vej«, måtte ustandselig sættes i
stand, hver gang hoffet skulle derop.
Der var meget at planlægge og
tage stilling til, inden arbejdet kun
ne begynde. Først skulle naturligvis
—

—

—

—

—

vejens linieføring fastlægges, hvilket
skete ved de foran nævnte kgl. reso
lutioner i 1764. Dernæst skulle ve
jens indretning og konstruktion be
stemmes. Man besluttede sig for at
give vejen en bredde af 28 alen, en
overraskende stor bredde. Tværpro
filen blev indrettet således, at der
på midten blev en 9 alen bred kørebane, den såkaldte »chaussé<, der
efter det franske princip skulle bestå
af et tykt paklag af svære sten, og
herover et dække af brosten. På
begge sider af chausseen skulle der
være 6½ alen brede »jordvejee eller
»sommerveje« for langsomt kørende
vogne. Endelig skulle der yderst i
begge vej sider være 3 alen brede
grøfter.
Også mens arbejdet var igang,
meldte der sig problemer, der skulle
tages stilling til. I efteråret 1764
behandlede man et forslag, som vi
ser noget om, med hvilken omhu
man gik frem i planlægningsarbej
det, og at man endog kunne tilgode
se æstetiske hensyn. Forslaget gik ud
på, at der »måtte gøres forbud imod
at opføre nogen bygning ved vejen,
uden at derom var gjort anmel
at
som det hed
delse«, for
»når omstændighederne tillod det,
suge bygninger kunne gives et sådant
udseende, og opføres efter sådanne
linier, at de kunne blive til zir for
vejen.x. Forslaget, der havde den
ganske særlige begrundelse, at ve
jen »alene faldt over det Kongen
forebeholdne gods«, blev godkendt
af Rentekammeret, og de fornødne
ordrer til dets udførelse blev udfær
diget til amtmændene.
Man overvejede også, hvordan det
meget krævende arbejde med til
kørsler af sten skulle gribes an og
bestemte, at stenkørslerne skulle for
deles ligeligt mellem de tre distrik
ter, som vej en skulle gå igennem
Københavns amt, Hirschholm amt
og Frederiksborg-Kronborg amter.
Som følge heraf skulle bønderne i
hvert af amterne i 1764 skaffe og
tilkøre 1000 kubikfavne sten. Det
viste sig imidlertid snart, at ligede
ungen havde den ulempe, at
Hirschholm amt blev ramt ufor
holdsmæssigt hårdt, idet der på dette
amt kun var ca. 180 bønder.
I overensstemmelse med dronning
—

—

—
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Sophie Magdalenes resolution æn
drede man derfor fordelingen af
kørsler, således at disse blev sat i
forhold til størrelsen af amternes,
»kontribuerende hartkorn« d. v.s.
den skattepligtige bondejord, hvor
efter tilkørslerne for året 1765 for
Københavns amt blev sat til 1300
for Frederiksborgkubikfavne.
Kronborg amter til 1500, mens
Hirschholm amt slap med 300 ku
bikfavne.
Det var betydelige mængder sten,
eller
der skulle skaffes. Til i favn
egentligt chausséanlagt
3 alen
vej, à 9 alens bredde og i fods
dybde, skulle bruges 1/3 kubikfavn
sten. Bønderne i de tre amter skulle
ikke alene fremskaffe alle nødvendige
sten, men de skulle også læsse dem
små spinkle pin
på deres vogne
og transportere dem hen
devogne
til vejarbejdet. Og det skulle de gøre
over en afstand af indtil 900 favne
fra vejen.
Ud over stenkørslerne skulle bøn
derne intet have med vejarbejdet at
gøre. Alt det øvrige arbejde—jord
arbejdet, grusets opgravning og dets
transport til vej en skulle udføres ved
militæret og for vej kassens regning.
Heste og vogne var vej etatens egne
og hvis de egne beholdninger
ikke strakte til, ville man leje.
—

—

—

—

—

Arbejdets igangsætning
og forløb
Kort efter at vejens linieføring i
1764 var godkendt, gav F. C. Rosen
krantz ordre til, at træfældning i
de skovområder, vejen ville gen
nemskære, skulle begynde. Både i
slutningen af 1764 og i 1765 og
1766 ryddede man træer såvel i
Geel skov som i Rudeskov.
Også selve vejarbej det begyndte
i efteråret 1764 på strækningen mel
lem København og Lundehuset
og man planlagde arbejdet for 1765
og bestemte, at der dette år måtte
åbnes tre arbejdssteder: to ved Ru
dersdal. hvorfra man skulle arbejde
dels henimod Lyngby, dels nordpå
henimod Hirschholm og et tredie
ved Hesselrød.
Til vejarbejdet i 1765 blev der ud
kommanderet 300 soldater med 12
underofficerer, og til brug for denne
styrke anskaffede man de nødvendi
ge telte, skibshængekøjer og uldne
køjedækkener, således at soldaterne
»uden fare for deres sundhed kunne
kampere«.
Vejkassens udgifter nævnte år
beløb sig til i alt 29.843 rdl, af
hvilke godt en tredjedel var medgået
til »gager og diæter«.
I slutningen af 1765 tillod Frede
rik V, at vejarbejdet i 1766 måtte
—

fortsætte på følgende steder: fra
Lønholt til Ebbekøbshus, i Hessel
rød-området og fra Rudersdal hen
imod Petersborg i Rude skov.
I årene 1766 og 1767 arbejdede
man så på hele strækningen fra Ru
dersdal og til Frederiksborgvejens
begyndelse i Hirschholm, og i 1768
fortsatte man herfra et lille stykke
mod nord langs med slotsparken i
Hirschholm, ialt kun 35 favne.
11768 og i det følgende år var
man igang med strækningen fra
Lundehussøen til Lyngby, og da
arbejdet her var afsluttet, var hele
strækningen fra København, til
og det
Hirschholm færdiganlagt
kom hoffet til gode, da det i 1770 og
1771 opholdt sig på Hirschholm slot.
Hvad enten det skyldtes man glende interesse for vejen nord for Hirsch
holm, nu hvor Fredensborg efter
Frederiks V’s død kun blev benyt
tet af enkedronning Juliane Marie,
eller måske Struensees almindelige
sparebestræbelser, så blev i alt fald
anlægsarbejdet standset i 1770.
I december 1771 forlangte Stru
ensee, at der for 5 nærmere angivne
vejarbejder, der var planlagt til ud
førelse i 1772, herunder arbejdet
med Fredensborgvejen, skulle udar
bejdes overslag, der skulle forelægges
til godkendelse. I marts 1772 frem—

Bomhuset ved Gels Bakke set mod syd. Opk ræv
ning af bompenge blev i Københavns amt først
ophævet i 1915. Postkort Ca. 1900.
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Vejlygiiiiig drejer sig om
sikkerhed.1
ogsa i
udforelsesfaseu...

Omhyggelig udlægning af asfaltmaterialerne er
afgørende for at den færdige belægning får de
ønskede bære- og slidegenskaber. Vor udlæg
ningsafdeling råder over en stor, moderne maskin
park, der bl. a. omfatter 24 asfaltudlægningsma
skiner og 95 vejtromler og betjenes af veluddan
nede og rutinerede medarbejdere.

COLAS VEJMATERIALE AIS
Randersgade 60 2100 Kbh. ø (0176) TR 9870
Marsk Stigsvej 3.8800 Viborg (06) 624611
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vejbygning på et sikkert grundlag.

A7

Vi vil så gerne
lægge navn til de veje
vi laver...
Vejene er et af de mest
anonyme forbrugsgoder, der findes,
og samtidig et af de mest
benyttede. Vejene skal være til
hver
disposition døgnet rundt
dag.
Flere og flere produkter kendes
i dag ved navn. Forbrugerne
ønsker at kende såvel indhold som
at vide, hvem der står bag.
—

Det er ikke nødvendigt, når
det drejer sig om vejene. Alle
forlader sig trygt på de mennesker,
der står bag.
De ansvarlige ved stat, amter
og kommuner har æren af den
høje standard, og overalt i landet
er Phønix med til at anlægge gode
og sikre veje i en kvalitet, vi
gerne vil lægge navn til.

AS PHØNIX

Tagpap og Vejmaterialer

Vejen Tlf.: 05361111

A8

HerlevTlf.:01 947666

Ålborg Tlf.: 08 121644
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kom Overbygningsdirektionen med
de ønskede overslag, og senere sam
me måned resolveredes det, at der
kun måtte arbejdes på Fredensborg
vejen og kun med reparationer, mens
alle øvrige foreslåede arbejder, her
under også videreførelse af Fredens
borgvejen, skulle udsættes.
Vejarbejdet lå nu stille en tid,
men i januar 1773 foreslog Overbyg
ningsdirektionen, at nogle store vejarbejder, derunder arbejdet med ve
jen fra Hirschholm til Fredensborg,
skulle fuldføres. Kongen tiltrådte,
at Fredensborgvejen måtte fuldfø
res, dog med den klausul, at der
skulle indhentes tilslutning hertil
fra Finans-kollegiet, og når betænk
ning herfra forelå, skulle sagen igen
forelægges kongen.
Omkostningerne ved arbejdet
blev budgetteret til 22.400 rdl, et
overraskende stort beløb, hvilket
begrundedes med, at vejen fra Løn
holt til Fredensborg skulle gå over
et temmelig kuperet terrain. Belø
bet chokerede Finans-kollegiet, men
det kviede sig ved rent ud at nægte
at bevilge pengene. Den 27. april
afgav det betænkning, hvori det hed,
at kollegiet »fuldkommen indså,
hvilken nytte og fordel de alminde
lige landevejes anlæg førte med sig<,
og at Finans-kollegiet »vist ej heller
nogensinde ville lægge hindringer i
vejen for fortsættelse af et så vigtigt
foretagende«, men på den anden side

kunne kollegiet »dog ej dølge, at de
mangfoldige overordentlige udgif
ter, som man havde haft det år, be
byrdede den kongelige kasse og
gjorde det umuligt af de ordentlige
indtægter at udrede en sum som den
budgetterede til vejen mellem Løn
holt og Fredensborg<. Og til sidst
kom det frem med de afgørende
og om vejen interessante
oplys
ninger: Kollegiet anså x’den omtalte
vej som en slags bivej, der var af
så megen mindre vigtighed, som der
hverken på Hirschholm eller Fre
densborg var nogen bestandig hof
holdning«. Efter alle disse gode og
tungt vejende argumenter blev vejarbejdet ved kongelig resolution af
27. maj 1773 udsat indtil videre.
Standsningen blev dog ikke lang
varig. Allerede i august samme år
besluttede kongen, at arbejdet i
1774 skulle genoptages mellem Løn
holt by og Fredensborg, og at det
nævnte beløb på 22.400 rdl skulle
afholdes af den kongelige kasse. I
begyndelsen af 1774 blev beløbet
på foranledning af Finans-kollegiet
forhøjet til 27.000 rdl, som man gik
med til, fordi Overbygningsdirektio
nen havde godtgjort, at dette beløb
rigelig ville indvindes i 1775, når,
som det formodedes, vejarbejdet
dette år skulle udføres på den sidste
strækning mellem Hirschholm og
Hesselrød.
Linieføringen for denne sidste vej—

—

strækning blev imidlertid ændret.
Det skete på foranledning af Mar
millod, som foreslog vejen ført fra
Hirschholm slotssø mod øst, ind i
Hirschholm by og derfra mod nord
til Usserød, hvorefter den et stykke
nord for Usserød skulle dreje mod
nordvest og styre direkte mod Hessel
rød. Ved kgl. resolution af 22. sep
tember 1774 blev forslaget godkendt,
hvorefter vejen i 1774 og 1775 blev
anlagt.
At vejen skulle føres igennem
Hirschholm medførte imidlertid, at
den her ligesom igennem Lyngby
skulle brolægges. I Hirschholm blev
Hirschholm Gade på en strækning
af 140 favne mod nord fra Wilsteds
Gaard, langs Ridebanen og Dron
ningedammen, brolagt, og det sam
me skete også med en del af »Tver
den senere Lillegade.
gaden«
Resten af gaderne blev »lagt i sten
og grus«.
På et kort fra 1775 over de bro
lagte gader, er den brolagte stræk
ning af Hirschholm Gade betegnet
som »Vey fra Kiøbenhavn til Hirsch
holm og Fredensborg«, mens tverga
den er betegnet som »Vey fra Fre
densborg til Kiøbenhavn«. Dette
kunne tyde på, at »Hirschholm Ga
de«, den senere Hovedgade, skulle
være forbeholdt færdselfra Køben
havn, mens den sydgående færdsel
skulle benytte tvergaden eller »Lil
legade«
og at der med andre
—

—

Bondevogn af den type, som blev anvendt ved tilkørsler af sten til vejen (Foto: Nationalmuseet).
Dansk Vejtidsskrft nr. 6

.

1975

97

ord her er tale om ensrettet færdsel
eller måske har der blot været tænkt
på at etablere den.
På Fredensborgvejen blev der
bygget flere broer og talrige stenkis
ter. Tegninger til alle disse anlæg
er bevaret på Rigsarkivet. De er
til og med 1774 signeret af Mar
millod, mens de i 1775 udfærdigede
tegninger er signeret af løjtnant H.F.
Rosenberg. Han fik fra 1. maj 1775
ledelsen af vejarbejdet og blev det
følgende år udnævnt til overvejin
spektør.
De gamle vejbroer på Frederiks
fire i alt
borg amts del af vejen
er
sydligste
Den
intakte.
er alle
nordli
Lidt
å.
broen over Usserød
gere kommer Nybro ved skæringen
med Donse å. Ved den for et par
år siden skete vejforlægning her blev
den nye vej dog ført uden om broen.
De to nordligste er den lille Hessel
rød bro, der fører vejen over Niv
åen, og Ebbekøbbro ved Lang
strup å.

,1t

1

—

—

Fredensborgvejen får
Iandevejsbomme i 1774
Vejarbejdet blev som nævnt genop
taget i 1774. Samme år blev der i
henhold til plakat af 15. marts
1774 opstillet landevejsbomme to
steder på vejens sydlige del, nemlig
ved Vibenshus og ved Lyngby, idet
de vejfarende på disse steder fra 1.
april s.å. skulle afkræves bidrag til Et par steder har man bevaret fodstykket af de
milestene, men erstattet de gamle
vejens vedligeholdelse. En lignende oprindelige
pæle med yngre granilpæle af den kegleformede
ordning var allerede blevet indført type. Milesten i Rude Skou. (Foto: Kai Uldall).
året før på Roskildevej en ved bomhuset ved Damhuset.
For passage skulle erlægges føl
gende afgifter:
12 sk
For en karet med 6 heste
8
For en karet med 4 heste
6
For en karet med 2 heste
For chaise eller jagtvogn
6
med to eller flere heste
2
En bondevogn
4
Andre vogne samt karioler
2
For en kane eller slæde
2
En ridende person
For bæster og hornkvæg
1
å stykket
1
For 4 får, lam eller svin

Mindestenen for Jean Marmillod ved Fredens
borguejen syd for Rude Skou. Stenen blev rejst
her for 50 år siden. (Foto: Helge Pedersen,
Hørsholm).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Der gjaldt en lang række frita
gelser for betaling af passagepenge.
Det gjaldt f.eks. alle kongelige rej
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ser, bøndernes kørsler til hoven og
lignende. Endvidere var en lang
række embedsmænd fritagne, når de
kørte i embedsforretninger.
Opkrævningen af passagepenge
blev forpagtet bort til en særlig bom
forpagter. Bomforpagteren måtte
kun afkræve de vejfarende passagepenge ved én af vejens to bomme.
Skulle en vejfarende videre, skulle
han have et »tegn«, så han frit kunne
passere den næste bom. I 1777 blev
det tilladt bomforpagteren, hvis han
ønskede det, at anlægge endnu en
tredje bom henimod Fredensborg,
men de vejfarende skulle stadig kun
betale passagepenge ved én af bommene, selv om de passerede dem
«i
alle.
Passagepengeopkrævning kom ik
Enkelte steder i nærheden af Gentofte blev om
kring 1840 opstillet milepæle af denne tye. teg ke til at gælde så mange år, idet
net af billedhugger H. E. Freud. (Foto. hoben
forordningen af 15. februar 1786
havns Amts Vejinspektorat,).
om erlæggelse af bompenge på de
nye landeveje, som var eller senere
ville blive anlagte, også gjaldt for
Roskilde- og Fredensborgvejen. Ef
ter denne forordning skulle »bom
penge«, som afgiften nu kaldtes,
fremtidig erlægges ved hver mil,
hvilket for Fredensborgvej en betød,
at der skulle etableres 3 nye lande
vejsbomme, nemlig ved Geels bakke
samt i Hirschholm og Hesselrød.
Bompengeopkrævningen blev for
Sjællands vedkommende ophævet
i 1854, dog bortset fra Københavns
amt, hvor den fortsatte indtil 1. april
De fleste af vejens kvartmilepæle er af denne
1915.
type. i4’aterialet er granit, og stenene er forsynet
med Frederik V’s navn etræk. (Forf. foto).

Vejen bliver færdig i 1775
I december 1775, godt 11 år efter
at vejens anlæg var approberet, var
vejen omsider færdig. Det var bety
delige opbud af militært mandskab,
der i disse år havde været sat ind
i vejarbej det. 11764, da man kom
sent igang, udgjorde styrken dog kun
100 soldater eller »gemene«, som de
kaldtes, foruden officerer, underoffi
cerer og tambourer, men i de efter
til 300
følgende år steg antallet
kulminerede
mand i 1765, og det
i 1766 med 650 mand. I de to
sidste år, da man arbejdede mellem
Hirschholm og Fredensborg, var der
udkomrnanderet ca. 350 mand hvert
år.
Omkostningerne ved arbejdet
—
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havde ialt udgjort 236.523 rbd.
Mindst var udgiften i 1764 med
18.119 rbd, størst i 1766 med
46.036 rbd. I de første 5 år blev
udgiften næsten udelukkende af
holdt af »den kongelige partikulær
kasse«, en fond, som kongen kunne
bruge til dækning af mere private
udgifter, mens udgifterne i de sidste
3 år hovedsagelig blev afholdt af
»den kongelige Zahlkassex, d.v.s.
den del af statskassen, som de direk
te skatter indgik i. Ca. 19.000 rbd.
var ydet til lodsejere i godtgørelse
for »bestandigt eller tilfældigt tab
m. v. «.
Da milepæle i 1778 skulle opsæt
tes langs vejen, foretog man en de
taljeret opmåling af vejlængden fra
Nørreport i København til en række
steder langs vejen. Af opmålingen
fremgår blandt andet, at vej læng
den fra Nørreport til Lyngby var
6065 favne, til Geels Hus 7770 favne,
til Rudersdal 9180 favne, til Hirsch
holm 12800 favne, til Usserød 13500
favne, til Hesselrød 16686 favne og
til »runddelen uden for Fredens
borg« 19680 favne. Hele vejen fra
Nørreport til »jern-gitteret ved ind
gangen til Fredensborg Slots gård«
var 19988 favne
eller i moderne
mål 39,976 km.
—

Fredensborgvejen får milepæle
Efter at vejen var færdiganlagt, fore
stod der dog endnu et lille arbejde.
Der skulle opsættes milepæle langs
vejen. Det havde allerede været
meningen lige fra vej ens igangsæt
ning, men sagen gav anledning til
mange overvejelser både med hen
syn til milestenenes udseende og
hvilket materiale, man skulle anven
de til dem. Omsider bestemte man
sig for at lade hel- og halvmilepæ
lene udføre af norsk marmor, som
man havde liggende en del af, og
som oprindelig var indkøbt til brug
ved istandsættelse af Marmorkir
ken, et arbejde, som var blevet
standset af Struensee som led i hans
sparebestræbelser.
Milestenene skulle have forskelligt
udseende, alt eftersom de markerede
hele, halve eller kvarte mil. Hel- og
halvmilestenene blev udført efter
tegning vistnok af billedhugger Jo
hannes Wiedewelt. Helmilepælene
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var smukke, Ca. 4 alen høje
obelisker, der var forsynet med Fre
derik V’s kronede monogram.
Halvmilepælene var af noget lignen
de udseende, men ikke så høje. Både
hel- og halvmilepælene blev opstillet
i alt 4 helmi
langs vejen i 1778
lepæle og 5 halvmilepæle. Beklage
ligvis var materialet så lidet mod
standsdygtigt over for vejrets på
virkninger, at flere af pælene allere
de i første halvdel afforrigeårhund
rede måtte udskiftes. Nogle af dem
blev
ved Lyngby og Gentofte
enkel
mere
en
af
erstattet af pæle
type, tegnet af billedhugger H.E.
Freund. De øvrige milepæle af norsk
marmor blev fra omkring 1840 efter
hånden erstattet af den kegleforme
de type, der endnu ses langs mange
af de gamle hovedveje.
Fredensborgvejens kvartmilesten,
i alt 10, blev først opstillet langs
vej en i 1791. Mange af dem står
endnu på de oprindelige pladser.
De er, af veneration for Frederik V,
som resolverede, at vejen skulle an
lægges, forsynet med hans mono
gram. Alle kvartmilepælene er af
granit.
Vejen er i det foregående blevet
kaldt Fredensborgvejen, i overens—

—

—
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stemmelse med samtidens termino
logi. Da en ny kongevej i årene
fra 1778 til 1793 var blevet anlagt
fra Fredensborgvejen nord for Usse
rød til Helsingør, fik hele vej en fra
København over Hirschholm til Hel
singør navnet Helsingørvejen. Hel
hvori altså indgår
singørvejen
det meste af den gamle Fredensborg
vej
blev straks stærkt frekvente
ret, og den har lige siden været en
af Sjællands vigtigste veje.
Kører man i dag hele Fredens
borgvejen igennem, vil man på
strækningen i Københavns amt intet
finde, der minder om den gamle
hovedvej. Udvidelser, forbedringer
og moderniseringer har forlængst
slettet alle spor. Anderledes i Frede
riksborg amt. Her har strækningen
gennem Rude skov, takket være
Hørsholmvejen, fået lov at føre en
forholdsvis fredelig tilværelse. Udvi
delser er kun sket i begrænset om
fang og selv vejens mange bakker,
er der ikke rørt meget ved. Og alle
de gamle milepæle står endnu ved
vejkanten. Her får man en fornem
melse af, at man er på en gammel
en vej, som tiden er ved at
vej
løbe fra. Men at vejen langt op
i vort århundrede har kunnet anven
—

—

—

des næsten uden ændringer siger lidt
om, hvor godt den var planlagt, og
hvor solidt den var bygget.
Tusinder og atter tusinder af bilis
ter haster afsted ad dennevej. Man
ge af dem lægger måske nok mærke
til en stor granitblok, der ligger lige
ved vejgaflen i Rude skovs sydende,
men det er vel kun få. der standser
op og ser på stenen. De, der gør
det, vil læse denne inskription:
FREDERIK V
INDKALDTE
1764
FRA FRANKRIG
OBERST MARMILLOD
SOM FORESTOD ANL€GGET
AF DENNE DANMARKS
ÆLDSTE CHAUSSEE
Stenen er fra 150 året for vejens
færdiggørelse. Det er historien bag
inskriptionen, der her er fortalt i
korte træk.

Hørsholm Egns Museum ud
sender til efteråret en bog, der
mere fyldigt behandler Fre
densborgvejens historie.
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Stribemalingens sammensætning
er afgørende for økonomien
På de danske veje er der ca. i 5.000 km. hvide striber. De økonomiske kriterier for indkøb at vejmaling er emnet for denne artikel, hvor Aage Nørtoft Sørensen påpeger den afgørende betydning
at malingens sammensætning.
Malede striber er fortsat den mest
anvendte afstribningsmetode på de
danske landeveje. Ialt er der på
de danske veje omkring 15.000 km.
vejstriber og selv om de ikke alle
males en gang om året, repræsente
rer opfriskningen af de malede stri
ber dog en væsentlig udgift hvert
eneste år.
Det er naturligt at afgørelsen
omkring indkøb af markeringsma
ling træffes ud fra prisen. Men bil
ligste er et relativt begreb i forbin
delse med vejmaling. Ved en sim
pel sammenligning af forskellige ma
lingers sammensætning kan det hur
tigt klarlægges om malingen, der er
billigst i indkøb, også bliver den
billigste i anvendelse.
Vejmarkeringsmaling består som
al anden maling af tre hoveddele:
Bindemiddel, pigment og opløs
ningsmiddel. Når det drejer sig om
vejmarkeringsmaling er det hyppigst
anvendte bindemiddel alkyd, der er
et syntetisk produkt. Til pigmen
teringen anvendes Titandioxyd og
andre hvide farvestoffer samt for
skellige fyldestoffer. Som opløsnings
middel benyttes stoffer som toluen,
xylen, benzin, terpentin m.m.
De to første bestanddele indgår
i den færdige stribe, mens opløs
ningsmidlet alene har betydning for
selve påføringen af malingen på
vejbanen. Når malingen er påført,
fordamper opløsningsmidlet og til
bage bliver pigmentet og bindemid
let. Det tilbageblevne kaldes tørstof

fet og det er det, der har interesse
med hensyn til hvor langt malingen
rækker og hvor tykt laget bliver.
Før indkøb al markeringsmaling
bør leverandørerne udspørges om
tre ting vedrørende deres produk
ter:
1. Densitet (Spec. vægt).
2. Tørstofindhold (Vægtprocent og/
eller volumenprocent).
3. Pris pr. enhed.
Maling forhandles både i kilo og
liter. Kendskab til vægtfylden er
derfor vigtig ved beregning af pri
sen. Tørstofindholdet kan beregnes
både i vægtprocent og i volumen
procent, man da de fleste brugere
regner den færdige stribe i gram pr.
meter, er der i de følgende eksemp
ler regnet med vægtprocent. Antal
let af gram pr. meter kan variere
stærkt fra bruger til bruger, afhæn
gig af kravet til slidstyrken al den
færdige stribe.
Ved opstillingen af efterfølgende
beregning for to vejmarkeringsma-.
linger som er ens, bortset fra tør
stofindholdet, er der regnet med 50
gr. tør film pr. meter stribe af 10
cm bredde. De anvendte specifika
tioner henviser ikke til bestemte pro
dukter på markedet.
Oplysningerne vedrørende de to
produkter er:
Type A:
Densitet
Tørstofindhold
Pris pr. liter

1.5
75%
7,20 kr.

Type B.
Densitet
Tørstofindhold
Pris pr. liter

1.5
65%
7,00 kr.

Type A har det største tørstofind
hold, men er også umiddelbart den
dyreste maling.
Beregningen al hvor langt en liter
al de to typer strækker foretages på
denne måde:
Type A: 1 liter maling vejer 1500
gr. hvoraf de 75% eller 1125 gr. er
tørstof. Ved en udlægning i 50 gr.
pr. meter strækker hvçr liter 22,5
meter.
Type B: 1 liter maling vejer 1500
gr. hvoraf de 65% eller 975 gr. er
tørstof. Ved en udlægning i 50 gr.
pr. meter strækker hver liter 19,5
meter.
Den dyre maling, type A, strækker
altså længere.
Indregnes de to liter priser bliver
resultatet at type A koster 32 øre
meteren, mens type B reelt koster
36 øre meteren, en forskel på ca. 11
pct. Pr. kilometer er forskellen 40
kr.
Der er således god grund for bru
gere til ikke blot at købe den ma
ling, der umiddelbart ser ud som
den billigste. Leger man lidt med
tallene for det samlede antal danske
vejstriber, de 15.000 km, udgør en
besparelse som vist i eksemplet
600.000 kr. Men der er også andre
perspektiver. Regner vi fortsat ud
Fortsættes side 216

Våd maling

Tør maling
Kørebane
A

A
-Våd maling
Tør maling
Kørebane

c

/

B

Fzur 1. A. 75% vægtto rstof, B. 65% vægttørstof.
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Figur2. A. rækksevne 22,5 m/ liter, B. rækkeevne 19,5 m/ liter.
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Vejvæsenets guf dalder
Nærværende artikel
fremkommer efter opfordring
fra Dansk Vejtidsskrifts
redaktør.
Artiklens væsentligste del
vedrører perioden fra 1 924
til 1965, i hvilkettidsrum
jeg var ansat ved Vejvæsenet
i Svendborg amt, men for god
ordens og for
sammenhængens skyld skal
gives en kort redegørelse for
den forudgående tid.

Affiw. amtsvejinspektør
A. F. Grimstrup

Vejenes administration
fra oldtiden til det tyvende
århundrede
Statsmagten var helt fra oldtiden
interesseret i Vejbygning, dels til
transport af varer men navnlig til
transport af tropper og krigsmate
riel.
Romerne anlagde et fortrinligt
vejnet, som der endnu findes spor
al, men efter romerrigets fald henlå
disse veje i Ca. 1000 år uden vedli
geholdelse eller yderligere udbyg
ning.
Først da postvæsenet opstod i det
16. og 17. århundrede blev der
gjort spredte forsøg på at forbedre
vejbygningen og vedligeholdelsen af
vejene.
Frankrig gik i spidsen for denne
udvikling, og det var franske ingen
iører, der i sidste halvdel al det at
tende århundrede organiserede det
danske vejvæsen.
Den første vejlovgivning findes
i Valdemar SejersJyske lov fra 1241,
hvori der træffes visse bestemmelser
om vejenes anlæg og vedligeholdelse.
102

I de følgende århundreder anlag
des de såkaldte »kongeveje«, dervar
spærrede for andre trafikanter end
kongerne og deres embedsmænd.
Først så sent som i 1737 blev
kongevejene åbnet for almindelig
trafik.
Vejene var nærmest jordveje i me
get dårlig forfatning, og det var
først da Frederik den femte i 1764
indkaldte den franske overingeniør
Marmillod at der blev tale om egent
lig vejbygning.
Ved kongelig resolution af 31. au
gust 1785 oprettedes et Kgl. dansk
vejkorps, bestående af officerer fra
ingeniørtropperne.
Den første egentlige vejlov fik vi
ved forordningen af 13. december
1793. Vejene blev inddelt i 3 klas
ser: Hovedlandeveje, mindre lande
veje og biveje. Hovedlandevejene
anlagdes af staten og vedligeholdtes
al amterne. De mindre landeveje
anlagdes og vedligeholdtes al am
terne, medens bivejene anlagdes og
vedligeholdtes al sognekommu
nerne.

Arbejderne udførtes for det meste
som naturalarbejde.
Ved anordning af 13. august
1841 oprettedes amtsråd og sogne
råd. Ved senere forordning om vej
væsenet al 29. sept. 1841 blev det
bestemt, at ingeniørkorpset skulle
afholde vejsyn på de mindre lande
veje og i det hele føre tilsyn med
disse.
Cheferne for ingeniørkorpsets di
strikter var altså de første »amts
vejinspektører«, og sergenter fra
ingeniørkorpset var »vej assistenter«.
Efterhånden som jernbanerne fik
større og større udbredelse gik ho
vedlandevejenes betydning tilbage
og ved loven af 21. juni 1867 blev
der foretaget en ændring al admini
strationsmåden, således at hoved
landevejene henlagdes helt under
amtsrådene. Vejvæsenet var nu et
rent kommunalt anliggende, og
amtsrådene oprettede efterhånden
deres egen vejadministration, men
hele det nittende århundrede ud og
et godt stykke ind i det tyvende
var amternes vej administration me
get beskeden og uensartet.
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Lufifoto af Svendborgsundbroen.

I’vlaribo amtsråd var det første,
ret enestående i 1850 ansatte
der
kandidat som amts
polyteknisk
en
vejinspektør, men først omkring
1920, da biltrafikken helt havde æn
dret forholdene på vejene, tog an
sættelsen af ingeniører i amtsvej
væsenets tjeneste fart, og endnu i
1930 var 5 amtsvejinspektører ikke
ingeniører.
—

Guldalderen
Jeg kommer så til artiklens egentlige
indhold om guldalderen, som ret
nøje falder sammen med min tid
som amtsvejinspektør i Svendborg
amt fra 1927 til 1965, hvor forhol
dene var ret sammenfaldende med
forholdene i landets øvrige amter.
Min artikel omhandler derfor i det
følgende i alt væsentlig Svendborg
amt. For oversigtens skyld vil jeg
inddele stoffet i forskellige afsnit.
Svendborg amts vejvæsen
Den 1. april 1924 blev jeg ansat
som ingeniør ved Svendborg amts
vejvæsen. Jeg havde tidligere i 4 år
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været beskæftiget med jernbanean
læg, men det lå ligesom i luften, at
der ville ske en forskydning i tra
fikken fra bane til vej.
Når jeg søgte at komme til Sven d
borg amt skyldtes det, at jeg alle
rede kendte amtet som et smukt, fro
digt og relativt velstillet amt, hvor
jeg gerne ville bo og arbejde. Jeg
var den første ingeniør ved vejvæ
senet, hvis personale i øvrigt bestod
af en amtsvejinspektør, 4 sergenter
fra ingeniørtropperne og 105 vejmænd.
Amtsvejinspektøren havde ingen
teknisk uddannelse og intet kontorpersonale. Hans tid gik derfor nær
mest med bogholderi og korrespon
dance.
Vejassistenternes (sergenternes)
tid gik med at kontrollere skærve
slagningen og sørge for, at vejmæn
dene fejede grus og sten ind over
kørebanerne, samtidig med at biler
ne smed materialet tilbage i grøfter
og på rabatter.
Biltrafikken var beskeden, men al
ligevel stærk nok til totalt at øde
lægge de gamle macadamiserede
veje, og man blev efterhånden klar
over, at der måtte nye ideer og nye
metoder til.
Her i amtet brolagde man nogle
få km landevej hvert år, men da vi
havde 460 km landevej, ville det
vare 100 år, før man nåede igen
nem med brolægningen, og enhver
kunne se, at det gik ikke.
Man begyndte så at bruge tjære,
som støvdæmpende middel, men det
gik dårligt, dels fordi tjæren var dår
lig, og dels fordi der ingen fast be
lægning var under den. Dajeg havde
fået stillingen som ingeniør, søgte
og fik jeg Larsens legat til en studie
rejse til England for at lære noget
om brugen af tjære og asfalt, men
jeg kom hjem med det for amtsrå
det ubehagelige resultat, at det var
sten og penge, der skulle til.
Jeg husker en engelsk amtsvejin
spektør, som sagde til mig, at det
nyttede mig ikke noget at studere
tjære og asfalt.
Det jeg skulle studere var de gamle
romerveje og lære, at enhver vejbe
lægning bør være i alen (2 foot)
tyk.

Det var der slet ingen mulighe
der for at gennemføre på daværen
de tidspunkt, men det gik alligevel
fremad med vejene.
Da jeg trådte til som amtsvejin
spektør den 1. april 1927, var kun
ca. 40 km landevej brolagt. Vihav
de altså Ca. 420 km totalt ødelagte
macadamiserede landeveje. I de
følgende 6 år istandsatte vi gennem
snitlig 70 km årlig.
Vejene fik et tyndt lag stenmate
riale i 5 m’s bredde, og blev deref
ter overtjærede eller asfalterede. Jeg
3
husker, at vi brugte Ca. 30.000 m
stenmateriale årligt. Det var en ind
sats, som automobilisterne kunne
mærke og satte pris på. Det gav
kolossale kørselsbesparelser.
Belægningerne holdt godt til de
1,5-2,5 tons lastvogne, man havde
dengang, men det mest bemærkel
sesværdige er, at vi stadig kørte på
ca. 200 km af disse gamle belægnin
ger ved min afgang i 1965. Det er
utroligt, at de har kunnet holde til
den stedse stigende og tungere tra
fik gennem 35-40 år, men deres tid
var også ved at rinde ud.
Fra omkring midten af trediverne
til verdenskrigen kom, begyndte
2. runde på vore veje. De blev nu
forsynede med paklag i siderne og en
solid lagbelægning over hele køre
banen, som blev topfyldt med as
falt-emulsion og overfladebehandle
de med asfalt.
Disse belægninger er solide og
gode den dag i dag.
Perioden kendetegnes også ved
istandsættelse af landevejene gen
nem landsbyerne med anlæg af fortove.
De forannævnte arbejder fra tre
diverne var ret dyre, og vi nåede
derfor ikke mere end 12-15 km om
året, men alligevel kan det vist
siges, at da krigen kom, var vi herre
over situationen, og vejene svarede
til trafikken og dens krav.
Under krigen stagnerede vejvæ
senet, fordi biltrafikken stadig gik
nedad, og motorskatten som følge
deraf næsten helt svigtede.
Efter krigen bevirkede den kolos
sale trafikstigning, at vi ikke kunne
nøjes med at istandsætte de gamle
smalle og bugtede kørebaner, uden
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samtidig at foretage båae udvidelser ved Christianslund skulle blive øde
og reguleringer af bakketopppe og lagt, men ved at grave vejen 2-2,5 m
ned gennem skoven og bruge fylden
vejsving.
alminde
andet steds, opnåedes at bilerne
var
nu
4 tons lastbiler
stadigt
var
næsten hverken kan ses eller høres,
e
lige og akseltrykken
derfor
når de kører gennem skoven. Ved en
måtte
stigende, kørebanerne
funde
energisk, personlig indsats fra min
være tilsvarende kraftigere
rede, og jeg begyndte nu at indse side opnåedes, at vi fik en asfalteret
vigtigheden af min engelske kolle- kørebane på motorvejen ved Ny
gas udtalelse i 1924 om, at enhver borg, medens der ved Korsør og
kørebane bør være i alen tyk og mange andre steder anvendtes be
byggede de nye vejstrækninger her tonkørebaner.
Vi sparede mange penge for stats
efter.
Det var dyrt, og i de sidste år af kassen og vandt megen popularitet
min funktionstid istandsattes kun blandt bilisterne ved at anlægge den
asfalterede vej, og for mig- er det
Ca. 10 km årlig, og da vi som før
nævnt havde omkring 200 km ældre ubegribeligt, at fejlene og merudgif
terne ved betonvejene skulle have
og svagere kørebaner, vil man se,
lov til at passere helt til 1975 før
at der var fare for at blive agter
de højeste vejmyndigheder blev klo
udsejlet af udviklingen.
ge nok til at se, at nu må det høre
det
år
tog
10
sidste
de
Det, der i
Vi begyndte ogsà i mine sidste
op.
de
al
fleste
de
tid
og
meste al vor
som
amtsvejinspektør at bygge
år
store
nye
var
skaffe,
penge, vi kunne
landeveje og føre
nye
firesporede
vejanlæg og broer.
om landsbyerne,
uden
landevejene
I 1955/57 byggede vi for statens
ikke tid til at
der
bliver
men
det
regning motorvejen ved Nyborg.
artikel.
nærværende
i
ind
på
komme
Der var fra flere sider ængstelse for
at vejen skulle ødelægge det meget
Vejvæsenets finansiering
smukke landskab, hvorigennen den
skulle føres.
Siden vejloven af 1867 afholdtes vejMen vejbygningsæstetiken var al
udgifterne al kommunerne. Om
lerede på daværende tidspunkt i fuld
kring 1924 var Svendborg amts vejudgifter Ca. i mill. kr., det forhøje
udvikling. Der er næsten ingen rette
linier på hele vejstrækningen, men
des gradvis til 1,5 mill. kr. omkring
store flade kurver, således at man
1930, og der blev detfaktiskstående
til krigen kom i 1940.
ved kørsel på vejen næsten ikke ser
Der var ingen muligheder for at
denne, men fortrinsvis den skønne
forhøje vejudgifterne i de vanskelige
natur omkring den.
landbrugsår i trediverne, og den eneMan var især bange for, at skoven
i 04

ste mulighed for øgede vejudgifter
var faktisk at beskatte motorkøretø
jerne og stille motorskatten til rådig
hed for vejbygningen og vedligehol
delsen.
Om biler og motorskatter skal an
føres følgende:
Biltallet i Danmark var:
1.000
1910
60.000
1925
160.000
1939
324.000
1955
930.000
1965
bilanslår
En prognose fra FDM
året
i
og
tallet i 1975 til 1.800.000
2000 til 3 mill. Der forestår altså
kolossale såvel anlægs- som vedlige
holdelsesarbejder på vejene fremo
ver.
Om motorskatterne og deres an
vendelse kan følgende oplyses:
Efterhånden som vejenes ødelæg
gelse skred frem i løbet af tyverne,
blev man klar over, at bilerne måtte
betale en væsentlig del af vejenes
ombygning til biltrafik og af vedlige
holdelsen.
Jeg erindrer ikke rigtigt, hvordan
forholdene var i tyverne, men i1932
fik vi en motorafgiftslov, hvori det
bestemtes, at motorafgifterne skulle
bruges til vejene, og der var fastsat
nærmere fordelingsregler, der var
noget forskellige for amterne, køb
stæderne og sognekommunerne.
For enkelth edens skyld og al plads
hensyn, vil jeg her holde mig alene
til amterne. En kort oversigt med
nogle års mellemrum må være til
strækkelig til at give et billede al
forholdene.
Amternes vejudgifter og statens re
fusionsbetalinger var følgende:
År

1930/31-34/35
35/36-39/40
40/41-44/45
45/46-49/50

Refusion
gennemsniti
mill. kr.

Refu
sion
i

19
21
19
25

65
62
63
68

Ved lov al 7/6 1958 fastsattes
amternes refusionsprocent til 75, og
det var såvidt jeg ved, gældende til
vi fik loven om bloktilskud i 1972.
Om motorafgifternes størrelse og
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Langelandsb roen.

landets samlede vejudgifter skal føl
gende eksempler anføres.

er forbi. Vejene er nu kommet i den
store, sorte gryde.

År

Broer
I guldalderen skete der overalt i
landet brobygningsarbejder i stort
omfang. Her skal blot som eksem
pler nævnes Lillebæltsbroen, Stor
strømsbroen og Oddesundbroen.

38/39
48/49
58/59
68/69
72/73

Motorafgifter i
mill. kr.

Vejarbejder
i mill. kr.

94
225
931
2939
4580

70
140
253
1375
1371

Motorafgifternes tårnhøje stigning
skyldes dels det hurtigt stigende bilantal, og dels den stadighårderebe
skatning al bilerne, og skønt der som
anført i afsnittet om Svendborg amt
er et stærkt stigende behov for vej
arbejde, har vejudgifterne siden om
kring 1968/69 været stagnerende.

Også Svendborg amt med sine
mange Øer deltog energisk i bro
bygningsarbejder. Den første bro
var Thurøbroen, som jeg projek
terede og førte tilsyn med for Thurø
sogneråd. Den åbnedes i 1934 og
har været et uvurderligt gode for
Thurø’s senere udvikling.

Det er helt uforståeligt i dag,
at bro, dæmninger og tilstødende
vejanlæg, i alt ca. 2 km, kunne ud
et hundre
føres for 150.000 kr.
Fra 1. april 1972 er statens refu de og femtitusinde
men det var
sion til afholdelse af kommunale naturligvis helt andre kroner, end
vejudgifter helt ophørt og erstattet dem vi har (mangler) i dag.
med bloktilskud, hvor vejvæsenet
Ved indvielsen al Thurøb roen
er placeret i kommunernes økono blev det sagt, at den næste brofor
mi sammen med en række andre bindelse måtte blive en bro fra Fyn
opgaver såsom undervisning, social til Tåsinge, men der var i Svendborg
udgifter, velfærdsudgifter og mange og på Tåsinge ingen brostemning
andre slags udgifter, og med den på daværende tidspunkt.
fart, som disse udgifter er steget
Derimod rejste der sig ret hurtigt
med i velfærds- og underkudssam en kraftig og energisk brostemning
fundet Danmark gennem de sidste på Langeland, og der blev nedsat
10 år, er der oparbejdet et valuta- et broudvalg med repræsentanter
underskud på omkring 30 milliar fra Svendborg Amtsråd samt Svend
der kr., som nu skal nedtrappes borg og Rudkøbing byråd, som alle
gennem en årrække.
rede i 1937-38 lod udarbejde et
Jeg vil herom nøjes med at sige, projekt til hele forbindelsen, og pro
at vejvæsenets guldalder forlængst jektet fik ministeriet for offentlige
—

—
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arbejders godkendelse i teknisk hen
seende uden at det dog dengang var
muligt at skabe det nødvendige
finansielle grundlag.
Efter afslutningen al den anden
verdenskrig rejste Svendborg amts
råd gentagne gange sagen påny, men
først i 1957 lykkedes det at få den
første bevilling til den korteste og
billigste strækning fra Tåsinge til
Siø.
Bevillingen var en normal 85%
vejfondsbevilling, hvor Svendborg
amt betalte de resterende 15% .Jord
arbejdet skulle udføres ved håndlæsning, og bro- og dæmningsafsnit
tet blev først åbnet 2. oktober
1960. Det kostede 8 mill. kr.
Jeg kan huske, at et hovedstads
blad skrev: Hvad skal man med en
bro på Siø, der bor kun 20 menne
sker.
Men for os gjaldt det om at kom
me i gang ud fra den sikre forvis
ning, at var vi først kommet til Siø,
skulle vi nok komme videre til Lan
geland.
Der var ingen mulighed for at få
vejfondstilskud til Langelands-af
vi fik bl.a. i ministeriet
snittet
besked om at Sallingsundbroen og
en eventuel bro til Fanø var priori
teret forud for vore broforbindelser.
Ved lov af 7/6 1958 om tilskud
til offentlige veje åbnedes der mu
lighed for en fortsættelse, såfremt
amtet ville betale 25% al udgifter
ne og nøjes med den normale vejrefusion på 75%, som faldt ganske
automatisk.
—
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Amtsrådet påtog sig at finansiere
Langelandsbroen på dette grund
lag imod at Langelænderne refunde
rede amtsrådet de 2/3 af de 25%
eller Ca. 2,6 mill. kr.
De langelandske kommuner var
straks villige hertil, og dermed gik
Langelandsbroen i gang.
Den åbnedes den 10. november
1962 og kostede Ca. 16 mill. kr.
Der var på daværende tidspunkt
19.000 mennesker på Langeland, og
betalingen af de 2,6 mill. kr. androg
Ca. 140 kr. pr. indbygger.
Jeg tror, at langelænderne vil er
kende, at det, de betalte til broen,
tjente de allerede det første år, den
var i drift.
Det var forfriskende at opleve
den beslutsomhed, langelænderne
udviste, og eksemplet smittede på
Svendborgsiden, hvor man enedes
om at betale de 25%, som ikke re
funderedes amtsrådet gennem mo
torskatterne med 10% til Svendborg
købstad 7,65% til amtsrådet og
7,35% til Tåsinge kommunerne.
Bro- og dæmningsanlæggene ved
Svendborgsund kostede ca. 27 mill.
kr. Den samlede broforbindelse FynTåsinge-Langeland kostede altså Ca.
51 mill. kr. Svendborgsundbroenåb
nedes i efteråret 1966.
Om den trafikale betydning af
Langelandsbroen havde jeg inden
min afgang i 1965 fremskaffet føl
gende oplysninger.
Året før broen kom, var der med
færgen overført 260.000 biler til og
fra Langeland. Det første år efter at
broen var åbnet passeredes den af
altså knap 3 gange
670.000 biler
så mange, men året efter var tallet
750.000.
Det siger noget om behovet for og
betydningen af de gennemførte broprojekter. Det har været en stor men
dejlig opgave at være leder af disse
store og interessante broanlæg, no
get som jeg ikke i min vildeste fan
tasi havde kunnet drømme om ved
min tiltræden i Svendborg amt i
1924, og det er vel grunden til,
at jeg nu kalder tiden for guldal
deren.
Amtets egen udgift til vejene lå i
mit sidste år 1964/65 på ca. 2,5
mill. kr. (total vejudgift ca. 17
mill. kr.).
—
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I de første 20 år jeg var her, blev
både
der lånt til alt nybyggeri
på sygehuse og veje.
Under krigen da byggeriet stagne
rede men indtægterne i øvrigt var
gode, betalte man gælden af og i de
sidste 20 år er alt nybyggeri betalt
kontant. De store broanlæg er altså
også betalt kontant.
Jeg kan ikke undlade at udtale
min respekt og beundring overfor de
mænd i amtsrådet, som stod bag
denne sunde og konsekvente økono
miske politik. Det er mig en stor
glæde at vide, at alt er betalt. Der
er ikke noget, der belaster den kom
mende generation eller hæmmer den
i at tage nye opgaver op.
—

Sognevejene
Gennem de første 30 år jeg var i
Svendborg amt, projekterede amts
vejvæsenet praktisk talt alle nye vejanlæg for sognerådene.
Både mine ingeniører og jeg har
med glæde og tilfredshed påtaget os
disse opgaver, og jeg tror, at glæ
den og tilfredsheden var gensidig.
Den derved skabte kontakt med
sognerådene var frugtbar for begge
parter. Jeg mener, at det er af aller
største værdi for en embedsmand at
arbejde i den nøjeste kontakt med
befolkningen og lære den smidighed,
som et godt samarbejde kræver.
Gennem mine sidste år ved vejvæ
senet tog udviklingen i sognekom
munerne en sådan fart, at vejvæse
net slet ikke kunne nå at betjene
dem alle, og det var en sorg for os
at måtte give helt eller delvis op på
dette område.
Jeg nævnede i begyndelsen, at jeg
i 1924 var eneste ingeniør ved vej
væsenet. Ved min afgang i 1965
var der 12 ingeniører foruden mig,
og vi kunne have brugt adskillige
flere, men vi kunne bare ikke skaffe
dem.
I dag er der masser af arbejds
løse ingeniører. Det er for mig næs
ten utroligt, at tiderne kan skifte
så meget på 10 år.
Amtsvejinspektorforeningen
Siden vejloven af 1867 har amternes ledende vejteknikere vel altid
haft en vis kontakt med hinanden,

men en nærmere og mere nødvendig
kontakt opstod først i begyndelsen
af tyverne med den stedse voksende
biltrafik og de deraf følgende svære
vejproblemer.
Da jeg trådte ind i foreningen i
1927 var den fast organiseret med
formand, bestyrelse og forskellige
udvalg til at tage sig af det mylder
af ukendte problemer, som meldte
sig.
Ingen af os havde erfaringer i,
hvorledes disse nye problemer skulle
løses, og det var af overordentlig
både personlig og samfundsmæssig
betydning af drøfte disse problemer
med hinanden og lære al hinanden.
Vi holdt lange møder mindst 2
gange årligt, og vi besøgte hinanden
og beså hinandens nye vejbelægnin
ger og lærte meget om både de gode
og de mindre gode sider ved belæg
ningerne.
Samarbejdet var både meget øn
skeligt og meget nødvendigt, og fore
ningen nød den største bevågenhed
og støtte fra amtsrådenes side.
Det hører derfor hjemme i en
artikel om det danske vejvæsen
at nævne amtsvejinspektørforenin
gens betydning og indsats for det
danske vejvæsens udvikling og triv
sel Efter at landet er omorganiseret
i nye storamter, er den tekniske or
ganisation omarbejdet på en sådan
måde, at amtsvej inspektørforenin
gen efter min formening er bragt
til opløsningens rand, men det øn
sker jeg ikke her at komme nær
mere ind på. I en omtale af amts
vejinspektørforeningen finder jeg det
på sin plads at nævne og takke pro
fessor H.H. Ravn, ikke blot for hans
store og fortjentsfulde indsats for det
danske vejvæsens udvikling og triv
sel, som leder al Dansk Vejlabo
ratorium og redaktør af Dansk Vejtidsskrift, men også for de mange in
struktive foredrag han har holdt ved
foreningens møder, og de mange dis
kussioner han på frugtbar måde har
deltaget i ved møderne.
Afslutning
Jeg har i det foregående været en
kort runde gennem mine 41 år i
amtsvejvæsents tjeneste.
Fortsættes side 116
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Af cizilingeniør Knud P. Danø, Holbæk

Nordisk Vejteknisk Forbund
I. N.VF’s forhistorie
N.V.F. fejrer den 19. juni 1975

sit 40-års jubilæum, idet forbundet
blev stiftet ved et konstituerende
møde i Stockholm på denne dato i
1935 i forbindelse med den »første
nordiske vejkongreso, hvortil var ind
budt af en svensk komité bestående
af Överdirektör N. Bolinder, byrå
chef A. Valzinger, civilingenjör E.
Paul Wretlind og civilingenjbr N. von

Matern, med sidstnævnte som gene
ralsekretær.
Jeg er blevet bedt om at skrive
om forbundet og har som grundlag
haft bl.a. kongresberetningerne og
».A V. F. ‘s historie indtil 1973« (268
sider), som forbundets udvalg nr. 10
med afdelingsingeniør E. Renstrup
som formand har udarbejdet og
som snart vil blive udgivet.
De internationale vejkongresser

var organiseret af »PIARC« siden
1908 (Paris), og ved den 4’ kongres
i Sevilla 1923 fandt de ca. 40 skan
dinaviske deltagere, at et samar
bejde dem imellem om fælles op
træden ved fremtidige internationa
le vejkongresser ville være af betyd
ning, ligesom et etableret samarbej
de om fælles vejspørgsmal i Norden
fandtes ønskeligt.
Allerede i august 1923 holdtes

3 ‘kongres. Ocervejirzs]sektør T J. Helsied taler d. 23/6 1946 i Skanse 6 på Dybbøl. Nærmest ham fra højre generaldirektør .N Bolinder, Soerige,
generaldirektør Aroo Lönnroth, Finland, vegdirektor A. Korsbrekke, Norge og vejdirektor G. 0. Zoéga, Island. rderst t.z. 17w. vegdirektor A.
Fot. K. P. Danø.
Baalsrud, Norge.
—
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velkendt af de studerende, som ofte
citeret i vejbygningsfaget.
Foredragene er optrykt i et sær
nummer al Dansk Vejtidsskrift, og
mødet er i øvrigt refereret i tids
skriftets nr. 3/1925.
Det er interessant læsning også
i dag, vejhistorisk set. Asfaltbeton,
cementbeton og chaussébrolægning
diskuteredes ivrigt. Jeg kan ikke
bare mig for at citere civ1ingenjör
E. Paul Wretlind fra Svenska Väg
föreningen for følgende: »Att en
ingenjör vid sina besiktningar fun
nit et antal dårliga våg-byggnader
behöver naturligtvis icke bevisa, at
dessa vägars konstruktionssät är orik
tigt. Det bevisar endast, at just
dessa vägar äro oriktigt byggda i
det ena eller andra avseendete. God
latin også i dag.
Ved den 7. Internationale vejkon
gres i München i 1934 blev 64 skan
dinaviske deltagere
Island var
ikke repræsenteret
ved »mund til
mund«-metoden på foranledning al
civilingeniør Axel Riis, Dansk vejlaboratorium, og civilingeniør 0.
Schwensen, Frederiksberg kommu
nes tekniske forvaltning, bragt sam
men til en middag på hotel Königs
hof den 8. september, hvori også
jeg deltog. Civilingenjör E. Paul
Wretlind, Sverige, blev valgt til ord
styrer, og der var enighed om, at
det nordiske samarbejde, der var
gået helt i stå, nu skulle søges
genoptaget under en ny organisa
tion til at varetage tilrettelæggelse
al nordiske vejmøder og vejbesig
tigelser samt til samordning af nor
disk deltagelse i de internationale
vejkongresser. Cheferne for vejforsk
nings-institutterne i Sverige og Dan
mark, Niels von Matern og Axel Riis,
påtog sig det videre arbejde. Ved
et møde i København sidst på året
1934 mellem svenske og danske
vejingeniører besluttedes det at gå
småt og forsigtigt igang. N. von
Matern lagde især vægt på betyd
ningen af nordiske vejmøder, me
dens Axel Riis også ønskede et in
timt samarbejde mellem fagfolkene
) Se svensk »Teknisk Tidskrift» hefte
at man kunne løse forskellige
for
Bolinder,
Niels
1923,
redaktør
38,
senere generaldirektör og medstifter
opgaver og undgå dobbeltarbejde.

konstituerende møde i »Den skandi
naviske vejkomité« (senere omdøbt
til »den nordiske«, i Gøteborg i for
bindelse med det »Nordiska Väg- och
J7attenbyggaremötet«*) efter at der for
ud var nedsat komitéer i Danmark,
Finland, Norge og Sverige. I Dan
mark bestod komitéen af den i 1922
af Dansk Ingeniørforening oprette
de »Den tekniske vejkomité«, der i
øvrigt i sig selv var særdeles aktiv
og bestod til den i 1930 afløstes af
Dansk vejlaboratoriums rådgivende
komité indtil 1950.
»Den nordiske vejkomité« bestod
af en repræsentant samt en supple
ant fra hver af de fire lande. Den
fik vist aldrig nogen betydning og
opnåede kun at holde 4 møder,
hvoraf det sidste, hvor Island blev
optaget som deltager, holdtes i for
bindelse med »Nordisk Vejmøde i
København« den 18. -20. maj 1925.
Komiteen enedes bl.a. om at und
lade fastsættelse af en fast turnus for
afholdelse af nordiske vejmøder.
Det nordiske vejmøde i Køben
havn, hvortil blev indbudt i Dansk
Vejtidsskrift nr. 2/1925 af en stor
dansk komité med minister for of
fentlige arbejder Friis-Skotte som
præsident og professor A. R. Chri
stensen som sekretær, havde Ca. 450
deltagere. Kaptajn Helsted var møde
kontorets chef og arrangør af en
udstilling af tegninger på Polytek
nisk Læreanstalt og af maskiner på
Rosenborg eksercerplads, og stude
rende, hvoriblandt jeg, fungerede
som marskaller. Mødet fejrede 150året for bygning af de første dan
ske hovedlandeveje under Marmil
lod’s ledelse. P. Le Gavrian, profes
sor ved Ecole nationale des Ponts
et Chaussées og generalsekretær for
»PIARGe, deltog som repræsentant
for det franske vejvæsen og holdt et
par af mødets 15 foredrag. Han var
indbudt af Rask-ørsted fondet til
at forelæse på læreanstalten, og var

at N.V.F.

) Se artikel af Axel Riis i »Stads- og
Havneingeniøren» nr. 6/1946.
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Den til indledning omtalte svenske
indbydelse til Nordisk vejmøde 1935

i Stockholm forelå, og der danne
des en dansk og senere også norske
og finske komiteer.*)
Det konstituerende møde for N. V. F.
fandt som nævnt sted den 19. juni
1935 ved et møde i »Svenska Tek
nologforeningen«, hvori deltog de
vejteknikere, der var samlet til den
1. nordiske vejkongres, som mødet
senere blev kaldt.
Vedtægter for forbundet blev ved
taget, og der nedsattes en interims
styrelse for året 1935 med överdirek
tör N. Bolinder, Sverige, som for
mand.
I løbet al efteråret 1935 og for
året 1936 stiftedes derpå afdelinger
i de enkelte lande.
II. N.V.F.’s Organisation
Nordisk Vejteknisk Forbunds love har
tid efter anden undergået nogle æn
dringer. Efter de sidst i 1953 ved
tagne fælleslove er formålet» at fremme
vejvæsenets udvikling gennem sam
arbejde mellem vejteknikere i Dan
mark, Finland, Island, Norge og Sverige,
hvilket bør ske blandt andet gennem
nordiske vejmøder samt udvalgsarbejde vedrørende almindelige eller
specielle opgaver«.
Der er udsigt til, at Færøerne i
1975 optages som sideordnet land.
Forbundet ledes af en forbundssty
relse bestående al formand, næst
formand og sekretær fra, hver af de
afdelingsstyrelser, der etableres i hvert
af landene. Ledelsen afforbundssty
relsen overgår ved årsskiftet nær
mest efter afholdelse af en vejkon
gres til afdelingen i det land, hvor
næste vejkongres skal afholdes.
Dette lands afdelingsstyrelsesfor
mand, næstformand og sekretær fun
gerer som formand, næstformand og
generalsekretær for forbundet og
forbundsstyrelsen.
nordiske vejtekniske møder
De
omfatter 1) Kongresserne, der op
rindelig fastlagdes til hvert 3. år,
nu hvert 4. år, nemlig midt mellem
de internationale kongresser, og som
afholdes på skift mellem landene.
2) Forbundsstyrelsesmøder mindst
én gang årligt, ofte hyppigere, og
3) Forbundsudvalgsmøder.
Hver afdeling har egne love og
træffer selv afgørelse om medlems
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Vil De være med til at
projektere sikkerhed i skoler,
på legepladser, gader og veje?

Sikristen springer ikke op ved overkØrsel.

Sikristen er bØrnesikret. Kan ikke åbnes uden specialværktøj.

Markedets eneste patenterede
rist med indbygget sikkerhed.

S ikristen har indbygget et ene
stående godt låsesystem. Der aldrig
svigter. Og som sikrer imod enhver
utilsigtet åbning.
Bl. a. fordi bØrn leger med ristene. Og
risikerer at falde i brØnden.
Det betyder sikkerhed i skoler, på legepladser,
gader og veje. Sikristen springer ikke op ved
overkØrsel. Og er i allerhøjeste grad cyklist
venlig i sin udførelse. Ristens specielle kon

struktion garanterer en altid
fejlfri funktion. Der iøvrigt også
sikrer at uvedkommende genstande
ikke kan nedkastes, og derved skabe
vanskeligheder ved rensningen.
Sikristens indvendige lysmål er: 30 X 30 cm.
Standardhøjde: 13
10
8 cm. Leveres na
turligvis også i Albertslund- og Frederiksbergmodeller efter opgave.
Egen lagerfØring
samt distribution sikrer en omgående levering.
—
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skab, der igen giver medlemsskab af
forbundet. I Danmark består afde
ungen efter love af 1954 (under
revision i 1975 bl.a. med udvidet
medlemskreds) af vejdirektoratet,
Danmarks tekniske Højskole og en
række relevante foreninger m.v. med
tilknytning til vejvæsen, og den le
des af en styrelse med en, evt, to,
repræsentanter for hver af institu
tionerne og sammenslutningerne.
Afdelingsstyrelsen vælger selv sin
formand, næstformand og sekretær
med ovennævnte funktioner i
forbundsstyrelsen.
Udvalgene oprettes efter forbunds
styrelsens beslutning. Efter de i 1962
reviderede retningslinier for udval
genes arbejde, består et udvalg af
afdelingsudvalg for hvert land, som
sammen danner forbundsudvalg.
Afdelingsstyrelserne udpeger med
lemmer af afdelingsudvalg og disses
formænd, medens forbundsstyrelsen
udpeger afdelingsudvalget inden for
et af landene til at være sammen
kaldende. Formand og sekretær i
dette udvalg er tillige formand og
sekretær i forbundsudvalget, der
under forbundsstyrelsens approba
tion fastsætter sit arbejdsområde.
Afdelingsudvalg samles mindst en
gang og sammenkaldende afdelings
udvalg mindst to gange årligt, me
dens forbundsudvalg træder sam
men efter behov, dog mindst hvert
andet år.
Der er detaillerede regler for de
forskellige udvalgs forpligtelser og
beføjelser. Forbundsudvalgene skal
således beslutte, hvad afdelingsud
valgene skal behandle, stille forslag
til forbundsstyrelsen om publicering,
stille forslag til spørgsmål, der skal
behandles på kongresserne, og ar
bejde for nordisk samarbejde ved
behandling af vejtekniske spørgsmål
på internationalt plan. Alle udval
gene skal til fastlagte terminer ori
entere »opad om arbejdet, afgive
ønskede udtalelser, studere og indsamle materiale og virke for ensar
tet tilpasning af indvundne erfarin
ger. Forbundsstyrelsen træffer afgø
relse om eventuelle offentliggørelser
af rapporter. Sådan har udvalgsar
bejdet ikke altid været organiseret,
men herom senere.
—
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Efter åbningen er der fremført
hilsner fra styrelsesformændene
i de gæstende
oftest vejcheferne
lande og i værtsiandet, hvorefter
der er holdt et hovedforedrag, tit
om værtsiandets vejvæsen, eller
eventuelt vist en speciel film (1957:
Nordens kontinentale vejforbindel
ser). De seneste år er der holdt
hovedforedrag om kongressens ho
vedtema: 1969 om vejenes samfunds
mæssige betydning, 1973 om trafik
og miljø.
Anden og tredje-dagene er derefter
helliget foredrag og diskussioner afviklet
med tidens bedste eksperter som ord
førere og med et fornuftigt emnevalg,
der afspejler, hvad der til enhver tid
er anset for vigtigst. Ofte er helt ny
7’kongres. Civilingeniör Pedro Hellström, Sve
teknik og nye synspunkter her bragt
rige, taler 17/6 1957 i restaurant »A4ercura,
København. å vers for damerne. Han havde
til torvs for første gang for et større
ved de fleste kongresser siden 1937 ho/dl festlige
nordiske vejteknikere.
antal
versificerede taler med musikledsagelse, ofte som
nogle af kongresserne har der
Til
fat.
referat fra mødet. J-fells/ràm døde i 1958
Vald. Vedel, Rungsted.
været arrangeret omfattende udstil
linger af maskiner, materiel, tegnin
Det er nu et fasttømret system,
ger og fotos, og i tilknytning til alle
der lægger vægten på arbejdet i de kongresser har der været afholdt
mange udvalg med et stort antal flere dages ekskursioner udover besig
tigelser og sightseeings på kongresmedlemmer impliceret.
Når jeg så udførligt har omtalt stedet.
Bortset fra kongressen i Danmark
N. V. F. ‘s hele organisatoriske op
bygning, skyldes det min tvivl om 1946, hvor knapheden var stor, har
der altid været ledsagende damer med,
de mange, ikke direkte implicerede,
for hvem der har været tilrettelagt
medlemmers viden herom.
særlige programmer.
III. De nordiske vejkongresser
Festlige stunder mellem forhandlin
har
gerne
ved siden af fagligt
Kongresserne er i årene 1935-73
været
samvær
med til at stifte og
afholdt i et antal på 11, idet der
styrke
mange
bekendtogvenskaber
på grund af krigen gik 9 år mellem
tværs
over
grænserne.
2. og 3. kongres.
Kongresbe retninger er kostbare at
Tidspunktet har altid været juni
måned og varigheden, med små trykke, men uden dem var indlægvariationer, 3 dages møde og 2-3 gene hurtig glemt og uden den værdi
dages ekskursion. Mønstret er altså i nutid og fremtid, de vitterligt har.
konstant, men indhold og organi De burde findes på ethvert vejkon
sation er ændret meget gennem åre tor.
Uden væsentlige ydelser og bidrag
ne.
Kongresserne er altid blevet åbnet fra værtsiandenes stater, amter,
kommuner, fonds, organisationer og
på højtidelig og festlig vis af fungerende
statsministre, udenrigsministre eller private sponsorer har kongresserne
trafikministre, ja i 1969 var H. M. ikke kunnet gennemføres.
Det er ikke muligt her at gå i
Kong Olav V af Norge til stede
ej heller med navne
detailler
som kongressens protektor.
De nordiske landes ambassadører men opstillingen i skemaet over emner
ikke ordret gengivne titler
og repræsentanter for myndigheder
nogen
og
kongresstatistik kan give et
r
og organisatione med tilknytning
stede,
til
tendenser og omfang.
været
begreb
om
til vejvæsenet har
musik.
Kongresserne er i stigende grad
og der har været sang og
—
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Kongressens emner

—

Vejenes tværprofiler
Vejbelægninger
Svensk vejvæsen
Konstituering af N.V.F.
Trafiksikkerhed
Bløde hængebroer
Norsk vejvæsen
Cementbetonveje.
Snerydning
Støvbinding af grusveje
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Krydsning mellem bane
Færdselstælling
Dansk vejvæsen
Cykle- og gangstier i egen tracé
Tværprofiler
og vej
Prøvemaskiner
Belægningsteknik
Vintervedligeholdelse
Belastning på broer og veje i Norge.
Storstrømsbro
Re
Bit. belægningsmasser
Bæreevne
Finsk vejvæsen
Jord
Vejbelægninger og trafikøkonomi
gionsplanlægning
arbejdsmaskiner.
Klæb
Vejafmærkning og trafiksignaler
Svensk vejvæsen
Cementbetonbelægninger
ning mellem bindemidler og sten
Stockholms tunnelbaner.
Hjulstabroen
Ruhedsmålinger
Trafiktæl
Traffic Engineering (USA)
Norske vejproblemer
Glatførebe
Forspændt beton (broer)
linger og -analyser
kæmpe I se.
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VinterPlenar- og gruppemøder m. 7 emner: Vejplanlægning
Køretøjers placering i tvær
Oliegrusveje
vedligeholdelse
Vejæstetik.
Betonveje
profilet
Vægtbestemmelser
Bæreevneproblemer
Vejplanlægning
Finsk vejvæsen
Vejstandard, kapacitet
Oliegrusveje
Sikkerhed i vejtrafik
og trafikøkonomi.
2 plenar- og 4 sektionsmøder m. emner: Ra
Sveriges veje
Optimal vejudformning transportøko
tionelle byggemetoder
Komprimering og kontrol ved jordarbejder
nomisk set
Stabiliserede bærelag
Fotogrammetri og databehandling
Vejplanlægning i byer— Rapporter fra 12 N.V.F.-udvalg.
2 plenar- og 7 sektionsmøder m. emner: Vejenes samfunds
Isolering af veje
Vejplanlægning
mæssige betydning
AkselTrafikdifferentiering
Pigdæk
Trafikundersøgelser
Planlæg
Støj og udstødningsgas
tryk og køretøjslængder
»Slik gør vis (6 korte indlæg
ning og opfølgning af vejanlæg
2-dages udvalgsmøder, rapp. fra 14 udv.
og film)
2 plenarmøder: Trafik og miljø + 2 lysbilledforedrag: Æste
tiske betragtninger vedrørende veje i landskab og byer.
6 sektionsmøder med tilsendte rapporter, 2-3 indledere hver
Sek
og opdeling i 4 grupper pr. sektion med gruppeledere
Forelæg
tionsmøder med rapportgennemgang og diskussion
Kongresbedøm
gelse af sektionernes arbejde i plenarmøde
melse ved 4 styrelsesmedlemmer. Emner: Trafikøkonomi i sam
Vejplan og vejbyg
fundsmæssig og miljømæssig henseende
Belast
Vejdatabanker
Normarbejde
ningsprocessen
Miljøvenlig anlægsvirksomhed og ved
ningsforudsætninger
14 rapporter forelagt af 12 indledere, 59 har
ligeholdelse.
fungeret som gruppeledere og sekretærer, rapporterne delvis
N.V. F.-udvalqsrapporter, 2 dages møder forud for kongressen.
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Østre Finland
(180 delt.)

Med skib Oslo—
Bergen, derfra via
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og til Stenungsund
pr. bus og skib
Hardanger
(ca. 220 delt.)

Oslo, Telemarken,
Bergen, Oslo m.
bus, skib og tog
(263 delt.)
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Jylland (232 delt.)
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Lillebæltstur
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Udstillinger

Vejmaskinud
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Vejudst., i 6
St. m. plancer,
fotos og model.

»Våg 65s (vej
mask.), N.V.F.
udstilling, Gø
teborg stads
udstilling
»Veg 69s (vej
mask.), N.V.F.
udstilling m.
fotos, tegnin
ger og model
ler
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7’kongres. De nordiske vejdirektører å Himmel
bjerget d. 22/61957. Fra venstre: 5. Jåhans
son, Island
A. Kuusisto, Finland
K
Bang, Danmark
IC G. Hjort, Sverige
Th. Baeker, Norge —fat. Vald. Vedel, Rung
sted.
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baseret på det løbende udvalgsar
bejde indenfor N.V.F., og ved de
senere kongresser er der mundtligt
eller skriftligt fremlagt rapporter fra
udvalgene, dog endnu ikke fra 11.
kongres i Danmark, hvor 2 dages
udvaigsmøder gik forud. Indtil 11.
kongres har de allerfleste diskussions
indlæg været forberedte og ofte
særdeles fyldige supplementer til
hovedforedrag, så emnerne er be
lyst fra alle lande. Den 11. kongres
har gennem sin ændrede opbyg
ning, foruden en stor bearbejdet
stofmængde, givet alle kongresdel
tagere lejlighed til aktiv medvir
ken. Tidnød har der været, og for
men har, bortset fra de vigtige
plenarmøder, givet specialerne vind
i sejlene i modsætning til tidligere
kongressers mere alment orienteren
de emnevalg. For den, der vil læse,
når kongresberetningerne udkom
mer, er stoffet dog vidt nok.
Det bliver spændende at se, hvil
ken konklusion af forsøget, styrelsen
drager ved tilrettelæggelsen af frem
tidige kongresser. Formen kræver
et stort forarbejde af mange impli
cerede, og det kanmåskeblivesvært
at få »officials’s nok.
Man vil bemærke, at der ikke
har været afholdt kongresser i Is
land, hvilket skyldes transport- og
lokaleforhold. I stedet har forbunds
styrelsen efter gentagne indbydelser
fra den islandske afdelingsstyrelse
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Under krigen gik der mere end
6 år mellem styrelsesmøderne, når
bortses fra et møde i Stockholm i
1941 uden repræsentanter fra Norge
og Island, men der fandt dog nogen
korrespondance sted mellem afde
lingerne, og i de enkelte lande
kunne disse og udvalgene fungere i
begrænset omfang.
IV. Styrelserne
Det første forbundsstyrelsesmøde
det 5. i rækken
krigen
efter
Afdelingsstyrelsernes aktivitet har fra
allerede i
i
København
fandt
sted
år til år været meget varierende
efter
omstændighe
1945,
oktober
afhængig
også landene imellem
af varetagelse af opgaver tildelt af derne uden repræsentanter fra Fin
forbundsstyrelsen og af egne akti land og Island. men med medlem
viteter, herunder forberedelse af mernes og gæsternes fruer indbudt,
henvendelser til forbundsstyrelsen, så det blev en stor oplevelse for
f.eks. angående nedsættelse af ud deltagerne. Det var ligesom en ny
start, der fandt sted, og man lagde
valg eller angående organisations
spørgsmål. I perioden før afholdelse dristigt op til kongres allerede i
af en kongres har afdelingsstyrelsen 1946 på trods af mange hindringer.
i kongreslandet altid haft meget og
Et andet for nogle danske særlig
tidkrævende arbejde med tilrette
bemærkelsesværdigt styrelsesmøde
læggelse og gennemførelse af kon fandt sted i 1948 på hotel »Nøsene
gressen.
i Norge med direktør B. L. Corvin
Forbundsstyrelsen har i de første 40
som vært, idet der forinden med
år holdt rundt regnet 50 møder, ham som arrangør var tilrettelagt
som regel flere op til kongresårene,
en 10 dages pragtfuld studierejse i
of
i
Island
fra
Norge for ca. 20 danske amtsvej
møderne
og bortset
Ingen, der deltog deri,
inspektører.
test holdt i de for tiden ledende
norske hjertelighed
den
glemmer
landes hovedstæder. Almindeligvis
norske
natur.
den
og
har afdelingsstyrelserne i værtslan
I næsten alle møder i forbundssty
det været indbudt til dele af mødet,
har udvalgsspørgsmål været på
relsen
og har deltaget i de foredragsmøder
tapetet, det være sig godkendelse
m.v. og i de ekskursioner, der tit
har været tilrettelagt i forbindelse af nye udvalg, fastlæggelse eller æn
dringer af arbejdsprogrammer, armed mødet.

siden 1958 fire gange holdt sine
møder i Island, oftest tilknyttet om
fattende ekskursioner over hele lan
det. Det har været meget store op
levelser, som andre medlemmer des
værre har været afskåret fra, men
som dog har virket til gunst for
fællesskabet indenfor forbundet.

—
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9. kongres (1965) forelagdes rappor
ter fra udvalgene mundtligt og tryk
tes, medens der ved 10. kongres
(1969) holdtes udvaigsmøder før
kongressens åbning, og rapporter
tryktes i beretningen.
I forbindelse med drøftelser om
P.R.-virksomheden blev det senere
vedtaget, at rapporter over udval
genes arbejder i de respektive 4
års-perioder skulle medtages i kon
gresrapporterne. Uanset dette fin
des de beklageligvis ikke i rappor
ten for 11. kongres (1973) i Køben
havn. Nogle forelagdes dog trykte
på kongressen og er for omfattende
til genoptrykning.
Et andet stående emne ved sty
relsesmøderne har naturligvis været
kongresserne, der allerede er omtalt
foran, dels de enkelte kongressers
indhold, dels principper for deres
organisation, herunder udvalgsind
flydelse og opdeling i plenar- og
sektionsmøder, først bragt på bane
i 1956 for at inddrage flere medlem
mer i aktiv medvirken.
Om fælles nordisk repræsentation
De enkelte udvalgs arbejdsområ i »PIARC« ‘s styrelse og tekniske
der fastlagdes efterhånden i årene komiteer er der gennem årene truf
fra 1963-69.
fet beslutninger, og 1965-70 har
Betydningen af udvalgenes arbej man uden positivt resultat under
de og deres rapporter til kongres søgt muligheden for en ændring og
serne blev stedse fremhævet, og ved rationalisering af de internationale

bejdets skiftende, til tider manglen
de, effektivitet o.s.v.
De første 3 udvalg blev nedsat
allerede ved første styrelsesmøde i
1936, og inden krigens udgang i
1945 var der nedsat i alt 9 udvalg.
Der skete bestandig ændringer, og
i 1973 var 15 udvalg i virksomhed,
medens 4 tidligere udvalg var ned
lagt.
I årene 1954-58 drøftedes uden
resultat danske ønsker om og forslag
til reorganisation af udvalgenes ind
deling og bedre fordeling af op gaver
ne på de enkelte udvalg, men i 1962
vedtoges et svensk forslag, hvorefter
udvalgene opdeltes i 5 grupper, i
1969 ændret til 6 grupper:
1. Administration, økonomi, finan
ciering og historie med 4 udvalg.
2. Vejprojektering med 4 udvalg.
3. Vejbygning og vejmaterialer med
3 udvalg.
4. Vejvedligeholdelse medl udvalg.
5. Trafik og trafiksikkerhed med 2
udvalg.
6. Broer og færger med 1 udvalg.

kongresser. De fælles indlæg fra
N.V.F. til de internationale kon
gresser er aldrig blevet til noget,
men en koordinering af indlæg fra
de forskellige lande har i begrænset
omfang fundet sted.
V. Udvalgene
Det vil føre for vidt her at gå ind
på de enkelte udvalgs arbejde, der
fylder over 100 sider i »N.V.F.’s
historie indtil 1973«, men eksempelvis
skal nævnes 2 udvalg i hvis arbejde
jeg har været impliceret gennem
mange år indtil,1965.
a. Udvalg nr. 32, nu benævnt »Be
tonbelægninger og cementbundne bære
lagn, tidligere flere andre navne,
blev nedsat i 1938 med Dan
mark som sammenkaldende land
indtil reorganisation i 1965, hvor
efter Norge var ledende.
Efter at det danske udvalg i
1940 havde udarbejdet og trykt
Foreløbige retningslinier for ud
førelse af betonvejes, og Sverige
i 1947 havde udgivet egne »Ar
betsbeskrivningar för belägnin
gar av cementbetongr, udgav
forbundsudvalget i 1956 efter
intenst samarbejde afdelingsud
valgene imellem fællesnordiske ret

ningslinier (revideret 1963). Senere
har de enkelte afdelingsudvalg
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(den danske afdelingsstyrelse, danske udvaigsmedlemmer og embedsmænd fra overvejin
Fællesstyrelsens møde d. 4/10 1945. Styrelsen med gæster
spektoratet) i bispegården i Kbh., hvor overvejinspektoratet da havde til huse.
Siddende, fra venstre til højre.’ Kaptajn I. Bengt, Professor P. E. Raaschou, Civilingeniør Axel Riis, Overingeniør JV’iels von )vlatern, Stockholm,
Kommuneingenier, senere Vejdirektor, Karl Olsen, Oslo, Generaldirektør jViels Bolinder, Stockholm, Oveivejinspektor T. J. Helsted, Vejdirektor
Arne Korsbrekke, Oslo, Direkto’i Majer Agne Sandberg, Stockholm, Direktør, Ingeniør B. L. Coiwin, Oslo, Professor A. R. Christensen, Amts
Stdende fra venstre til højre: Politiingeniør Jørgen Voltelen, Civilingeniør Viggo
vejinspektør A. Kjærgaard, og Civilingeniør .7’f. T Rasmussen.
Sthyr, Amtsvejinspektør K. P. Danø, Civilingeniør Gregers Jensen, Kontorchef E. Simoni, Stadsingeniør V A. Westergaard, fhv. Arntsuejinspek
tør S. Ellert, Civilingeniør Ejnar Thorsen, Afdelingsingeniør Jens Johansen, Amtsvejassistent A. E. .7Vïelsen, Afdelingsingeniør E. Clausen, Stads
Foto.ABC-foto, Kbh.
ingeniør L. Malchow-.Møller, Civilingeniør A. 0. Malvig og Civilingeniør Ejnar Egebo.
—

—

—
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Nye veje med Pankas

FABRIKEN

PANKAS
Hovedkontor: Roskildevej 150, 2620 Albertslund. Telefon: (01)646200
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Bliv dygtigere
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Deres specialviden er Deres bedste salgsvare

Ajourfør Deres viden på byggesektorens forskellige områder.
Abonnementsbladene fra Byggebladsgruppen, Teknisk Forlag,
holder Dem hele tiden a jour med den seneste tekniske og
økonomiske udvikling inden for netop Deres felt.
Vælg mellem:

Moderne Jordflytning
og anlægsteknik

Byggeindustrien

Dansk Vejtidsskrift

Behandler især det industrielle og
avancerede byggeri. Orienterer om
byggeforskning, eksperimentbyggeri,
produktudvikling og nye byggeme
toder.
Format A4.
Pris kr. 156,OO+moms for 12 numre.

Behandler områderne vejbygning og
trafikteknik, forskning og metoder.
Bringer de nyeste informationer, vur
deringer og betragtninger fra indog udland.
Format A4.
Pris kr. 112,OO+moms for 12 numre.

Stads- og havneingeniøren

Vand

VVS

Behandler det kommunaltekniske
område. Orientererer om egns- og
byplanlægning, havne- og vejbyg
ning, kloakering, spildevand og re
novation.
Format A4.
Pris kr. 112,OO+moms for 12 numre.

Et tidsskrift for vandkvalitet. Belyser
samfundets vandforureningsproble
mer gennem videnskabelige og tek
niske artikler på en saglig måde.
Format 25X 17,5 cm.
Pris kr. 60,OO+moms for 4 numre.

Behandler VVS branchens særlige
problemer. Orienterer om udviklin
gen på de sanitær-tekniske og kli
mamæssige områder samt om bran
chens nyheder.
Format A4.
Pris kr. 120,OO+moms for 12 numre.

Hurtigt

—

Behandler jordflytningsbranchens
teknik og praktiske spørgsmål. Brin
ger tests af nye maskiner og orien
terer om reparation og vedligehol
delse af materiellet.
Pris kr. 90,OO+moms for 6 numre.

nemt:

Ring til abonnementsekspeditionen på telefon (01) 21 6801 og
rekvirér prøveeksemplarer eller bestil Deres abonnement(er)
med det samme.
—
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hver for sig suppleret og udvidet » Vägbyggnadsprocessen i Norden«, der
retningslinierne efter nationale blev forelagt og diskuteret ved kon
gressen samme år.
forhold.
Et udvalg om » Optimale Vejinve
Forbundsudvalget afholdt i
1962 en større konference på steringer« (Sverige sarnrnenkaldende)
Voksenåsen i Oslo, i 1966 en skyldtes en henvendelse fra » Nordisk
konference i Falsterbo i Sverige interimskomité for samordning af
(begge i samarbejde med udvalg transport-forskning«. N.V.F. havde
nr. 30) og i 1970 en konference ikke ressourcer til at gennemføre et
i Aulanko i Finland, der alle større forskningsarbejde, men ud
var meget nyttige og interes valget blev nedsat i 1959 til rådgiv
sante, og hvis omfattende indlæg ning, og det sluttede med et svensker publicerede. Videre har der norsk samarbejdsudvalg.
En ny form for udredninger præ
været arrangeret studierejser til
England og Schweiz, og fremti steredes i 1969 af den norske al
dig påregnes en nordisk konfe delingsstyrelse, der til kongressen i
rence om betonbelægninger og Norge fremlagde en udmærket af
cementbundne bærelag hvert 4. handling om » Vegens samfundsmesszge
år. Alt i alt et til de fleste tider betydning« udarbejdet al det norske
»Trarisportøkonomisk institute på
stærkt arbejdende udvalg.
bestilling fra afdelingen og brugt
b. Udvalg nr. 40, nu benævnt »Vej
som tema for kongressen. Det går
vedligeholdelse«, men fra starten
naturligvis hurtigere med heltidsi 1941 indtil 1968 under finsk
brug af professionelle forskere end
ledelse var det » Vejenes vedligehol
med de tungt arbejdende udvalg.
delse og vejtrafikens opretholdelse om
Også en i 1971 nedsat ad hoc
vinterenx man beskæftigede sig
komité for miljøværn med kun 5 med
med, delvis med forskning og
lemmer, en fra hvert land under
forsøg i de enkelte lande med
norsk formandsskab og med norsk
i marken og på
sneplove
sekretær, er en nyskabelse, der alle
prøvebaner samt ved modelfor
rede til kongressen i 1973, som
snefræsere, sneskærme,
søg
havde trafik og miljø som emne,
radioforbindelse, glatførebekæm
fremlagde en foreløbig rapport ud
pelse, pigdæk o.s.v.
arbejdet al de norske, finske og
Der holdtes interessante mø
svenske medlemmer og med litte
der, fra 1948 i Finland, Sverige
raturoversigt fra disse lande.
og Norge med bl.a. besigtigelse
af forsøg betinget af vinterklima,
men også et enkelt i Danmark.
VI. Publikationer
Arbejdet var intenst og samvæ
Der foreligger 2 serier N.V.F.-pub
proto
foreligger
ret festligt. Der
nemlig Kongresserien med
likationer,
har
der
og
koller eller rapporter,
ninger og 2 sær
11
kongresberet
de
givetvis fundet en nyttig spred
,
samt
afhandlinger
Rapportserien,
lige
også uanset
ning af viden sted
rter
udvalgsrappo
17
omfatter
der
de store klimatiske forskelle.
siden
seriens
Virksomheden efter ændring fra i alt 5 af udvalgene
til »Vejvedligeholdelse< under start i 1964.
Videre en række referater, protokol
svensk ledelse omtales ikke her.
fra
i alt 38
ler eller rapporter
Tilsvarende kunne fortælles om forbunds- eller afdelingsudvalg, som
mange andre aktive udvalg, f.eks.
udenforstående vil have svært ved
det i 1936 startede om »Bituminose at finde frem til, selv om de kan
bindemidler og belægninger« (Danmark
omfatte vigtige udredninger, anvis
sammenkaldende) med regelmæs ninger og retningslinier.
Der synes at foreligge et behov for
sige drøftelser, eller det i 1962
nedsatte udvalg om »Administration optrykning i kongresberetningerne
og arbejdsorganisation« (Sverige sam al litteraturfortegnelser udover den
menkaldende), der i 1973 udgav sædvanlige opregning alene al ud
sin meget omfattende afhandling givne kongresb eretninger.
—

—

—

—

Dansk Vejtidsskrift nr. 6

.

1975

—

VII. Slutning
Der er god grund til athylde N.V.F.
for forbundets virksomhed gennem
de forløbne 40 år. Forbundet har
været et nyttigt værktøj for udvik
ling og koordinering al vejvæsenet
indenfor de nordiske lande, og det
har fremmet fællesskab og kamme
ratskab mellem mennesker indenfor
sit område, det være sig i snævre
forsamlinger og ved store møder.
Vejvæsenets emnekreds er vokset
meget gennem de 40 år og forbun
det har løbende taget nyt stof ind i
arbejdet og dermed spredt viden
hurtigere og blandt en større part af
vejbyggerne end muligt uden
N.V.F.
Det er også et stigende antal med
lemmer, der gennem øget og fastere
planlagt udvalgsarbejde er involve
ret i arbejdet, og dermed har fået
større glæde af forbundet.
Men det store antal af medlem
mer, der udenfor kongresserne ikke
er direkte engagerede, trænger til
løbende information om pågående
og fuldbragt virksomhed, og heri
må der ligge påtrængende opgaver
for forbundsstyrelsen og afdelings
i hvert fald i Dan
styrelserne
mark, og f.eks. gennem nærværende
tidsskrift.
Efter sagens natur må forbundet
være et ret tungt og langsomt vir
kende apparat, men det har ikke
været stillestående, og der må fort
sat løbende justeringer af arbejds
formen til.
Jeg nærer tiltro til, at N.V.F. vil
få stigende betydning både for det
nordiske samfund som helhed, for
de enkelte deltagerlandes vejvæse
ner og for medlemskredsens enkelt
personer.
Jeg ønsker forbundets styrende or
ganer held og lykke til fortsat at
fremme enhver bevægelse i denne
retning.
—

NYT FRA AMTSVEJ —
INGE NIØRFORENINGEN

25 års jubilæum
Distriktsvejingeniør Peter Nielsen,
Storstrøms amtsvejvæsen, har 25 års
jubilæum den 1. juli 1975.
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Hovedlandeveje i Frederiksborg
Amt åbnet for færdsel i året 1775
Blandt de administrationsområder,
der ved forordningen af 1841 blev
overdraget de nyoprettede amtsråd,
var vejvæsenet et af de mest bety
dende.
I den første egentlige vejlov af
13. december 1793 foreskrives nær
mere regler for vejvæsenets admini
stration. Vejene var inddelt i 3
klasser: Hovedlandeveje, mindre
landeveje og biveje.
Hovedlandevejenes anlæg og ved
ligeholdelse var henlagt under staten
og administredes af ingeniørkorp
set, idet det dog ved forordningen
af 1841 blev bestemt, at 1/3 af ud
gifterne skulle udredes af amtets
købsteder og landdistrikter i fore
ning.
Vejloven af 21. juni 1867 afløste
forordningen af 1841 og amtsvej
væsenet blev herefter et rent kom
munalt anliggende, dog at ministe
riet for offentlige arbejder fører et
almindeligt tilsyn med, at amtsrå
dene holder landevejene i tilbørlig
stand.
I en af ministeriet affattet gene
ralrapport over Danmarks landeve
je for årene 1868-71 gives følgende
beskrivelse af bl.a. hovedlandeve
jene i amtet:
»Af amtets 42.647 mii landeveje
hører landevejen nr. 2 fra Helsing
ør til Københavns amtsgrænse ved
Rudeskov og landevejen nr. 9 fra
Fredensborg til vejen nr. 2 ved
Brønsholm, tilsammen 4.981 mil til
de tidligere hovedlandeveje. Disse
er fuldstændigt chausserede med
paklag og sliddække, med en vejbredde af 21 alen og en 9 alen
bred kørebane.
De vedligeholdes med stenlag efter
nybelægningssystemet og holdes der
ved i fortræffelig stand. Dog må her
ved bemærkes, at disse landevejes
betydning for den store frekvens,
siden den nordsjællandske jernbane
114

er anlagt, betydelig er aftaget og at
sliddet på kørebanen i det hele taget
kun er ringe.«
I jan. 1919 blev jeg ansat som
vej assistent i amtsts 1. vej distrikt,
hvor bl.a. de to omtalte hovedlan
deveje er beliggende.
Efter omtalte generalrapports
fremkomst, havde amtet derfor ikke
gjort meget ved vedligeholdelsen i de
forløbne ca. 50 år, den ca. 5,5 m
brede kørebane var på sine steder
slidt helt ned til paklaget og man
havde med en kun ca. 4,0 m bred
kørebane midt i arealet, søgt at be
vare en nogenlunde farbar bane.
I betragtning af at de fleste fly
belægningsarbej der udførtes ved
hjælp af hestedrevne sten- eller
jerntromler og ved flyttelige vejbukke, som kunne regulere trafikken
i de baner man ønskede og herved
give kørebanen sin endelige kom
primering, var disse marcadarmise
ringer meget fine.
Den tiltagende motorfærdsel efter
1. verdenskrig krævede helt andre
kørebanebelægninger og tværprofi
ler.
Vej nr. 2 fra amtsgrænsen ved
Rudegaard til Hørsholm blev køre
1. halvdel af 1920 belagt
banen
med en 5,0 m bred chaussebrolæg
ning, af runding 1:50. Efter vejin
spektør Kjærgaards og min opfat
telse, ville belægningen være tids
svarende mindst 50 år frem i tiden.
Nå! vi blev klogere, til vor und
skyldning tjener bl.a. at største til
ladte hastighed for motorkøretøjer
var 60 km/t.
Chaussebrostenene er forlængst
pillet op igen og erstattet med dob
belt så bred kørebane, belagt med
mere trafikvenrig belægning.
Vej nr. 9 Brønsholm-Fredensborg
var i 1919 ganske særligt forsømt.
Bordurstenene ragede 5-10 cm op
over den nedslidte kørebane og her
og for resten også på vej nr. 2 gik

man igang med »optagning af bor
dursten«, som det hed i vort over
slag. Stenene blev ved håndkraft,
nybelægningsskærver
til
slået
(7/4”); senere blev dog anskaffet
en stenknuser, trukket af et lokomo
bil.
Den nylagte kørebane fik en bred
de af 5,0 m og blev derefter overtjæret med rå gasværkstjære, der
indeholdt meget store vandmæng
der (20-30%). Overtjæringen var på
krævet mindst en gang årlig, og da
den foregik med mandskabstrukken
tjærekoger, med en enkelt sprede
dysse og den nybelagte kørebanes
rengøring foregik ved hjælp af alm.
gadekoste, kunne tre mand højst
udføre 200 ib. m. overfladebehand
ling pr. dag. Det var dengang!
Senere udvidede man kørebanen
til 7,0 m. og med mere permanente
desuden anlagdes
belægninger,
langs kørebanen i begge vejsiderl,5
m brede »cykelstriberx som vi kald
te dem. Vistnok dengang en uartig
betegnelse i vejdirektoratets øren.
Denne ca. 10,0 m brede kørebane
er gennemgående i det nuværende
profil.
I en beretning om vejtider som
amtsvejinspektør Kjærgaard, skrev
i 1942, står der bl.a.: »I 1892 på
begyndtes en træplantning pa am
tets veje, desværre har anbringelsen
af ledningsanlæg, samt de senere
års omfattende udvidelse af landeve
jene medført at den udførte træplantning efterhånden bliver fjernet.
En træplantning langs vejene giver
en særlig hygge over landskabet og
det bør blive en af den kommende
tids opgaver at søge tilbagebragt
nye beplantninger langs landeveje
ne «
Træplantningen langs landevej
nr. 9 er af trafikale grunde forlængst
ryddet og nogen nyplantning vil for
mentlig ikke finde sted.
På grund af de store motorvejs
.
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Mindeord
Spredte betragtninger af A. E. Nielsen

arbejder omkring Brønsholm er der
sket så store forandringer i terræn
net, så den smukke og karakteristi
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ske tilslutning mellem de to hovedlandeveje ved vejgaflen ved Brønsholm desværre nu ikke findes mere.

Søndag den 27. april 1975 døde
vejingeniør Vilhelm Visby Ørum
på Næstved centralsygehus i en
alder af 66 år.
Vilhelm Ørum var født den
18. oktober 1908 iJægerspris, og
efter sin uddannelse i maskinbran
chen med påfølgende studieår tog
han i 1933 eksamen fra Køben
havns Maskinteknikum.
Det var i disse år svært at få
beskæftigelse, men efter forskel
lige job’s ved bl. a. stenindustrien
og papirfabrikkerne blev V. Ørum
den 1. juni 1946 ansat som vejas
sistent ved daværende Præstø
amts vejvæsen.
Vilhelm Ørum var trods sin
maskinuddannelse endt som vejtekniker, og var igennem de knap
29 år ved amtsvejvæsenet blevet
kendt som en vejbygger, der med
nidkærhed gik op i sit arbejde.
På sin færden rundt i distriktet
delte Ørum ud af sin kendte
blanding af hyggelig passiar,
»fandenivoldsk sarkasme« og nød
vendige ordrer eller skældud.
V. Ørum har igennem de man
ge år været et agtet og velset
medlem af Dansk Amtsvejingen
iørforening og har igennem de
sidste 15 år været revisor i fore
ningen.
I de forløbne 29 år er meget
ændret indenfor amtsvejvæsenets
administration og ikke mindst in
denfor det amt, hvor Ørum vir
kede. Disse store ændringer i for
hold til administrationen og kom
munerne i al almindelighed
kunne undertiden gøre Ørum bit
ter og skuffet, men trods dette
lærte alle medarbejdere og kolle
ger ham at kende som en mand
med gode og dybe rødder i vejadministrationen, og med et godt
forhold til sine vejmænd og med
arbejdere, og vi vil herudfra be
vare mindet om en god, venlig
og målbevidst kollega.
Æret være hans minde.
N. P. Kjær/ Gunnar Jensen
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Erindringer fra N.V.F.’s
stiftende møde i Stockholm
18.-22. juni 1935
AfA. E. Nielsen
Flere danske ingeniører var meget
interesserede i et nordisk vejforbund
og på en vejkongres i München af
talte man med ingeniører fra de øv
rige nordiske lande at søge dannet
et sådant forbund og mødet i Stock
holm blev arrangeret. Fra Danmark
var det ganske særligt kommunein
geniør Westergaard, Gentofte, in
geniør Viggo Styhr, Dansk cement
Central, ingeniør A. Riis, Vejlabo
ratoriet og amtsvejinspektør A.
Kjærgaard, Frederiksborg Amt, der
gik ind for dannelsen af forbundet.
Kjærgaard og Riis bad mig møde
dem for at høre hvordan amtsvej
assistentforeningen (nu amtsvejin
geniørforeningen) ville stille sig til
mødet i Stockholm. Jeg var mere
end begejstret og resultatet blev da
ogsä at ialt ti af foreningens med
lemmer mødtes i Stockholm til det
stiftende møde, hvor mere end 250
vejinteresserede fra alle de nordiske

lande havde givet møde, heraf alene
fra Danmark 61, hvoraf 15 var da
mer.
Mødets program var i korthed:
18.6. Statsrådet H. Leo åbnede mø
det. Overdirektør N. Bolinder
»Svensk vejvæsen«. Ing. N.
von Matern: »Synspunkter
ved valg af vejbelægninger.«
19.6. Dannelse af nordisk vejteknisk
forbund. Ing. E. Nordendahl:
»Vejenes tværprofile.
20.6. Vej- og brobesigtigelse i Stock
holm.
21.6. Vejbesigtigelse: Stockholm,
Uppsala, Talum.
22.6. Videre til Rättvik hvor mødet
sluttede.
Vi var ganske sikkert mange der
ved dette første møde i N.V.F.
vandt venner og kammerater for li
vet. For mit eget vedkommende
har jeg lyst til at nævne navne,
der for mig har betydet så meget,

ikke alene som venner, men også
som kammerater der altid var til
rådighed med teknisk hjælp når
man bad om det.
Jeg nævner i flæng:
Vejdirektør Zoega, Island
Ingeniør Junttila, Finland
Ingeniør W. A. Starck, Finland
Ingeniør Berg, Asker, Norge
Ingeniør Brudal, Mos, Norge
Ingeniør Corwin, Oslo, Norge
Ingeniør Grøsted, Stavanger, Norge
Ingeniør Saxegaard, Fjelhammers
brug, Norge
Ingeniør Augustusson, Malmø, Sve
rige
Overdirektør Bolinder, Stockholm,
Sverige
Ingeniør E. Heilstrøm, Stockholm,
Sverige
Ingeniør Høcbert, Göteborg, Sve
rige
Ingeniør Kullberg, Stockholm, Sve
rige
Ingeniør W. von Matern, Stock
holm, Sverige
Vägingeniør Wolff, Lulleaa, Sve
rige.
Mange af de ovennævnte er des
værre ikke mere, men det nære
samarbejde, der var mellem os fra
1935 vil jeg håbe kanprægeN.V.F.
også i fremtiden.

Stribemalingens sammensætning
fra hele landets forbrug for at gøre
tallene markante, fylder malingen
af type A i 20 liter spande i alt
33,300 sådanne, mens type B i
fylder
spande-størrelse
samme
ekstra
spande
38.300 spande. 5.175
som dels hver har kostet ca. 5 kr.
eller ialt 25.875 kr. dels skal trans
porteres, hvilket svarer til lasten på

8 store lastvogne med anhænger og
endelig skal destrueres ekstra.
En grundig gennemgang afudgif
terne til vejafstribning kan give
effektive besparelser. I Sverige har
man f.eks. erkendt emballagens og
transportens prisfordyrende indfly
delse. I specielle containere med

Vejvæsenets guldalder
Det har været rige og lykkelige
arbejdsår.
Jeg har stedse søgt at tage arbej
det og de besværligheder, der følger
med godt humør, og jeg
med
har fået en dejlig stimulans hertil
i et godt og frugtbart samarbejde.
Jeg kan takke for godt samarbejde
til mange sider, men det gode sam—
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Fortsat fra side 101

1000 liter maling køres der i pendulfart mellem fabrik og sprøjtemaski
ner på landevejen.
Området bør gennemarbejdes så
en række andre perspektiver som
for eksempel fællesindkøb for kom
muner, amter og stat også kunne
komme ind i billedet.

Fortsat fra side 106

arbejde med amtsrådet og sognerå
dene er det, jeg er mest taknemme
lig for.
Disse folkevalgte repræsentanter
har været dygtige og samarbejds
villige i en sådan grad, at det sted
se har været mig en stor opmunt
ring og glæde.

Svendborg amt er et dejligt, fro
digt og skønt amt med en dygtig
og omgængelig befolkning.
Min gerning har gjort mit liv
rigt og lykkeligt, og jeg har et utal
af gode og glade minder at tænke
tilbage på, og har vundet migmange
gode venner, som jeg mindes med
den allerstørste glæde.
Dansk Vejtidsskrzft nr. 6
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ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

DANSK GEOTEKNIK
CIVILINGENIØRER

TH. ERIKSEN og OVESEN

Specialfirma for
byggegrundsundersøgelser
og projektering af
funderings-,
jord- og havnearbejder

ØSTERGADE 12 9640 FARSØ (08) 631577
.

.

JORD

-

KLOAK

-

BETON

-

A/s

VEJARBEJDE

udfører undersøgelsesboririger,
optager intakte jordprøver,
udfører sondeboringer, vingeboringer
0. I.
udfører belastningsforsøg og
prøveramninger

SBI-publikationer
ny viden om byggeri

JI

udfører på eget laboratorium alle
almindelige laboratorieundersøgelser
samt triaxialforsøg og andre
specielle forsøg

—

TEKNISK

FORLAG

udfører geologisk og
geoteknisk bedømmelse af
prøvematerialet

SKELBÆKGADE 4 1717 KØBENHAVN V TLF (01(216601

CHAS. F. SCHOU

udfører målinger af bygværkers
nedsynkning og påtager sig
kontrollering af fundamentudgravninger
og jordbygværker

A/

LOUISELUND, LUNDING, 6100 HADERSLEV

(04) 52 34 35
STEN

udfører geotekniske og
funderingstekniske beregninger samt
projektering af funderings-,
jord- og havnearbejder

GRUS

udfører geoelektriske undersøgelser
til bestemmelse af blødbundsområder,
sand- og grusforekomster samt
vandførende lag

VT13

Kontorer i
København, Arhus
Odense og
Kolding

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE
Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm
Centrifugaikraft max. 6100 kg
Hastighed 1,1 og 2,9 km/t frem og bak
Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

1456 Kbhvn. K
Vestergade 17
St. Clemens Torv 9 8000 Århus C
Sdr. Boulevard 52 5000 Odense
Jernbanegade 37 6000 Kolding
.

P2-r$ JOHS.MØLLERS

j) MASKINFABRIK AIS
L.. A
OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELE (04)54 71 53
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(01) *j3 58 75
(06) *12 48 77
(09) *13 88 77
(05) *52 21 22
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Mastixisolering til
Betonbroer

I K*Kf

et færdigudviklet og sikkert
isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14
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Leveres i flere udfØrelser, enten med regulerbar eller fast
—
spredebredde, fjernbetjening eller manuel betjening.
Regulerbar spredebredde indtil 2,25 m. Præcis doserings.
regulering. Bjælken leveres med speciel solarolie-rense- —
—
system.
—
Total afskærmning af dyser hindrer stænk pâ biler og kant. —
stene.
Passer til LAIGAARD EMIJLSIONSSPRØJTER TYPE —
M ogT. Kan iøvrigt påbygges alle emulsionssprøjter, som
benytter trykluft-princippet.
—

—
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Liicitationsioven

ip

DANSK
BYGGERI’S
licitationsvejledning
H. P. Drisdal Hansen, Erik Ross Pedersen
og Laue Traberg Smidt, som gennem de
res tilknytningsforhold til bygge- og an
lægsområdets organisationer er fortrolige
med problemerne, gennemgår og fortolker
de enkelte lovbestemmelser en for én.
2. oplag.
64 sider, kr. 25,30.
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FABRIK FOR VEJMASKINER
—
ELSN
GFORSGADE 6 AARHUS N TLF. (06) 16 2444
.

2450 SV

TEKNISK FORLAG AIS
Skelbækgade 4
bogsalget

.

1717 V

.

(01) 21 6801,

Al b

start- og
landings
baner

Tirstrup Lufthavn

moderne
vejbygning
j Superfos
a’ Dammann-Luxol ais

TE E TESK FORL*6S TRYK EESI

